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Bericht van de redactie 

Door zijn ligging aan de rivier de Lek 
enerzijds en aan de belangrijke door
gaande route van het noorden naar de 
zuidelijke gewesten anderzijds vormde 
Vianen een belangrijk verkeersknooppunt. 
Tegenover de mogelijke economische 
voordelen hiervan stond het nadeel dat in 
oorlogstijd de aandacht van de vijand zich 
vooral op dergelijke strategische punten 
richtte. Vianen is dan ook meer dan eens 
met het oorlogsgeweld geconfronteerd 
geweest. In dit themanummer komen een 
aantal periodes aan de orde, waarin de 
oorlog en zijn gevolgen direkt voor de 
inwoners van het land van Vianen zijn te 
merken geweest. In de oorspronkelijke 
opzet was ook voorzien in een artikel over 
de fortificatie van Vianen in 1566 en 1567 
door Hendrik van Brederode, maar door 
ziekte was de auteur, J.H. Heniger, niet bij 
machte zijn bijdrage op tijd in te leveren. 
Zijn deskundigheid op dit terrein 
kennende had de redactie daarvan hoge 
verwachtingen. Zij hoopt evenwel in een 
der volgende nummers alsnog hier op 
terug te komen. 

Door het wegvallen van dit artikel is het 
zwaartepunt van de inhoud onevenredig 
naar de nieuwe tijd verschoven. Maar de 
overige bijdragen zijn interessant genoeg 
om de aandacht te boeien. Begonnen 
wordt met een bijdrage van J.M. Ververs 
over de wederwaardigheden van Vianen in 
de Napoleontische tijd, een periode 
gekenmerkt door inkwartieringen, 
troepenverplaatsingen en gedwongen 
dienstneming in het Franse leger. 
Met de aanleg van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in de eerste helft van de 19e 
eeuw poogde men een eventuele 
aanvaller de toegang tot de vesting 
Holland onmogelijk te maken. D.T. Koen 
behandelt de geschiedenis van het 
gedeelte tussen Everdingen en Asperen, 
waarachter Vianen zich veilig mocht 
wanen. De uitkomst van de Duitse inval in 
mei 1940 heeft aangetoond hoe ijdel die 
verwachting was. 
Toen de Duitsers eenmaal in ons land 
zaten grepen zij op hun beurt naarde oude 
strategie van de waterlinie om andere 

indringers, ditmaal in de rol van bevrijders, 
te weren. Om de inundaties met zo weinig 
mogelijk nadeel voor de bewoners uit te 
voeren werd een dam aangelegd tussen 
Lexmond en Meerkerk, die in de volks
mond als Paasdam bekend stond. Inwo
ners van stad en land van Vianen werden 
in april 1944 opgeroepen het hiervoor 
benodigde graaf- en spitwerk te verrich
ten. Dat alles (gelukkig maar) voor niets 
was, zal de spierpijn en de blaren 
enigszins hebben verzacht. De inundaties 
hebben immers geen merkbaar effect 
gehad op de oorlogvoering. De aan deze 
episode gewijde bijdrage van mw. 
Leeuwenberg-Steegh en L. Sijbers is 
deeis gebaseerd op literatuur- en 
bronnenonderzoek, deels op de methode 
van de zgn. 'oral history', d.w.z. de 
herinneringen van nog levende 
ooggetuigen. In dit geval vier inwoners van 
Vianen en één uit Meerkerk, die als spitters 
nog aan de Paasdam hebben gezwoegd. 
Tot slot belicht J.M.M. Ruijter de prachtige 
aquarel van de Voorstraat uit circa 1835, 
waarop marcherende troepen zijn te 
onderscheiden, in zijn historische context. 
Met ingang van dit nummer is de redactie 
uitgebreid met de heer L.P.G. Sijbers, 
momenteel student in de Slavische talen 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, die al 
direct aan een van de artikelen als auteur 
heeft bijgedragen. 

Hoewel de Kerstboodschap in een geheel 
andere richting wijst hoopt de redactie 
toch met dit nummer interessante leesstof 
voor de donkere avonden te hebben 
bezorgd. 

Vianen in de Napoleontische tijd 

Vianen ligt aan een van de drukste ver-
keersroutes tussen Noord- en Zuid-
Nederland. Al in de middeleeuwen liep de 
belangrijkste landverbinding tussen 
Holland en de noordelijke provincies met 
het zuiden over Utrecht via Vianen en 
Gorinchem naar Breda en vandaar naarde 
grote handelscentra in Vlaanderen en 

17 



Brabant en verder zuidelijk naar Frankrijk. 
De veerverbindingen van Vianen en 
Gorinchem vormden dan ook onmisbare 
schakels in deze route. Het veer bij Vianen 
is in 1840 vervangen door een schipbrug 
en in 1936 door een vaste brug, maar ook 
nu nog is de brug van Vianen een begrip bij 
reizigers in Nederland door de optredende 
verkeersopstoppingen. Zo verwonderlijk 
is dat niet. Ook vroeger concentreerde het 
verkeer zich ter plaatse van de belangrijke 
overzetplaatsen langs de rivieren, 
misschien minder in het burgerverkeer, 
maar des te meer in het geval van militaire 
troepenverplaatsingen. 
Ook Vianen heeft vaak genoeg te maken 
gehad met militair verkeer op weg naar het 
noorden of het zuiden, al naar gelang ons 
land werd binnengevallen of ontruimd. 
Vaak bleven de troepen er langere tijd 
hangen, hetzij om de strategische positie 
van de stad te versterken hetzij om als 
rugdekking te dienen voor oprukkende of 
terugtrekkende legeronderdelen. Het 
besluit van Hendrik van Brederode om 
Vianen in 1567 met een reeks bolwerken te 
versterken was niet zozeer gericht op de 
verdediging van zijn eigen territorium, 
maar mede ingegeven om de belangrijkste 
landroute naar het noorden voor de 
Spanjaarden op het meest strategische 
punt af te snijden. Ook de patriotten 
namen in de 18e eeuw Vianen op in hun 
belangrijkste verdedigingslinie. De Franse 
koning Lodewijk XIV overviel de Republiek 
weliswaar via de zijdeur in het oosten, 
maar Vianen kreeg in 1673 wel een 
enorme brandschatting opgelegd. 
Ten tijde van de Bataafse Republiek en de 
Franse tijd (1795-1813) werd Vianen ten 
gevolge van de veelvuldige passage van 
legeronderdelen meerdere malen 
opgescheept met inkwartieringen van 
militairen. Dit heeft natuurlijk zijn sporen 
nagelaten in de archieven. In het hierna 
volgende wordt een en ander verhaald 
over inkwartieringen, vorstelijke bezoeken 
en uiteindelijk de bevrijding in 1813. Het is 
voor het stadje aan de Lek een bewogen 
tijd geweest. In de anderhalve eeuw 
daarop volgend zou het echter niet meer 
door oorlogsgeweld worden gestoord en 
wegzinken in een diepe rust. Pas na de 

Tweede Wereldoorlog zou het, mede door 
de ondertussen tot stand gekomen vaste 
oeververbinding, daaruit ontwaken. 

Het koninkrijk Holland 

In 1806 riep Napoleon de Bataafse 
Republiek uit tot het min of meer 
zelfstandig koninkrijk Holland. Zoals hij 
ook elders deed in de door hem in het 
leven geroepen rijken stelde hij er een 
familielid aan het hoofd. De opgedrongen 
benoeming van Lodewijk Napoleon, een 
broer van de keizer, werd met weinig 
enthousiasme door zijn nieuwbakken 
onderdanen begroet, maar in de loop van 
zijn regering wist de koning door zijn 
ernstig gemeende belangstelling voor het 
lot van de bevolking, zoals bijvoorbeeld tot 
uiting kwam ten tijde van de overstroming 
van de Linge in 1809, toch de sympathie 
van de Nederlanders te wekken. Ook liet 
hij oogluikend toe dat het Continentaal 
Stelsel, dat alle handel met Engeland 
verbood en zeer nadelig was voor 
Nederland als handelsnatie, tot op zekere 
hoogte werd ontdoken. 
In Vianen besloot men op 14 juli 1806 een 
delegatie naar Den Haag te zenden om 
Lodewijk met zijn aantreden te feliciteren. 
Ten gevolge van een langdurige 
afwezigheid van de koning werden de 
volgens protocol in het zwart geklede 
afgevaardigden, J.H. op den Hooff, de 
latere maire van Vianen, de gemeentelijke 
ontvanger J. Schmidtman en de schout 
van Meerkerk Tissot Van Patot, pas op 7 
december in particuliere audiëntie 
ontvangen. In hoogdravende bewoordin
gen, zorgvuldig vertaald in het Frans, 
spraken zij hun gelukwensen uit, het 
belang van onze kleine en verarmde stad 
aan Hoogstdeszelfs vaderlijke toege
negenheid ten sterkste aanbevelend. In 
een persoonlijk gesprek informeerde de 
koning naar de grootte van de stad en het 
aantal inwoners en waarmee zij de kost 
verdienden, zodat de afgevaardigden 
enthousiast naar huis terugkeerden. 
Misschien heeft dit gesprek de nieuws
gierigheid van de koning gewekt. In ieder 
geval lekte in november 1808 uit dat 
Lodewijk van plan was de stad met een 
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Lodewijk Napoleon, koning van Holland, in 
uniform met grootkruis van de Unie. Schilderij 
van Charles Howard Hodges uit 1809. 
Rijksmuseum Amsterdam. 

bezoek te vereren. De hele stad geraakte 
in rep en roer. In Utrecht werd in allerijl een 
passend 'dejeuner' bij een speciale bakker 
besteld. De vlaggen werden uitgestoken 
en de klokkenluiders werd opdracht 
gegeven zich gereed te houden. Op 19 
november stond de voltallige raad met 
twee koetsen aan de Lek klaar om de 
koning aan de pont eerbiedig te 
begroeten. Weliswaar blijkt Lodewijk van 
een geheel andere kant, vanaf Culemborg, 
te komen, zodat men zich ijlings naar de 
limietscheiding tussen Vianen en 
Hagestein moest verplaatsen, waar men 
om 16.00 uur, juist op tijd, arriveerde om 
de koning bij monde van de president van 
de raad te verwelkomen op Viaans 
grondgebied. Op een zilveren schenkbord 
bood men de koning de sleutels van de 
stad aan. Per koets vertrok het gezelschap 

vervolgens naar het stadhuis, waar de 
koning aan de notabelen werd 
voorgesteld. Hoewel Lodewijk het met zo 
veel zorg bestelde 'dejeuner' beleefd 
afsloeg, werd de koning anderhalf uur later 
met hoezeegeroep en 'vivat de koning' 
uitgeleide gedaan tot aan de Lek. 
In de ogen van zijn keizerlijke broer 
vereenzelvigde koning Lodewijk zich te 
zeer met zijn onderdanen. Vooral de door 
hem oogluikend toegestane ontduiking 
van het Continentaal Stelsel, dat er juist op 
was gericht de Engelse aartsvijand op de 
knieën te krijgen, was Napoleon een doorn 
in het oog. Om die reden werd het 
koninkrijk Holland bij decreet van 9 juli 
1809 bij het Franse keizerrijk ingelijfd. Als 
een marionet werd Lodewijk door zijn 
broer terzijde geschoven. Van nu af aan 
zou deze het bestuur zelf in handen 
nemen. Het land werd overspoeld door 
Franse ambtenaren, die de naleving van 
het Continentale Stelsel moesten 
controleren. 

Vrijwilligers en dienstplichtigen 

Napoleon had voor zijn talrijke veldtochten 
een onverzadigbare behoefte aan ge
schikt krijgsvolk. Ook de bezette gebie
den dienden hun steentje bij te dragen en 
voortdurend werd er onder het volk 
geronseld. De animo hiervoor was echter 
niet bijzonder groot, zoals wij ook in 
Vianen kunnen constateren. Met bijzon
dere maatregelen trachtte Napoleon zijn 
kanonnenvlees op peil te houden. Zo 
ontving het stadsbestuur van Vianen op 26 
november 1806 een schrijven, waarin de 
recrutering van alle in aanmerking 
komende arme en weeskinderen werd 
bevolen. Zeer tegen hun zin werden 
Rudolf van der Pijl, 17 of 18 jaar oud en 
werkzaam als ondermeester op de Franse 
school, Gerard van Bladeren, 17 jaar, en 
Peter Jacobs, omstreeks 15 jaar, aan de 
Franse recruteringsonderofficieren 
overgedragen. 
In augustus 1809 krijgt Vianen opgelegd 
11 manspersonen tussen 18 en 50 jaar te 
leveren als aandeel in de totale 
Nederlandse bijdrage van 12 bataljons 
vrijwilligers. Als tussenpersoon in deze 
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ronselaktie trad op Arnout Forée. Door 
middel van het roeren van de trom zal de 
oproep publiekelijk worden bekendge
maakt. Het wordt een grote mislukking. 
Zelfs in samenwerking met Meerkerk, 
Lexmond en Hagestein slaagt men er niet 
in meer dan zeven mannen te strikken, die 
echter na per trekschuit naar Den Haag te 
zijn afgevoerd, allen als ongeschikt 
worden teruggestuurd. Als de premie voor 
de vrijwilligers wordt verhoogd, melden 
zich alsnog twee vrijwilligers. Zelfs Jan 
Blanken zet zich in bij de werving van 1500 
matrozen voor het binnenlands flotielje. 

Ook voor deze branche van het 
krijgsbedrijf blijkt de animo van de 
ingezetenen van Vianen teleurstellend. Er 
zijn geen aanmeldingen op gevolgd. 
In 1811 voerde Napoleon de al in Frankrijk 
toegepaste conscriptie, de bij loting 
opgelegde dienstplicht, ook in de bezette 
gebieden in. Het deed zijn populariteit 
geen goed. Voor Vianen, als vooralle 
andere plaatsen, heeft deze maatregel 
nare gevolgen. Als eerste ingelote 
dienstplichtigen moesten Jillis van Weerd, 
Roelof Jochems, Frans Johan Baars en 
Janis Kortlever zich op 8 april 1811 in 
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Dordrecht melden. Aanvankelijk 
vrijgestelden, als varensgezellen en 
vissers, werden later toch ter loting 
opgeroepen. Onder de laatste tellen we 
vier zalmdrijvers: Servaas Homburg, 
Teunis Schouten, Martinus Herwaarden 
en Philip Verduin. Ook de armen 
ontkwamen niet aan de dienstplicht. Op 7 
november werden alle inwonenden van 
het armenhuis tussen 15 en 20 jaar 
opgeroepen. Zelfs na de rampzalig 
verlopen veldtocht tegen Rusland van 
1812 gaat de conscriptie van jonge 
Vianezen ongestoord verder. 

Keizerlijk bezoek 

In het najaar van 1811 wordt het nieuws 
bekend dat keizer Napoleon en zijn 
gemalin Marie Louise Nederland zullen 
bezoeken. Op weg naar Amsterdam zullen 
zij daarbij ook Vianen aandoen. Om een 
voorspoedige en veilige overtocht over de 
Lek bij Vianen te garanderen nam men 
geen halve maatregelen. In opdracht van 
de onder-prefect van Dordrecht werden 
de ponten van Schoonhoven, Tienhoven 
en Hagestein, behoorlijk bemand, bij 
Vianen gestationeerd. Ook het veer van 
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Krimpen kreeg de aanzegging zich 
onverwijld naar Vianen te begeven. De 
pont van Katendrecht, die bij Vianen 
binnenliep, bleek de verkeerde plaats van 
bestemming te hebben bereikt en werd 
doorgestuurd naarGorinchem. 
Op 6 oktober was het zover. Komend van 
Breda passeerde de keizer Vianen, waar 
hij met alle egards werd ontvangen. 
Voordat het gezelschap zijn reis voortzette 
stelde Napoleon met een royaal gebaar 
600 francs beschikbaar om ter herdenking 
van zijn kroningsdag te overhandigen aan 
de soldaat die bereid was een deugdzame 
dochter uit het weeshuis te trouwen. De 
uitvoering van deze gulle keizerlijke geste 
stuitte echter op praktische problemen. 
De enige ongehuwde militair in Vianen, 
hoewel niet meer in aktieve dienst, blijkt 
Nicolaas Oldemarkt. Ondanks de niet 
geringe premie toonde hij zich afkerig om 
zich op zijn oude dag - hij is 70 jaar oud -
nog in zo'n lichtzinnig avontuur te storten. 
Ondertussen werden met het oog op de 
voorgenomen veldtocht tegen Rusland 
nog ettelijke Vianezen voor de militaire 
dienst opgeroepen. Onder hen Andries 
Wisman, Johan Mulder, Hendrik van 
Someren en Dirk Labrie. 

De Russische veldtocht 

Na een lange voorbereiding werd op 23 
juni 1812 een begin gemaakt met de 
veldtocht tegen Rusland. De aanval werd 
ingezet met 325 duizend man in de eerste 
linie, 200 duizend in de tweede en nog 
eens 200 duizend in de derde. Een 
dergelijke legermacht was in Europa nog 
nooit tevoren op de been gebracht. Onder 
deze soldaten bevonden zich dus ook de 
Viaanse dienstplichtigen. Het overgrote 
deel van de manschappen bestond uit 
voetvolk. Alleen de hogere officieren 
hadden de beschikking over een paard, 
hoewel ook zij in vele gevallen gedwongen 
waren de tocht te voet voort te zetten, daar 
vele paarden, niet gewend aan dergelijke 
afstanden, onderweg bezweken. 
De tocht was goed voorbereid. Met het 
meegevoerde materiaal en de ruim 
voorhanden mankracht kostte het weinig 
moeite om de talloze rivieren over te 

steken. De opmars werd echter bemoei
lijkt doordat de Russen consequent de 
taktiek van de verschroeide aarde 
toepasten. Voor het overige gingen zij 
ieder gewapend treffen met de Franse 
invasiemacht uit de weg. Toen Napoleon 
op 14 september Moskou bereikte trof hij 
een brandende stad aan, een psycholo
gische en taktische meesterzet van het 
ongrijpbare Russische leger. Weliswaar 
betrok Napoleon het Kremlin, doch niet 
voor lang. Gebrek aan voedsel en 
behoorlijk kwartier voor zijn soldaten, 
maar bovenal de angst in een dodelijke 
omsingeling te worden afgesneden van 
een vluchtweg deden Napoleon besluiten 
de terugtocht te gelasten. 
De Russen maakten het de Fransen echter 
behoorlijk lastig, doordat zij hen steeds 
feller aanvielen. Het staande leger van de 
Fransen was tegen deze guerillataktiek 
niet opgewassen. Daarbij kwamen de 
ontberingen van de ongemeen felle 
Russische zimâ (winter). Nu waren de 
rivieren echte obstakels geworden. Velen 
kwamen om ten gevolge van de honger of 
de kou. Het mag een wonder worden 
genoemd dat er nog mensen van deze 
barre tocht zijn teruggekeerd. 
In Parijs begon Napoleon, die vóór zijn 
terugtrekkende troepen was uitgereisd, 
als een razende een nieuw leger uit de 
grond te stampen. Hij liet de grote steden 
op hun kosten vastgestelde aantallen 
cavalleristen uitrusten. Daarnaast 
recruteerde hij zonen uit aanzienlijke 
families, die tot dan toe buiten schot 
waren gebleven. Zij vormden de zgn. 
Garde d'honneur en moesten zelf hun 
wapenrusting bekostigen. Het mocht 
echter niet meer baten: in oktober 1813 
werd het met de nieuwe regimenten 
opgelapte Franse leger in de "Volkeren-
slag" bij Leipzig verslagen. Napoleon zag 
zich gedwongen zich op Frans grond
gebied terug te trekken. Ook in Nederland 
loopt de Franse bezetting ten einde. 

Vertrek van de Fransen uit Nederland 

In 1813 trokken de Franse troepen zich uit 
Nederland terug. In alle stilte vertrok 
generaal Molitor, bevelhebber van de 
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bezettingsmacht, in de nacht van 14 op 17 
november vanuit Amsterdam in de richting 
van Utrecht. Op 19 november trok de 
commandant van het Franse garnizoen in 
Den Haag, Bouvrier de Eclatz - die wij later 
zullen terugzien in Vianen - , zich met 
toestemming van Molitor terug op 
Krimpen. 
Dat de Fransen de ontruiming in eigen 
hand wilden houden toont hun optreden in 
de vorm van een wraakaktie in Woerden, 
dat op 23 november was'bevrijd'door een 
uit Den Haag afkomstige Oranjegarde, een 
ongeregelde en slecht bewapende troep 
Oranjeklanten. Toen Molitor, die zich op 
dat moment nog in Utrecht ophield, hier 
van hoorde, zond hij de volgende ochtend 
een eenheid vanuit Utrecht naar Woerden. 
Deze trok zonder moeite de stad binnen en 
zaaide er een enorme paniek. Huizen 
werden geplunderd en in brand gestoken 
en tenminste 26 inwoners lieten het leven, 
onder wie de predikant Petrus Buis (de r.k. 
pastoor, hoewel zwaargewond, bracht 
heter levend van af). Molitor kon dit brute 
optreden echter niet waarderen en liet de 
stadspoorten van Utrecht voor de 
terugkerende bende sluiten. 
Tegen de achtergrond van deze 

gruweldaden zat de schrik er bij de 
bevolking natuurlijk diep in. In verband 
met de noodzakelijke oversteek van de 
rivieren concentreerden de Franse 
troepen zich op de plaatsen aan de Lek 
met een veerverbinding, van Culemborg 
tot Schoonhoven. De verbinding tussen 
Vreeswijk en Vianen vormde een vitaal 
onderdeel in de route van Utrecht naar 
Gorinchem. Zij bestond uit de grote pont 
en het Pinnemakersveer, een voetveer. 
Oostelijk bevond zich het Oud-Slijkerveer 
(ter hoogte van de huidige stuw) en nog 
iets verder het Honswijker voetveer; 
westelijk het Kersbergse voetveer te 
Achthoven. Molitor had de maire van 
Vreeswijk opgedragen er voor te zorgen 
dat voldoende brood en vlees voor de 
doortrekkende troepen voorradig was. 
Vermoedelijk verbleef eind november te 
Vreeswijk op een bevolking van 800 zielen 
een veelvoud aan Franse troepen. 

De doortocht door Vianen 

Al sinds 1795 was hier een Franse officier 
gedetacheerd, speciaal belast met de 
inkwartiering van doortrekkende Franse 
troepen. Vele Fransen waren in de afge-

Kozakkenruiter te paard. Dewapens van een kozak bestonden uit een lans of piek van 10a 12voet/ang, 
die met een leren riem was bevestigd aan de rechter stijgbeugel van de ruiter. Zij is op borsthoogte aan ' 
een knoop vastgemaakt. Naast de lans hadden sommige kozakken nog een sabel, een geweer of 
enkele pistolen (die zij vaak hadden veroverd op de vijand). Piek en sabel werden beschouwd als 
familiestukken. 
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lopen 18 jaar door Vianen gemarcheerd. 
Na de inlijving bij Frankrijk waren de 
troepenverplaatsingen sterk toegenomen, 
maar aan het eind van de Franse bezetting 
nam de belasting voor de bevolking van 
Vianen sterk toe. Toen de berichten over 
de plundering van Woerden doordrongen, 
nam men maatregelen om Vianen een 
dergelijk lot te besparen. In overleg met de 
Franse inkwartieringsofficier, majoor 
Stouss, werd besloten de bestaande 
brandpiket uit te breiden en in te zetten 
voor de handhaving van de orde. Alle 
inwoners van Vianen moesten een 
verklaring ondertekenen, waarin zij 
beloofden door het doen van wachten, 
patrouilles als andersinds ijverig en 
krachtdadig mee te werken om de 
zogewenste rust te helpen bewaren. Met 
toestemming van de militaire commandant 
werd door dit brandpiket in het stads
gebied gepatrouilleerd. Gedurende de 
nacht nam het zijn intrek in de Franse 
jufferschool. 

Op 25 november vertoefde generaal 
Molitor te Vianen. Hij belastte er generaal 
Bouvrier de Eclatz, inmiddels uit Krimpen 
in Vianen aangekomen, met het bevel over 
1000 man bezettingstroepen. Nadat hij zo 
zijn aftocht had gedekt, keerde hij nog 
diezelfde avond terug naar Utrecht. Op 28 
november ontruimde hij met de hem 
resterende 2620 manschappen deze stad 
om, vermoedelijk over Tiel, naar het zuiden 
weg te trekken. 
Ondertussen zuchtten de inwoners van 
Vianen onder de hun door de Fransen 
opgelegde lasten. Niet alleen moesten zij 
het krijgsvolk onderkomen verschaffen, zij 
moesten de soldaten, zowel de inge
kwartierde als de doortrekkende troepen, 
ook nog eens van voedsel voorzien. Een 
indruk van de hoeveelheden voedsel, die 
deze ongenode gasten verorberden, 
krijgen wij uit de bewaard gebleven nota's 
van de slagers Jacob Hakkert en Jacob 
Blok. Tussen 23 november en 2 december 
leverden zij liefst 3404 porties van een half 
pond aan diverse legeronderdelen. Deze 
rekening werd overigens pas op 22 juni 
1822 door de stad betaald! Daarnaast 
moest er ook nog geleverd worden aan de 
vesting Gorinchem, die onder generaal 

Rampon in staat van verdediging werd 
gebracht. 
Nadat de Fransen Utrecht hadden 
ontruimd verschenen reeds de volgende 
dag de eerste kozakken voor de Witte-
vrouwenpoort, spoedig gevolgd door de 
Pruisen. Weldra doken zij ook op in 
Vreeswijk tegenover Vianen, waar de 
stemming nerveus werd. Er ontstond 
grote angst voor een mogelijke beschie
ting van de stad. De ongerustheid nam 
nog toe, vooral in de Buitenstad, toen 
Bouvrier twee stukken geschut langs de 
Lek in stelling liet brengen. Vuren van 
takkenbossen, waaraan de soldaten zich 
warmden, deden een brand ontstaan, die 
echter snel bedwongen werd door 
ingrijpen van het piket. Dan gebeurde 
waar iedereen op had gehoopt: van 1 op 2 
december trok de Franse bezetting zich in 
alle stilte en zonder plunderingen terug op 
Gorinchem. 

Na de bevrijding 

Meteen werd schoon schip gemaakt in het 
Viaans stadsbestuur. Er werd van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om zich van 
enige oude stadsbestuurders te ontdoen. 
President van de nieuwe raad wordt Dirk 
van der Vlist, secretaris J.J. Schmidtman. 
Al op 3 december trad het nieuwe bestuur 
aan. Er bleek nog een vrij hoog aantal 
oudgedienden zitting te hebben. 
Een van de eerste taken van de nieuwe 
bestuurders was de voedselvoorziening 
van de verschillende militaire korpsen in 
de omgeving. Ditmaal betrof het geen 
Franse troepen, maar 14.000 Pruisen 
onder bevel van generaal Von Bülow. 
Deze gelastte de boeren in de wijde 
omgeving hooi en haver te leveren voor de 
in Utrecht gelegerde troepen. Voorts 
moesten alle bakkers dagelijks 100 
broden op het Janskerkhof bezorgen. In 
Culemborg stelde de Pruisische generaal 
Von Oppen zulke hoge eisen, dat de 
stadsbestuurders zich op 5 december tot 
hun collega's in Vianen wendden met het 
verzoek elke drie dagen het volgende te 
leveren: 650 pond brood, 325 pond vlees, 
900 flessen brandewijn, 275 pond zout en 
325 pond groenten; bovendien elke vier 
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dagen: 248 schepels haver en 900 pond 
hooi. 
Dat kon Vianen echter niet opbrengen. Ds. 
J.A. Wintgens, die de Duitse taal machtig 
was, werd samen met enkele stads
genoten naar Culemborg afgevaardigd. 
Hij trad in onderhandeling met Von Oppen 
om het gevraagde quotum terug te 
brengen. Het Viaanse stadsbestuur was 
niet onwillig, maar het thans geëiste ging 
het vermogen van de bewoners te boven, 
temeer daar de stad ook nog de 
verzorging van een Pruisisch bataljon had 
opgedragen gekregen. Uiteindelijk kreeg 
Vianen de keus tussen levering in natura of 
een geldelijke bijdrage van 1000 tot 1200 
gulden per dag. 

Generaal Von Oppen liet de kwestie van 
de ravitaillering van zijn troepen over aan 
het stadsbestuur van Culemborg. Zelf 
richtte hij al zijn aandacht op de strate

gische noodzaak zo snel mogelijk de 
Fransen te verdrijven uit de zuidelijk 
gelegen gebieden, met name uit de 
vesting Gorinchem. Hiertoe dienen twee 
bruggen over de Lek te worden aange
legd, één bij Culemborg en één bij Vianen. 
Met de organisatie hiervan werd de 
Culemborgse dijkmeester Pieter van 
Zoelen belast. Deze pakte de zaken 
voortvarend aan. In overleg met de 
stadsbesturen van Jutphaas, Vreeswijk, 
Vianen en Culemborg werden de 
verantwoordelijkheden vastgesteld. De 
uitvoering werd opgedragen aan de in 
Gorinchem geboren ingenieur van de 
waterstaat C. de Beer, die zich op 7 
december verplichtte tot de aanleg van 
een schipbrug bij Vreeswijk. De Beer zou 
later ook nog door Jan Blanken, die hem 
als vakman bijzonder hoog schatte, 
worden ingeschakeld voor de bouw van 
een brug over de Waal. 

Projecten tot het leggen van Veerdammen voor de Passage in den grooten weg no. 1. van Amsterdam 
naarde Brabantse grenzen. 1815. Situatiekaart van een gedeelte der rivier de Lek bij Vianen behorende 
bij het Rapport van de inspecteur-generaal. J. Blanken 1815. ARA 's-Gravenhage. 
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De burgemeester van Vreeswijk requi-
reerde alle bruikbare vaartuigen en 
zandlichters. Scheepmakers, timmerlie
den en ijzersmeden dienden zich onver
wijld naar de Lek te spoeden ter plaatse 
waar de brug was gepland. Zijn Viaanse 
collega Van der Vlist gaf het bevel om de 
bomen aan de lanen en dreven in het 
Viaanse bos om te hakken en te verzagen 
ten behoeve van de landhoofden van de 
brug en om de brugdelen onderling te 
verstevigen. De schipbrug bij Vianen was 
van het grootste belang voor de aanvoer 
van troepen, nodig voor de belegering van 
Gorinchem, dat nog steeds door de 
Fransen werd bezet. Lang heeft zij 
evenwel geen dienst gedaan. Begin 
januari 1814 zette een strenge vorst in, die 
tot ijsvorming op de Lek leidde. Op 9 
januari gebeurde het onvermijdelijke. Het 
drijfijs drukte de brug uit elkaar, de 
schepen werden wijd en zijd verspreid. De 
schade was onherstelbaar. De ook voor 
de inwoners zo nuttige vaste oeververbin
ding heeft het dus slechts een maand 
uitgehouden. 

De viering van de bevrijding heeft Vianen 
dan al achter de rug. Op 13 december was 
de Pruisische opperbevelhebber, gene
raal Von Bülow, op het stadhuis 
ontvangen, waar hij in het Duits werd 
toegesproken door ds. Wintgens. Op de 
Voorstraat hingen de vlaggen uit, de 
klokken luidden en de huizen waren 
volgens de gebruiken van die tijd geïllu
mineerd. Maar het zou nog even duren 
vóór Vianen weer in zijn normale doen was. 

M.J. Ververs 

Herkomst bronnen: 

De gegevens voor deze bijdrage zijn 
aangetroffen in het Algemeen Rijksarchief te 
Den Haag, het Rijksarchief in Utrecht, de 
gemeente-archieven Vianen, Zederik, 
Culemborg, Gorinchem, Vreeswijk en Utrecht, 
en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en 
de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. 

De Diefdijk als sector in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, 1815-1940. 

Inleiding 

De Diefdijk en de daarbij aangelegde 
verdedigingswerken maken deel uit van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen 
Muiden en de Nieuwe Merwede, welke in 
de periode na 1815 is ontstaan als één van 
de nationale verdedigingslinies in ons land. 
Zoals de naam al aangeeft, steunde deze 
linie op uitgebreide, in tijden van oorlog en 
bedreiging tijdig te stellen inundaties, 
waarbij verdedigingswerken de water
keringen, inlaatsluizen en -duikers, 
alsmede de linie doorkruisende 
verbindingen, dezgn. accessen moesten 
beveiligen. Verder moesten op de 
niet-inundeerbare terreinstroken 
eveneens verdedigingswerken worden 
aangelegd. Om politieke en budgettaire, 
later militair-technische redenen, is de 
aanleg ervan over een lange periode 
uitgesmeerd. Terwijl in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in de periode 
1815-1824 vooral forten met bijbehorende 
werken rond de stad Utrecht werden 
aangelegd, verschenen erin de in dit artikel 
besproken sector alleen inundatiesluizen 
bij het in 1794 aangelegde werk bij 
't Spoel en bij Asperen. Dit was in 1815. 
Van 1825-1840 gingen de aandacht èn het 
geld van het departement van oorlog naar 
de verdedigingswerken in de Zuidelijke 
Nederlanden en naar de Belgische 
Opstand. 

Torenforten 

Pas in 1840 kreeg de Diefdijk als sector in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie volle 
aandacht. Twee grote werken werden 
aangelegd, de forten Everdingen en 
Asperen. Het fort Everdingen is in 
1844-1849 aangelegd op de kruising van 
de Zuider Lekdijk en de Diefdijk. Dit fort 
diende voor de afsluiting van de rivier de 
Lek, Lekdijk en uiterwaarden, die met 
geschut bestreken konden worden, en 
voor de bescherming van de aan de 
oostzijde van het fort gelegen inun
datiesluizen. Het fort werd voorzien 
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De Diefdijk als sector in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Foto B. Bensdorp. 

van een grote ronde toren, drie ver
diepingen hoog, met een doorsnede van 
41 meteren anderhalf tot twee meter dikke 
gemetselde muren. De toren was voorzien 
van een kelderverdieping, een 
gelijkvloerse etage met geweerschietga
ten, een batterij (opstellingsplaats voor 
artillerie) op het dak, waarmee het 
omringende land kon worden bestreken. 
Rond de toren was een smalle gracht met 
ophaalbrug aangelegd. 
Het fort en werk bij Asperen dateren uit de 
jaren 1845-1847 en zijn aangelegd op de 
Noorder Lingedijk bij Asperen, op de 
plaats van de in 1794 aangelegde dijkpost 
"Castor". Het fort had als functie de 
afsluiting van de beide dijken van de Linge 
en de bescherming van de achter het fort 
liggende inundatiesluis uit 1815. De 
grondvorm van het fort bestond uit een 
halve cirkel met een ronde toren, identiek 
aan die op het fort Everdingen. De 
wapenplaats bij het fort is aangelegd in 
1845, eveneens op de plaats van een 
dijkpost, daterend uit 1794. Dit aarden 
werken diende voor de afsluiting van de 

Zuider Lingedijk en de bescherming van 
de achterliggende inundatiesluis uit 1815. 
De wapenplaats heeft eveneens een halve 
cirkel als grondvorm. 
Tenslotte werd in 1845 een batterij tegen 
de dijk ten zuiden van Asperen aangelegd. 
Dit werk had een algemene ondersteu
nende taak ten behoeve van de eerdere 
verdedigingswerken bij Asperen. Al deze 
verdedigingswerken fungeerden tevens 
als onderkomen voor de fortbezetting en 
kregen bovendien magazijnen voor 
voedsel en munitie, keukens, 
wasgelegenheden, later ook telegraaf pos
ten. We zien hier dus een concentratie van 
functies op de verdedigingswerken. 

Inundaties 

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, 
steunde de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
voornamelijk op te stellen inundaties, 
waarbij de verdedigingswerken een 
aanvullende, meestal versperrende taak 
hadden. De inundaties moesten bij 
voorkeur een zodanige breedte hebben, 
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Het torenfort bij Asperen. Foto B. Bensdorp. 

dat vijandelijke artillerie de eigen troepen 
en verdedigingswerken niet kon 
beschieten. Een breedte van 8 à 10 km 
werd daartoe voldoende geacht. De 
inundatiesten oosten van de Diefdijk 
strekten zich - met uitzondering van de 
hogere gronden direct ten zuiden van de 
Lekdijk - in het noorden uit tot de 
Bisschopsgraaf, dit in een breedte van 
3700 meter bij de Prijsscheweg tot een 
breedte van 8500 meter bij de spoorlijn 
Leerdam-Geldermalsen. Als steunkering 
aan de eigen zijde diende de Diefdijk. Aan 
de inundatie werd een zeer grote 
defensieve waarde toegekend. 
Manschappen, maar vooral paarden en 
voertuigen zouden snel vastlopen in de 
onder water staande, dus onzichtbare 
sloten, bosschages, prikkeldraad en 
andere obstakels. Dekking bood de grote 

waterkolom zelf uiteraard niet, en daarom 
werd een aanval vrijwel onuitvoerbaar 
geacht. De bevriezing van inundaties 
vormde natuurlijk wel een probleem. Maar 
door het openijzen door middel van zagen, 
almede door het verlagen van het 
waterpeil, ten gevolge waarvan het ijs zou 
breken, werd getracht de inundatie open 
te houden. Inde mobilisatieperiode 
1939-1940 ging men het probleem 
behalve met handzagen ook te lijf met 
motorzagen, geïmproviseerde 
zaagwagens en pneumatische boren. Er 
werd zelfs geëxperimenteerd met 
chemicaliën. 

Verboden kringen 

Mocht de vijand het desondanks wagen, 
de inundaties en accessen te over- of 
doorschrijden, dan moest hij al op grote 
afstand worden tegengehouden door de 
artillerie op de forten en batterijen. Voor 
een goed zicht naar de vijandelijke zijde en 
om een optimale uitwerking van het 
artilllerievuurte verkrijgen, werd in 1853 de 
zg. Kringenwet ingevoerd, houdende 
bepalingen betrekkelijk het bouwen, 
planten en maken van andere werken 
binnen zekere afstand van Vestingswerken 
van den Staat. Op grond van deze wet 
moest het terrein vóór de verdedigings
werken worden opengehouden. Voor de 
drie ingestelde "verboden kringen", de 
kleine tot 300 meter, de middelbare tot 
600 meter en de grote tot 1000 meter 
vanaf verdedigingswerken, schreef deze 

De inundatiesluis bij het fortAsperen met jaartal 
1845. Foto B. Bensdorp. 
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Draaibrug in de spoorlijn Gorinchem-Geldermalsen. Foto B. Bensdorp. 

wat precies voor wat wel en wat niet 
toelaatbaar was. Over het algemeen gold, 
dat tijdelijke, snel wegneembare (lees ook: 
brandbare) bebouwing, zoals houten 
huizen, boomgaarden enz. wel werden 
toegestaan, maar permanente bebouwing 
als stenen huizen en bruggen niet. Terwijl 
men zelf wel een goed zicht op de vijand 
wilde hebben, camoufleerde men de eigen 
opstellingen door niet alleen de vorm van 
de verdedigingswerken aan de omgeving 
aan te passen, maar ook door het planten 
van rijen hoogopgaande bomen rond het 
fort en laagopgaande begroeiing op het 
fort zelf. Hiervoor werden veelvuldig 
meidoornhagen gebruikt. 

De wedloop tussen artillerie en 
verdedigingswerken 

Nieuwe ontwikkelingen kondigden zich 
aan. na 1860 werd het zgn. getrokken 

geschut ingevoerd, waarbij de loop van 
een kanon een spiraalvormig profiel kreeg, 
die de kogel een roterende beweging gaf, 
dus een stabielere baan, een grotere 
kracht en daardoor een grotere trefkans. 
Samen met de invoering van puntgranaten 
met springladingen was de uitwerking 
dermate groot, dat het weerstandsvermo
gen van verdedigingswerken bij deze 
vernieuwingen van de artillerie sterk 
achterbleef. Vooral de hoog uit het 
landschap oprijzende torens van de forten 
Everdingen en Asperen, met hun voorheen 
a!s "bomvrij" gekwalificeerd metselwerk, 
konden door het getrokken geschut vrij 
gemakkelijk worden vernietigd. Voortaan 
moest het metselwerk door een dikke 
gronddekking worden beschermd. 
Overigens duurde het tot na de Duits-
Franse oorlog van 1870-1871, voordat 
deze verbeteringen in de torenforten 
werden aangebracht. Het eerst werd fort 
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Everdingen aangepast en verbeterd in de 
jaren 1873-1877. Ter bescherming van de 
toren werd aan de oostzijde ervan een 
contrescarpgalerij aangelegd, een 
half-ringvormig gebouw van zwaar 
metselwerk met aan de buitenzijde een 
dikke aanaarding. In de contrescarpgalerij 
werden remises (schuilplaatsen voor 
geschut) gebouwd, die met kleine liften uit 
onderliggende magazijnen met munitie 
konden worden bevoorraad. Ter alge
mene versterking van de sector werden in 
1879 direct ten zuiden van het fort drie 
aarden geschutsopstellingen op het 
westelijk talud van de Diefdijk aangelegd, 
ter bestrijking van de niet-inundeerbare 
terreinstrook aan de Lekdijk. In hetzelfde 
jaar werd de verbetering van het fort 
Asperen ter hand genomen, deze was 
vrijwel identiek aan die van het fort 
Everdingen. 

Een nieuw acces in de Diefdijk ontstond 
door de aanleg van de spoorlijn 
Gorinchem-Geldermalsen in de jaren 
1877-1880. Ter verdediging hiervan 
werden in 1880 aan beide zijden van de 
spoorlijn twee aarden batterijen 
opgeworpen, welke zeer tactisch in een 
wiel van de Culemborgse Vliet waren 
gelegen. Op de zuidelijke batterij volgde 
de bouw van een "bomvri j" wachthuis. 
Opmerkelijk zijn de twee draaibruggen, 
die voor en achter het fort lagen. 
Wederom maakten technische ontwik
kelingen aanpassingen aan de linie 
noodzakelijk. Tegen de uitwerking van de 
vanaf 1885 ingevoerde brisantgranaat, die 
een 10 tot 15 maal grotere uitwerking had 
dan de voorheen gebruikte granaten, 
werden de forten, ondanks hun eerder 
aangebrachte verbeteringen, toch te 
kwetsbaar in hun voornaamste, oor
spronkelijke functie als opstellingsplaats 
voor geschut, legering van troepen en 
opslag voor munitie. Als antwoord op de 
verbeterde artillerie werd vanaf die tijd 
overgegaan tot een spreiding van deze 
functies langs de hele linie tussen de 
verdedigingswerken, vooral met 
betrekking tot de opstelling van artillerie 
en troepen. Deze moesten worden 
ondergebracht in versterkingen van hout 
en aarde, de zogenaamde veldversterkin-

gen. Omdat deze verspreide veldverster-
kingen in vredestijd getalsmatig gezien 
een te grote beslaglegging op "civiele" 
grond met zich mee zou brengen, die 
behalve eerst aangekocht of gehuurd, ook 
nog onderhouden moest worden, ging 
men pas in mobilisatietijd over tot de 
inrichting van een dergelijk linie. 

De Eerste Wereldoorlog 

In de mobilisatieperiode 1914-1918 werd 
de linie op deze wijze ingericht. Er werden 
in de sector tientallen verspreide opstel
lingen aangelegd voor artillerie, infanterie, 
munitie-opslag, observatie, verpleging en 
verzorging. Deze waren alle samengesteld 
uit zware balken, planken en aarde, in 
sommige gevallen ook stukken spoorrails. 
Een standaard infanterieopstelling 
bestond uit een gevechtsopstelling voor 
het wapen, bijvoorbeeld kanon of 
mitrailleur, en een afwachtingsdekking 
voor de manschappen als bescherming 
tegen artilleriebeschietingen. 
In de loop van de mobilisatieperiode werd 
de linie allengs verbeterd. Tegen mogelijke 
infanterie-aanvallen werden uitgebreide 
struikel- en prikkeldraadversperringen 
aangelegd. Bij de niet-inundeerbare 
uiterwaarden bij fort Everdingen, een 
gevaarlijk acces, bouwde men twee 
achter elkaar liggende loopgraven van 
enkele honderen meters lengte. 
De grote artilleriebeschietingen aan het 
loopgravenfront in België en Frankrijk 
hadden ook effect op de uitvoering van het 
Nederlandse verdedigingsstelsel. De 
veldversterkingen werden te zwak geacht 
om beschietingen met zware artillerie te 
doorstaan. Evenals in de oorlogvoerende 
landen werden ook in Nederland in 1916 
schuilplaatsen van beton voor infanterie 
gebouwd. Aanvankelijk waren deze nog 
van een soort prefabconstructie met losse 
gewapend betonplaten en -buizen met 
een grote doorsnede. In 1918 begon men 
met de bouw van zware monoliet-con
structies van gewapend beton, die 
bestand waren tegen granaatinslagen. Zo 
verschenen er in het loopgravenstelsel bij 
fort Everdingen 10 schuilplaatsen voor elf 
manschappen en 8 schuilplaatsen voor 
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vier manschappen, die daar in zittende 
houding het artillerievuur moesten 
doorstaan. Andere Produkten van 
gewapend beton waren kleine 
wachthuisjes en observatieposten, o.a. op 
het fort Asperen. 
Inmiddels had ook het vliegtuig zijn intrede 
in de oorlogvoering gedaan, waardoor de 
forten, temidden van hun grachten 
duidelijk herkenbaar, een gemakkelijk te 
lokaliseren doel voor luchtwaameming 
werden. Een middel hiertegen was het 
beplanten van de grachten met 
bijvoorbeeld kroos. 

Het interbellum 

Door alle militaire ontwikkelingen in de 
Eerste Wereldoorlog werd duidelijk, dat de 
strategische waarde van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie sterk was gedaald. 
Deze werd nog meer aangetast door de 
grote bezuinigingen op defensie, die ertoe 
leidden dat aan de verdedigingswerken 
niet meer dan het allernoodzakelijkste 
onderhoud werd gedaan. De oude forten 
zelf werden gebruikt als opslagplaats voor 
artillerie, munitie en geniemateriaal. 
Overigens werd het inundatiestelsel wel 
goed onderhouden en hier en daar zelfs 
verbeterd. Een ander gevaar bedreigde de 
Waterlinie. Het toenemend autoverkeer 
leidde tot de uitvoering van het rijks-
wegenplan, dat in de gehele linie vele 
accessen deed ontstaan, die om com
penserende militaire maatregelen 

SüSfifi 

Inundatie-afsluiting in de rijksweg Utrecht-
's-Hertogenbosch. Foto B. Bensdorp. 

Groepsschuilplaatsen ten zuiden van het fort 
Everdingen. Foto B. Bensdorp. 

vroegen. Zo werden er bij de doorbreking 
van de Diefdijk in de rijksweg Utrecht-'s-
Hertogenbosch ter hoogte van Zijderveld 
twee grote beweegbare stalen deuren 
boven de rijstroken gebouwd, die in geval 
van inundatie konden worden neergelaten 
en aldus de functie van de Diefdijk konden 
overnemen, namelijk als steunkering aan 
de eigen zijde. Ter bescherming van dit 
kwetsbare object werden in 1935 pal langs 
de weg een kanonkazemat, en enkele 
honderden meters noordwaarts een 
mitrailleurkazemat gebouwd. Beide 
kazematten werden voorzien van een 
afwachtingsdekking, telefoonverbinding, 
periscoop en luchtfilter. 

Demobilisatie van 1939-1940 

Tenslotte werd de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie onder dreiging van een Duitse 
inval gedurende de mobilisatieperiode 
aanzienlijk versterkt. Tussen september 
1939 en begin maart 1940 verschenen in 
recordtempo tientallen groepsschuilplaat
sen van gewapend beton, waarondereen 
aantal in linie direct ten zuiden van het fort 
Everdingen. Op verschillende plaatsen 
werden kleine pantserkoepels aangelegd, 
verankerd in een gewapend-beton-bed-
ding, voor de opstelling van een zware 
mitrailleur. Tussen de schuilplaatsen, 
pantserkoepels en reserve-opstellingen, 
welke laatste uit hout en aarde waren 
samengesteld, werden loopgraven aan
gelegd. Als versperringen dienden, net als 
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Aanleg van twee groepsschuilplaatsen en pantserkoepel, 1939/40. 

in de Eerste Wereldoorlog, uitgebreide 
struikel- en prikkeldraadversperringen. 
Tegen pantservoertuigen werden op alle 
berijdbare oost-west verbindingen, 
inclusief de dijken, vechtwagenversperrin-
gen aangelegd, waarbij losse stalen 
I-profielen konden worden verankerd in 
putten in betonfunderingen. 
Op de oude forten werden aanvankelijk 
nog manschappen ondergebracht in wat 
omschreven werd als "primitieve" 
omstandigheden. Legering elders in 
scholen en in particuliere huizen, alsmede 
de versnelde bouw van barakken brachten 
hierin verbetering. 

Overigens werden de plannen voor de 
voltooiing van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie sterk vertraagd door de strenge 
winter van 1939-1940 en door materiaal-
en personeelsgebrek. De activiteiten in de 
linie werden praktisch geheel stil gelegd, 
toen de legerleiding begin maart 1940 
besloot om de voornaamste verdediging 
van ons land in de Grebbelinie en de 
aansluitende Ochten-De Speeslinie te 

voeren. De legerleiding had deze keuze 
moeten maken, omdat de voltooiing van 
beide linies te kostbaar was. Niettemin 
werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie als 
reservelinie aangehouden, de reeds 
aangevangen werken mochten worden 
voltooid, maar de aanleg van nieuwe 
werken werd gestaakt. Dit had tot gevolg, 
dat de op 13 en 14 mei terugtrekkende 
troepen werden geconfronteerd met een 
niet voltooide linie, die bovendien een te 
geringe opnamecapaciteit had. 
Gevechtshandelingen hebben in de 
meidagen van 1940 niet plaatsgevonden. 

Andere functies 

Na de Tweede Wereldoorlog verloor de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie haar 
oorspronkelijke betekenis definitief. Na 
aanvankelijk nog gebruikt te zijn als 
opslagplaats voor militair materiaal, zijn de 
meeste verdedigingswerken door de 
legerleiding afgestoten. Een enkel fort is 
nog in militair gebruik, andere zijn 
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ongebruikt in beheer bij de Dienst der 
Domeinen en soms is er een publieke 
functie aan gegeven, zoals het geval is bij 
het fort Asperen. Tenslotte kan nog 
gewezen worden op de grote land
schappelijke waarde van de voormalige 
verdedigingswerken en hun betekenis van 
dit typisch Nederlandse verdedigingsstel
sel. 

D.T. Koen 
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Spitten in de polder. De aanleg van de 
"Paasdam" in het Lakerveld, 1944 

Inleiding 

In de lente van het oorlogsjaar 1944 moest 
een groot aantal Vianezen, Lexmonders 
en Meerkerkers graven aan wat men in de 
volksmond "De Paasdam" is gaan noe
men. Deze dam liep van Lexmond tot aan 
de rand van Meerkerk via de westzijde van 
de weg door Lakerveld naar Gorinchem. 
Veel mannen en jongens hebben aan de 
oproep tot het graven van deze kade 
gehoor gegeven. Toch blijkt dat zij vaak 
niet of slechts heel vaag wisten waarom 
juist deze dam werd opgeworpen. Dat het 
met inundatie te maken had was duidelijk. 
Maar wie was de opdrachtgever, wie de 
uitvoerder en in het kader waarvan 
gebeurde dit? Op een aantal vragen wordt 

gepoogd hieronder een antwoord te 
geven. 
Al in 1942 voelde Duitsland de hete adem 
van de geallieerden in de nek. Problemen 
met de verdediging van West-Europa 
waren er te over. Allereerst was het aantal 
troepen te gering om een geallieerde 
aanval te weerstaan doordat de blik van de 
Duitsers vooral naar het Oosten was ge
richt. Hitler weigerde echter om troepen te 
onttrekken aan Noorwegen, Denemarken 
en Noord-ltalië, door welke maatregel de 
Duitsers zich zouden hebben kunnen 
concentreren op andere, voor de Duitsers 
meer cruciale gebieden. 
Wat in West-Europa aan legers aanwezig 
was vertoonde dan ook enkele zwakke 
zijden. De Duitse legermacht was voor een 
deel samengesteld uit overlopers van 
verschillende nationale herkomst, zoals 
Russen, Armeniers, Georgiers en ook 
Brits-lndiërs, die voor de Duitsers een 
lagere gevechtswaarde hadden dan de 
eigen troepen. De laatste werden 
bovendien keer op keer vervangen door 
verzwakte, van het Oostfront afkomstige 
legereenheden. De Duitse luchtmacht 
tenslotte was niet opgewassen tegen de 
geallieerde overmacht in de lucht. 
Toch gebeurde er wel iets. De Atlantikwall 
werd versterkt met strandversperringen, 
bunkers voorzien van zwaar geschut en 
mijnen. En hoewel in 1943 de Russen 
duidelijk terrein wonnen aan het Oostfront 
werden legeronderdelen van de Osttrup-
pen overgebracht naar Noord-Frankrijk. 
De mogelijkheden waren voor de Duitsers 
echter beperkt. De beschikbare 
troepenmacht werd geconcentreerd in 
Noord-Frankrijk, waar ook de Atlantikwall 
het sterkst werd uitgebouwd. De plaatsen 
waar de aanval van de geallieerden niet 
werd verwacht (Normandie en Nederland), 
werden van zoveel mogelijk technische 
hulpmiddelen voorzien. De troepen en de 
Atlantikwall waren er op gericht om de 
geallieerde aanval al in de beginfase van 
een eventuele landing op het strand af te 
slaan. 

In ons land werd daarnaast gebruik ge
maakt van een verdedigingsmiddel, dat al 
sinds mensenheugenis werd ingezet 
tegen een militaire inval van vreemde 
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troepen: inundaties van de kustgebieden 
en de buitendijkse gronden in het 
rivierengebied. In februari 1944 keurde het 
Oberkommando van de Wehrmacht de 
inundatiemaatregelen goed. Een maand 
later gaf de leider van de Duitse operaties 
Erich Rommel definitief zijn fiat aan de 
uitgewerkte plannen. 
De inundaties in het rivierengebied waren 
niet zozeer bedoeld als directe afweer 
tegen een eventuele geallieerde invasie, 
maar meer om de geallieerden na een 
succesvolle landing het oprukken in 
West-Nederland te bemoeilijken. 
Daardoor zouden zij veel minder 
bewegingsruimte krijgen om parachutis
ten in te zetten of andere grote operaties 
uit te voeren. Daarbij speelde voor de 
Duitsers de overweging een rol, dat in de 
nog resterende gebieden goed ver
dedigde en vooral dicht bevolkte steden 
lagen. Dit bleek later in de praktijk ook zo 
uit te pakken 1. 

Arbeidsinzet 

De vraag of een bezettende macht 
gerechtigd was gemeenten en haar 
inwoners te verplichten arbeidsdiensten te 
verrichten voor het bezettingsleger was al 
vóór de oorlog in het volkenrecht aan de 
orde gekomen. Het op internationale 
verdragen gebaseerde Landoorlogregle-
ment van 1907 vrijwaarde de inwoners van 
een bezet land van de plicht om aan de 
krijgsverrichtingen tegen haar vaderland 
deel te nemen. De ironie van de geschie
denis wil dat de Duitsers zich voor de 
interpretatie van dit artikel beriepen op de 
Engelse rechtsgeleerde Oppenheim, een 
jood notabene, die nog vóór de oorlog als 
zijn mening had te kennen gegeven dat dit 
verbod alleen van toepassing was op de 
feitelijke krijgsverrichtingen, maar niet op 
de voorbereidingen daartoe. Voor 
Nederland liet echter de strekking van de 
Aanwijzingen betreffende de houding van 
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de ambtenaren in geval van oorlog en 
bezetting uit 1937 weinig ruimte voor een 
dubbelzinnige uitleg. Alle arbeid verricht 
voor een bezetter, zoals het graven van 
loopgraven of het aanleggen van 
versterkingen - als zodanig vallen ook 
inundatiekaden daartoe te rekenen -
moesten als ongeoorloofde werkzaamhe
den worden aangemerkt en mochten dus 
ook niet aan de lokale overheid en 
individuele burgers worden opgelegd2. 
Dat het desondanks veelvuldig voorkwam 
had verschillende gronden: angst voor 
repressailles, de aanwezigheid van 
NSB-burgemeesters of de vrees van 
zittende burgemeesters bij weigering te 
worden vervangen door een NSB-er. Hoe 
dan ook, in vele gemeenten werd zonder 
enige schroom door de lokale overheid 
medewerking verleend aan arbeidsprojek-
ten van de Duitse Wehrmacht. 

Voor de aanleg van de verdedigingswer
ken waren arbeiders nodig. Aanvankelijk 
waren er genoeg vrijwilligers die zich voor 
het werk aanmeldden, mede doordat een 
gunstige beloning in het vooruitzicht werd 
gesteld. Later begon als gevolg van de 
onverwachte en weinig populaire over
plaatsingen naar het buitenland en de toe
gepaste loonsverlagingen de animo 
enigszins te verminderen. Nu was het niet 
zo dat de Wehrmacht, zonder enige vorm 
van toetsing door anderen, arbeiders uit 
de betreffende gemeenten kon vorderen. 
Eerst moest een aanvraag worden 
ingediend bij de Arbeitseinsatz- und 
Verbindungsstelle in Baarn, waar leger en 
burgerlijk bestuur gezamelijk de noodzaak 
en urgentie van het arbeidsprojekt beoor
deelden. Was zo'n aanvraag eenmaal 
gehonoreerd, dan werd er gekeken naar 
de manier waarop het benodigde aantal 
arbeiders kon worden aangeworven. 
Allereerst werd er een beroep gedaan op 
de arbeidsbureaus. Konden deze niet 
genoeg arbeidskrachten leveren, wat 
zeker aan het einde van de oorlog vaak 
voorkwam, dan werden deze langs andere 
kanalen gezocht en meestal ook gevon
den. Zo "leenden" de Nederlandsche 
Heidemaatschappij en de Cultuurtechni
sche Dienst na bemiddeling door de 

arbeidsbureaus werkkrachten "uit" aan 
de Organisation Todt, de bouworganisatie 
van de Wehrmacht. 
Men slaagde er ook langs deze weg niet 
altijd in voldoende arbeiders te vinden. In 
1943 werd dan ook tot een nieuwe 
regeling, de zogenaamde Gemeinde-
Einsatz, besloten. Na goedkeuring door 
Baarn gaf deze de aanvraag door aan de 
Beauftragte des Reichskommissars in de 
provincie (de hoogste provinciale 
instantie), onder wie het te realiseren 
verdedigingswerk ressorteerde. Deze gaf 
de burgemeesters in de onmiddellijke 
nabijheid van het uit te voeren werk 
opdracht om de benodigde aantallen 
arbeidskrachten op te roepen. Daar op 
deze manier de arbeiders formeel in dienst 
stonden van de gemeente, betaalde de 
gemeente dan ook de lonen uit. 
Werkten alle burgemeesters nu zomaar 
hieraan mee? Zeker niet. Met name in 
Zeeland en Zuid-Holland waren er burge
meesters, die zich niet verder met de 
Duitse oorlogswerken wensten in te 
laten 3. Van een dergelijke weigering in 
de Vijfheerenlanden is echter niets 
gebleken4. 

Alles wijst er op dat de werkzaamheden, 
die tussen Lexmond en Meerkerk zijn 
verricht, onder de regeling van de 
Gemeinde-Einsatz vleten. In de periode 
waarin de werkzaamheden plaats vonden 
werd deze regeling nog volop toegepast. 
Maar vooral het feit dat een plaatselijke 
burgemeester de mensen opriep voor 

Tan bevoegde zijde is ai} »edegeäeali, dat op 
Diasi&g I I April a . s , de polder» onherroepelijk onder 
water »orden gaset . 

Sr is dus n o o d . 

Daarom roep ik a l l e mannelijke ingezetenen «an 
IS to t 60 jaar op om te komen 'werken, uitgesoïiderd z i j , 
die b i j de WehrmacLt verken , 

Hat sersec op z o n d a s. iß üßveraijdeli.t'&. 

Koat allen oc een ostastrûï&e ta Toortoaen . 

Lexfflcnd, 8 April \9*& 

De tftii-geasester Tan Lexsond . 

S o o g e n b o o : 

Tweede oproep van burgemeester Hoogen-
boom. Gemeente Archief Zederik. 
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werkzaamheden aan de Duitse verdedi
gingswerken kan niet anders worden 
uitgelegd. Daarbij komt nog, dat de 
gemeente een centrale rol speelde bij het 
overleg tussen de betrokken instanties. 

De Paasdam 

We zagen al in de inleiding dat de Duitse 
bezetter gebruik maakte van de burge
meesters om werklieden te ronselen voor 
benodigde verdedigingswerkzaamheden. 
Dat is ook het geval geweest in Vianen, 
waar burgemeester Hoogenboom in april 
1944 de inwoners van zijn gemeente 
opriep om zich te melden voor het 
verrichten van grondwerkzaamheden in 
de Vijfheerenlanden. Het betrof hier de 
aanleg van een inundatiekade tussen 
Lexmond en Meerkerk, lopende van de 
Kom Lekdijk - Dorpsstraat in Lexmond via 
het Lakerveld naar de Bazeldijk te Meer
kerk. Anders dan de gretige bunkerbou-

De zogenaamde "tankval" ter hoogte van de 
boerderij van de familie Kieboom aan de 
Broekseweg. Verzameling A. Bikker Meerkerk. 

wers aan de kust werden de Viaanse 
spitters er niet vet van en door het 
gedwongen karakter van de werkzaamhe
den en door de misleidende bewoordingen 
in de oproep kan men deze graafwerk-
zaamheden ook moeilijk als collaboratie 
met de bezetter omschrijven. Door de 
administratieve medewerking van de 
gemeente was het niet eenvoudig zich er 
aan te onttrekken. 

Er zijn nog vele inwoners in de Vijfheeren
landen, die persoonlijke herinneringen 
hebben aan deze gedwongen tewerk
stelling aan wat in de volksmond bekend 
stond als de Paasdam (Pasen viel in dat 
jaar op 9 april). Aan de hand van interviews 
met een vijftal van deze spitters 5 hebben 
de beide auteurs getracht een beeld op te 
roepen van de gebeurtenissen tijdens de 
lentedagen van april 1944 in Vianen en 
omgeving. Op maandag 3 april werd 
's ochtends huis aan huis een brief ver
spreid, waarvan de inhoud ten overvloede 
diezelfde dag ook nog door de stadsom
roeper publiekelijk werd omgeroepen. 
Wat de inwoners van Vianen lazen of te 
horen kregen hield in, dat van elk 
huisgezin zich een mannelijk persoon 
tussen 16 en 60 jaar beschikbaar diende te 
stellen om werkzaamheden te verrichten 
aan een inundatiekade tussen Lexmond 
en Meerkerk. Van deze werkzaamheden 
waren alleen zij vrijgesteld, die in dienst 
waren van de Wehrmacht of de 
Organisation Todt. 

Er waren er enkelen die de oproep van de 
burgemeester negeerden, maar de 
meesten gaven daaraan toch gehoor, 
temeer daar de bedoelingen van het uit te 
voeren werk enigszins werden versluierd. 
In een latere dringende aanmaning van 
burgemeester Hoogenboom van 8 april 
wees deze nog eens op de noodlottige 
gevolgen voor de inwoners van de 
bedreigde gebieden. Er is dus nood. Komt 
allen om een catastrophe te voorkomen 
luidde het in deze tweede oproep. De 
catastrophe had betrekking op de 
inwoners in de strook land die onderwater 
gezet zou worden. Als de dam niet tijdig 
achter hun boerderij zou worden 
opgeworpen dan zouden nog meer 
woningen onder water komen te staan. 
Deze zinsnede benadrukte het belang van 
de operatie met het oog op de redding van 
de boerderijen. 

Mede hierdoor hebben velen het militaire 
doel van de werkzaamheden niet 
onderkend, hoewel het toch wel duidelijk 
had kunnen zijn, dat inundaties niet tot heil 
der bevolking werden toegepast. Het 
gehele werk moest vóór 11 april gereed 
zijn. Er was dus haast geboden. 
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Dinsdag 4 april werd aan de werkzaam
heden begonnen. Detewerkgestelden 
werden op vaste plaatsen in Vianen 
opgepikt, op de Voorstraat en bij het 
"Zwijnshoofd", waar een Duitse soldaat 
de instappers controleerde. Het vervoer 
gebeurde vooral in open vrachtwagens en 
werd verzorgd door daartoe aangewezen 
vervoerders. Deze moesten zelf voor de 
benodigde brandstof zorgen, een extra 
toewijzing kregen ze hiervoor niet6. Daar 
deze vrachtwagens waren voorzien van 
houtgeneratoren, bestond de brandstof 
vooral uit hout. 
De spitters werden op diverse plaatsen 
langs de route van Lexmond naar 
Meerkerk afgezet. Daar werd met de 
werkzaamheden aan de op te werpen 
inundatiekade begonnen. Deze was 
gepland achter de boerderijen zodat de 
bewoners in hun huizen konden blijven 
wonen. 
Het was zwaar werk en bij velen stonden 
dan ook de eerste dagen de blaren op hun 
handen, vooral bij hen die aan deze vorm 
van arbeid niet gewend waren. Bij de 

opgeroepen boeren en boerenzonen was 
het onderscheid tussen grasboeren en 
bouwboeren duidelijk te zien. De laatsten 
hadden merkbaar minder moeite met het 
spitwerk. Sommigen vatten het werk wat 
luchtiger op. De steel van de meege
brachte of verstrekte schop brak, dus kon 
men niet verder; of de afgestoken plaggen 
werden voorzichtig met leren handschoe
nen opgepakt en op de ka geworpen. Er 
was zogenaamd geen goed materiaal dus 
werd er iemand van Lexmond naar 
Meerkerk gestuurd voor een "taluud-
schaaf", waar hem dan na veel gelach 
werd duidelijk gemaakt, dat een dergelijk 
werktuig nog moest worden uitgevonden. 
Sommigen, die beseften waarvoorde 
kade werd opgeworpen, poogden binnen 
de gegeven mogelijkheden enige 
sabotage te bedrijven, door bijvoorbeeld 
kruiwagens in de kade in te graven. 
Toezicht werd uitgeoefend door een op
zichter van gemeentewerken uit Vianen of 
door een ingenieur van de Nederlandsche 
Heidemaatschappij met de bijnaam het 
"dambord" vanwege zijn geblokte jas. Als 

Polder Middelbroek, graaf werkzaamheden ter hoogte van de Broekseweg. 
Verzameling A. Bikker Meerkerk. 
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hij in de buurt was werd er ijverig gespit. 
De ijver nam echter af naarmate hij zich 
verwijderde. Dan rustte men uit of ging 
eieren zoeken in het open veld. Het 
vervoer hiervan leverde wel enige 
problemen op: een hoofd vol struif was 
vaak het resultaat. 
Het materiaal voor de kade werd uit de 
directe omgeving gehaald. Soms viel het 
spitten mee, vooral daar waar het veen
grond betrof, maar op plaatsen waar veel 
klei aanwezig was, was het spitten erg 
zwaar. Hoe hoog de kade moest worden 
hing van de grondslag af, maar de 
gemiddelde hoogte bedroeg ongeveer 
1.50 m (Je kon er net overheen kijken). 
Tussen de middag was er schaftpauze. De 
meesten brachten zelf hun etenswaren 
mee, maar ook van de centrale gaar
keuken te Gorinchem kregen de spitters 
voedsel aangereikt, tot groot genoegen 
van velen. Burgemeester Hoogenboom 
deelde aan de medewerkers van deze 
gaarkeuken in een schrijven mee zeer 
tevreden te zijn over de wijze waarop zij de 
maaltijden hadden verzorgd. De boeren 
waarbij gegraven werd brachten nog wel 
eens koffie tussendoor of men kon melk bij 
hen kopen. Sommigen nodigden de 
spitters zelfs binnen. 
Het was een bijzonder mooi en warm 
voorjaar zodat vele spitters 's avonds met 
een gezonde kleur thuis kwamen na te zijn 
opgepikt door de daartoe aangewezen 
vervoerders7. Ook op zondag moest er 
worden gewerkt; het werd als onvermijde
lijk betiteld door burgemeester 
Hoogenboom in zijn oproep. Precies voor 
de vastgestelde datum van 13 april was de 
inundatiekade gereed tot tevredenheid 
van burgemeester Hoogenboom. De 
volgende stap was het leggen van een 
inundatiekade onder Meerkerk. Het 
aanleggen van deze kade duurde tot half 
mei 1944. Toen was het gehele 
inundatiewerk voor de Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden gereed en kon het 
water van de Lek worden ingelaten. De 
inwoners van de onder water gezette 
gebieden werden geëvacueerd en in de 
dorpen Lexmond en Meerkerk onder
gebracht. 
In het onder water gezette gebied waren 

echter enige stukken land drooggebleven 
en burgemeester Hoogenboom richtte op 
15 mei een schrijven aan de Ortskomman-
danturXe Gorinchem met het verzoek de 
drooggebleven bouwlanden, boomgaar
den en eendekooi door de belanghebben
den te laten bezoeken in verband met de 
voedselvoorziening8. Dat de Duitsers dit 
niet toestonden blijkt uit het antwoord van 
de Ortskommandantur: Ferner ist auch 
das betreten der Teile im Ueberflutungsge-
biet strengstens verboten, die zur Zeit 
noch nicht ueberschwemmt sind. Op 13 
juli 1944 stuurde de Ortskommandant und 
UeberflutungsoffizierFuchs nogmaals een 
brief aan de burgemeester van Lexmond 
met daarin de uitdrukkelijke waarschuwing 
niet het geinundeerde gebied te betreden, 
waarbij verwezen werd naar het in alle 
kranten gepubliceerde bevel van de 
Generalkommissar für das Sicherheits we
sen Rauter9. Aan de burgemeester werd 
gevraagd deze brief aan de belangheb
bende inwoners ter kennisname te sturen 
wat op 17 juli in een huis aan huis bezorgd 
stencil geschiedde. 

De dam na de oorlog geslecht 

De inundatie van het Lakerveld heeft tot en 
met mei 1945 geduurd. Het totaal aantal 
omdijkte woningen bedroeg volgens de 
gegevens van de gemeente in het Laker
veld 33, te Lexmond in de Dorpsstraat 59 
en aan de Kom-Lekdijk 22 woningen,, en 
tenslotte op Achthoven 9. Slechts één 
woning moest ontruimd worden. Er was 
inderdaad gered wat er te redden viel. 

• n „ 

Kade ter hoogte van de boerderij van de familie 
Kok en Schrijvers aan de Broekseweg. 
Verzameling A. Bikker Meerkerk. 
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Direct na de bevrijding werd de "Paas-
dam" doorgestoken en het water 
weggemaald. Als gevolg hiervan deed 
zich "een wonderbare visvangst" voor. 
Veel paling, snoekbaars en andere 
vissoorten kwamen op het droge en 
vormden een welkome aanvulling op het 
schrale menu van die tijd. 
Tot 1947 werd het landschap nog door de 
"Paasdam" ontsierd. In dat jaar werd hij 
afgegraven in het kader van de werk
verschaffing aan de militairen die terug
kwamen uit Nederlands-lndië 10. Ook nu 
nog kan men op bepaalde plaatsen in het 
landschap zien waar deze dam moet 
hebben gelegen. Achter de boerderijen in 
het Lakerveld worden de anders zo rechte 
rijen knotwilgen onderbroken door een 
open stuk. Daar lag de "Paasdam", 
doordrenkt met het zweet van de 
bevolking van Vianen en elders in de 
Vijfheerenlanden. 

B. Sijbers 
F. Leeuwenberg-Steegh. 

Noten: 

1. L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog, V ('s-Graven-
hage, 1976) 1277 vlg. en X ('s-Gravenhage, 
1982.) 1116 vlg. 

2. B.A. Sijes, De arbeidsinzet, de gedwongen 
arbeid van Nederlanders in Duitsland, 
1940-1945 ('s-Gravenhaqe. 1966) 63-64 en 
519-520. 

3. Wem, 510-527. 
4. Toen in december 1943 lijsten werden op

gemaakt van gemeenten en de percen
tages van het voor de arbeidsinzet in Duits
land geleverde gemeentepersoneel, wer
den met drie verschillende waarderingen 
gewerkt: een gouden, een zilveren en een 
zwarte lijst. Vianen prijkte met 33% op de 
gouden lijst, Lexmond zelfs met 50%! Idem, 
375. 

5. Te weten de heren, J.D. van Beest, P. de 
Jong, P. van Iperen en C. Baars te Vianen 
en M. 't Lam te Meerkerk. Met dank aan P. 
Kastelein voor het aandragen van dit 
onderwerpen N.J. Maarsen voor zijn 
adviezen. 

6. Hierover werd zelfs nog na de oorlog 
correspondentie gevoerd tussen de 
Nederlandsche Heidemaatschappij en 
burgemeester Hoogenboom van Lexmond. 
Gemeentearchief Zederik (GAZ), Archief 
Inundatie, d.d. 29-1-1946. 

9. 
10. 

Dezen werden toen de dam voltooid was 
allen persoonlijk door burgemeester 
Hoogenboom bedankt voor hun inzet. GAZ, 
Archief Inundatie, d.d. 14-4-1944. 
Brief aan de Ortskommandantur-te 
Gorinchem. Nederlands met Duitse 
vertaling, met daarbij een lijst van de 
desbetreffende stukken land. GAZ, Archief 
Inundatie, d.d. 15-5-1944. 
GAZ, Archief Inundatie, d.d. 9-6-1944. 
Gegevens verstrekt door de heer A. Bikker 
te Meerkerk, die ook het fotomateriaal ter 
beschikking stelde. 

Kazernering in het weeshuis 

Een van de bekende 19de eeuwse afbeel
dingen van de Voorstraat staat hierbij 
afgedrukt. Het is één uit een serie van vier 
fraaie aquarellen van de Voorstraat, die in 
het Viaanse stadhuis bewaard worden. De 
eerste voorzitter van de historische vere
niging, de heer G.B. Pellikaan, meende op 
deze afbeelding een groep Utrechtse 
studenten te herkennen op weg naar het 
strijdtoneel in de Zuidelijke Nederlanden 
om de Belgische opstand te helpen 
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neerslaan1. Een verwijzing dus naar de 
periode 1830-1839. Voor wat betreft de 
militairen links op de voorgrond kan dit 
waar zijn, schriftelijke bronnen hierover 
ken ik niet. Meer is bekend over de 
militairen die op de achtergrond, o.a. voor 
het stadhuis, zijn te onderscheiden. 
Op 24 augustus 1830 breekt in Brussel op 
de golven van de Franse juli-revolutie een 
opstand uit. De Zuidelijke Nederlanden 
wensen niet langer onderworpen te zijn 
aan het "Hollandse juk". Al in oktober 
wordt de zelfstandige staat België 
afgekondigd. 

Koning Willem I legt zich echter niet bij dat 
feit neer en blijft tot in 1839 pogen de 
afscheiding ongedaan te maken. Te 
wapen op de dringende bede van uwen 
vorst. Te wapen voor de zaak van orde en 
regt2. De benodigde militairen worden uit 
het noorden onder andere aangevoerd 
langs de napoleontische route no. 2. Een 
weg, die leidt over de Viaanse Voorstraat. 
De tiendaagse veldtocht, begin augustus 
1831, zorgt voor veel verkeer, vooral van 
marcherende soldaten. De verlofgangers 
en de troepenverplaatsingen betekenen 
voor de inwoners van Vianen inkwartiering. 
Met een grote regelmaat worden er 
militairen voor nachtverblijf ondergebracht 
bij partikulieren in en buiten de stad. 
De verontwaardiging over de (ondankbare) 
Belgen is groot in het noorden. De "plaat
selijke commissie ter ondersteuning der 
achterblijvende betrekkingen van vrijwillig 
dienstnemende personen" te Vianen 
houdt op 9 november 1830 een grote 
inzameling. De opbrengst is bestemd voor 
de families van vrijwilligers. Op diezelfde 
dag besluit de gemeenteraad het 
vredesgarnizoen en de doortrekkende 
militairen een komfortabel onderkomen te 
bezorgen. Het voormalige weeshuis aan 
de Weesdijk wordt bestemd tot kazerne. 
Er worden tafels en stoelen gekocht, 
indien de overkompleete banken enz. in 
de schooien en elders niet toereikende 
zijn. Een timmerman krijgt opdracht twee 
schildwachthuisjes te maken. De 
dertiende november moeten alle 
voorbereidingen gereed zijn, tot dan 
blijven de militairen bij de burgers 
ondergebracht3. 

Het is niet moeilijk het weeshuis gereed te 
maken voor kazerne. Sinds de over
brenging in 1822 van de Viaanse wees
kinderen naar Frederiksoord in het 
Drentse Vledder wordt het huis slechts 
bewoond door de stads-schoolonderwij-
seren de werkloos geworden binnen-
moeder van het weeshuis4. Het wees
huis blijft gedurende de hele oorlogspe
riode in gebruik bij de militairen. Het daar 
gevestigde permanente garnizoen zorgde 
voor orde en rust onder het krijgsvolk dat 
met het veer de Lek overstak en met de 
trekschuit via het Zederikkanaal door
reisde naar Gorinchem of daarvan terug
keerde5. Zij moesten allen overnachten in 
Vianen. 

Als er dan ook plannen bekend worden om 
dit garnizoen uit Vianen terug te trekken 
komt burgemeester Mecima in aktie. Hij 
vraagt o.a. de vrederechter6 in het kanton 
Vianen om advies. De vrederechter begint 
zijn brief van 19 augustus 1835 met de 
verontschuldiging dat hij nog maar zeer 
kort in de stad is7. Daarna schrijft hij 
uitvoerig: De ingenomen informaties 
nogtans doen mij eenigzins met mij zelven 
in strijd zijn, wat voor de gemeente nuttiger 
zou zijn, het behoud van het garnizoen dan 
wel deszelfs verwijdering — . Het komt 
mij desniettegenstaande voor dat het nut 
van het voortdurend verblijf der militairen 
alhier onbetwistbaar is, zoolang de 
omstandigheden des tijds het op de been 
houden van een aanzienlijk aantal troepen 
in de provincie Noord-Braband 
noodzakelijk maken, daar de ondervinding 
geleerd heeft dat het doortrekken van 
verlofgangers of ook andere detachemen
ten van militairen somtijds aanleiding heeft 
gegeven tot hevige tooneelen, waarin de 
militaire magt hier tegenwoordig 
wezenlijke diensten heeft gepresteerd. 
De uitvoerige brief aan burgemeester 
Mecima is kennelijk bedoeld geweest om 
de hogere overheid te overtuigen. Immers, 
zou de vrederechter de trap in het stad
huis, waar hij rechtsprak, zijn afgelopen, 
dan zou een simpel 'het garnizoen moet 
blijven' voldoende zijn geweest om de 
boodschap aan de burgemeester over te 
brengen. Uit de dan gevoerde korres-
pondentie blijkt eveneens dat het wees-
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huis geschikt is voor kazernering van 50 à 
60 manschappen8. 
De aktie van de burgemeester heeft 
succes. Het garnizoen verdwijnt pas uit 
Vianen nadat de koning zich in 1839 heeft 
neergelegd bij het verlies van België. Een 
en ander leidt in 1839 tot een diskussie in 
de gemeenteraad. Hierbij worden de 
voordelen van het garnizoen: orde en rust 
èn aantrekkelijke inkomsten uit belas
tingen en voedingsmiddelen, afgezet 
tegen de nadelen: de kosten van het 
grondig herstel van het weeshuis. De 
belastingen brengen weliswaar minder op 
dan nodig is voor het herstel, maar de orde 
en rust zorgen voor het doorslaan van de 
balans9. 

Voor het stadhuis staat een schildwacht 
huisje, mogelijk één van de twee die in 
1830 zijn gemaakt. De militairen die zich 
daar ophouden behoren tot de tijdelijke 
bewoners van het weeshuis. 
De vrederechter in deze bijdrage is Mr. 
Otto Willem Stavenisse de Brauw. Hij werd 
bij koninklijk besluit van 30 mei 1835 te 
Vianen benoemd. Hiervoor moest de 
koning hem wel ontheffing verlenen van de 
leeftijdsbepaling, want hij was pas 28 jaar. 
In de huwelijksakte van zijn broer van 29 
juli 1839 wordt hij omschreven als "ambte-
naarte 's-Gravenhage". Kennelijk heeft 
Mr. Stavenisse de Brauw het niet lang in 
Vianen uitgehouden. Echter lang genoeg 
om in vier aquarellen de Voorstraat vast te 
leggen. 

J.M.M. Ruijter. 

Noten: 

1. Mondelinge overlevering. 
2. Johan van Hulzen, Onze vaderlandse 

geschiedenis, (Kampen, 1938). 
3. Gemeentearchief Vianen (GAV), Minuten en 

ingekomen stukken en gemeenteraadsnotu-
Ien1830. 

4. GAV, Minuten en ingekomen stukken 1822. 
5. GAV, Minuten en ingekomen stukken 1835; 

er wordt maandelijks voor 1.000 militairen de 
overtocht over de Lek vergoed. 

6. Na 1838 kantonrechter genoemd. 
7. GAV, Minuten en ingekomen stukken 1835. 
8. GAV, Minuten en ingekomen stukken 1836. 
9. GAV, Minuten en ingekomen stukken 1838. 

Kroniek 

Aan deze aflevering werkten mee: 
H.L.Ph. Leeuwenberg 
C.H. Slechte 
A. Verlaan 

Asielzoekers in Vianen; een bijzondere 
tentoonstelling. 

Op 27 juli 1985 prees Saskia de Bodt in 
NRC/Handelsblad het toen net geopende 
Stedelijk Museum van Vianen. Zij wees op 
de fraaie inrichting en de vormgeving en 
educatieve waarde van de teksten. 
Hoewel ze de geringe omvang van het 
museum betreurde, noemde ze het een 
toonbeeld van wat een plaatselijk museum 
kan zijn. 
Saskia de Bodt had groot gelijk. Dit 
museum is niet in de val gelopen, die wijd 
openstaat voor veel plaatselijke musea, 
die wel over een uitgebreide collectie 
beschikken, maar tegelijk over weinig 
ruimte en vaak nog minder geld. Maar al te 
vaak propt men de hele collectie in zelf
gemaakte vitrines zonder dat er van de 
nodige informatie sprake is, terwijl de 
samenhang van het gepresenteerde verte 
zoeken is. Het is immers allemaal door 
plaatsgenoten geschonken, en zoals de 
van Sinterklaas gekregen stropdas 
gedragen moet worden, wanneer de 
goedheilig man in de buurt is, zo menen 
veel kleine stedelijke musea en 
oudheidkamers alles te moeten laten zien 
wat ze ooit kregen. 
Zo niet in Vianen. Het museum is inder
daad (te) klein, maar de inrichters hebben 
zich wijselijk beperkt tot enkele belangrijke 
thema's uit de geschiedenis van het 
stadje: de munt, Ina Boudier-Bakkeren, 
sinds 5 oktober 1987, Vianen als 
wijkplaats van door justitie of schuldeisers 
vervolgden. Van overdaad is in deze 
opstelling geen sprake, de informatie bij 
alle drie onderwerpen is uitstekend en 
alles oogt uitermate verzorgd. 

De tentoonstelling is klein maar fijn. In een 
aantal fraai gezeefdrukte en voor de twee
benige bezoeker comfortabel opgehan-
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De malle actionisten naar Vianen of 't Peperland. Een van de spotprenten op de windhandel met op de 
achtergrond Culemborg en Vianen. 

gen teksten wordt verteld wat dat be
faamde asielrecht van Vianen nu werke
lijk inhield, wanneer het begon, wie er 
gebruik van maakten en wanneer en 
waarom het eindigde. Uiteraard worden 
die teksten afgewisseld met schilderijen 
van de heren, die het recht garandeerden. 
Centraal in de tentoonstelling hangen 
echter de negen spotprenten uit het 
Groote Tafereel der Dwaasheid, die 
Vianen als onderwerp hebben en die de 
gemeente (heel verstandig) aangekocht 
heeft, toen de mogelijkheid zich voordeed. 
Het museum heeft ze in bruikleen 
gekregen. 

Het Groote Tafereel der Dwaasheid'zelf 
ligt ook opengeslagen in een vitrine. Dit 
prachtige boek in folioformaat is in 1721 
verschenen, nadat de wilde speculatiegolf 
van 1720 was uitgewoed. Het bevat 74 (en 
soms meer) spotprenten op die wind
handel, toneelstukken, spotdichten en de 
teksten van de maatschappijen, waarvan 
de aandelen zo ijverig door speculanten 

waren nagejaagd, maar die merendeels 
geen enkele economische activiteit 
ontplooid hadden. Het boek beoogde een 
waarschouwingete zijn voor het 
nageslacht. 
Dat een aantal prenten direct of indirect 
betrekking heeft op Vianen wordt op de 
tentoonstelling duidelijk gemaakt: 
speculanten, die elders niet aan hun 
verplichtingen konden voldoen, waren in 
Vianen veilig voor hun schuldeisers. Ze 
moesten natuurlijk wei een recognitie 
(= een bedrag voor een verblijfsvergun
ning) betalen. 
Mijnheer is na Vianen gegaan, kreeg 
menig notaris te horen van boekhouders 
of knechten, wanneer hij een koopman op 
zijn financiële verplichtingen kwam wijzen. 
Dat was vaak bij wijze van spreken, want 
na Vianen gaan, was in de taal synoniem 
voor bankroet gaan. Tot in het begin van 
deze eeuw is die uitdrukking blijven 
bestaan. 
Bij de tentoonstelling is een map ver-
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schenen met prachtige reproducties van 
alle Viaanse prenten, ingeleid en toege
licht door Jos de Meyere. Onder de titel 
Wie wil naar Vianen toe, myn Heeren,legt 
hij uit wat die windhandel nu precies was 
en welke weerslag de dolle speculatiedrift 
had in spotprenten, toneelstukken, 
schotschriften en zelfs op aardewerk. 
Tenslotte voorziet hij iedere prent van een 
uitgebreide verklaring. Dat is ook nodig 
want de prenten zijn allegorisch, wat 
betekent dat men de nodige kennis van de 
18de eeuwse beeldtaal nodig heeft om ze 
te begrijpen. Voor de uiterst vriendelijke 
prijs van ƒ 22,50 is de map een begerens
waardig bezit. Koffietafelboeken, heet dat 
tegenwoordig. 
De tentoonstelling en de map verraden de 
hand van een professioneel museumman. 
Iedereen, die belangstelling heeft voor de 
windhandel, Vianens verleden als 
vrijplaats, het fenomeen spotprent of de 
geschiedenis van Vianen in het algemeen, 
moet deze tentoonstelling gaan bekijken. 
De map beveel ik van harte aan, hij is in het 
museum uitgestald. 
Toch kan ik, zelf museumman, het niet 
nalaten een paar opmerkingen te maken 
dan wel suggesties te doen. Zou voor 
iedere bezoeker het fenomeen wind
handel zo bekend zijn als hier veronder
steld wordt? Zou iedere bezoeker die in 
het hedendaagse Nederland dagelijks met 
het woord asielzoeker geconfronteerd 
wordt, zich bij de in hoofdzaak 
economische asielzoekers uit de 18de 
eeuw iets kunnen voorstellen? Met andere 
woorden, de opstelling zou wellicht iets 
meer dimensie kunnen krijgen, wanneer 
wat dieper op deze twee aspecten wordt 
ingegaan. Over de windhandel is in 
archieven, musea en bij particulieren nog 
aardig materiaal aanwezig. Ik denk aan het 
archief van de Rotterdamse Maatschappij 
van Assurantie, Discontering en Beleening 
anno 1720 en de intekenbriefjes op de 
Haagse en Zwolse compagnieën, die in de 
stadsarchieven aldaar bewaard worden. 
Ook de asielzoeker zou wat meer 
uitgediept mogen worden. Ik weet dat er 
uit de jaren vóór 1725 weinig asielzoekers 
met name bekend zijn. Toch denk ik dat 
het aardig zou zijn één zo'n speculant wat 

nader aan de bezoeker voor te stellen. Als 
deze opstelling enige tijd van leven 
beschoren is, zou ik de professionele 
vrijwilligers, die het museum runnen in 
overweging willen geven eens over deze 
twee suggesties na te denken. De 
tentoonstelling is zo ruim opgesteld dat er 
nog wel iets bij kan zonder dat het te vol 
wordt. 

Tenslotte. Alle lof voor het attente gast
heerschap van het museumpersoneel. Ik 
had het kunnen verwachten in een stad, 
die enkele eeuwen lang voor asielzoekers 
heeft opengestaan. 

C.H.S. 

Het Boterhuis 

Sinds enkele maanden is Vianen een 
bouwwerk rijker dat veler aandacht zal 
hebben getrokken. Het betreft het nieuwe 
huis op de hoek van de Julianastraat en de 
Lijnbaan, net buiten de Landpoort. 
De gevelsteen in dit nieuwe huis heeft bij 
de autochtone Vianezen wellicht verba
zing gewekt. Immers sinds jaar en dag was 
het voormalige winkel-woonhuis dat 
voorheen op deze plaats stond, bekend 
als " 't Goedkoopje". Vanwaar dan deze 
naam "Boterhuisje"? 
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In het boek De Lekpoort te Vianen van 
J.A.L de Meyere en J.M.M. Ruijter staan 
op de blz. 66 en 67 een drietal afbeel
dingen van 18e en 19e eeuwse prenten 
met op de voorgrond het voornoemde 
huisje. 
Op de vroegste prent, die naar een 
tekening van Cornells Pronk is gemaakt, 
staat op de rand de naam "Boterhuisje". 
In een dergelijk boterhuisje, die ook in 
andere steden voorkwamen, werd de 
boter gekeurd, die door de boeren naar de 
markt gebracht werd. 
De naam " 't Goedkoopje" is pas ontstaan 
in het begin van deze eeuw toen in het 
pand een kruidenierswinkel werd geves
tigd. De gevelsteen, in terra cotta, is 
gemaakt door de keramisch kunstenaar 
Wouter Dam. 

A.V. 

Vianen patriottenstad 

Holland en Utrecht zijn de provincies 
geweest waar de patriottenbeweging in de 
18e eeuw zich het sterkst heeft gemani
festeerd. Ook Vianen gold als een centrum 
van patriotsgezinden. Al in 1780 was een 
burgersociëteit, gelegen aan de Voor
straat, opgericht, waar de democratische 
ideeën die door de patriottenbeweging 
werden uitgedragen, ongetwijfeld druk 
zijn besproken. Er bestond een vrijkorps, 
waarvan Willem van Rijssel, rentmeester 
van de domeinen van Vianen, het 
commando voerde. Diens broer Albert 
werd in 1786 door de Staten van Holland 

zelfs benoemd tot opperbevelhebber van 
de staatse troepen, die Holland moesten 
verdedigen tegen een verwachte aanval 
van de Pruisen. Vianen en zijn achterland 
vormden een belangrijke schakel in deze 
verdedigingslinie, het Hollandse Cordon. 
De koning van Pruisen had genoegdoe
ning geëist van de Staten van Holland 
wegens het door hen gedane affront van 
zijn zuster Wilhelmina, de vrouw van 
stadhouder Willem V te Goejanverwelle-
sluis. Toen hij die niet kreeg, stuurde hij in 
1787 zijn troepen, die de patriottenbewe
ging smoorden en de stadhouder in zijn 
macht herstelden. De bij Vianen 
opgeworpen verdedigingslinie werd 
zonder veel tegenstand door de Pruisen 
genomen. 

Deze en andere bijzonderheden over de 
Viaanse patriottenbeweging - buiten de 
stad was hun aanhang miniem - zijn te 
vinden in het artikel 'Vianen in de 
patriottentijd' van onze oud-stadgenoot 
H.J. Smit in O Vrijheid! onwaardeerbaar 
pand! Aspecten van de patriottenbewe
ging in stad en gewest Utrecht, dat als 
themanummer is verschenen van het 
Jaarboek van Oud Utrecht 1987. Deze 
bundel sluit aan bij een reeks eerder dit 
jaar verschenen publikaties over de 
patriottenbeweging, waarvan vreemd 
genoeg niet zozeer de opkomst als wel de 
ondergang 200 jaar geleden wordt 
herdacht. De duizenden, vooral naar 
Frankrijk uitgeweken partriotten kregen 
echter in 1795 hun revanche, toen zij 
onder leiding van generaal Daendels (in 
1787 als kapitein betrokken bij de 
verdediging van Vianen) en in het kielzog 
van de Franse troepen terugkeerden en de 
Bataafse Republiek uitriepen. De echte 
republikeinen zullen dus in 1995 hun hart 
kunnen ophalen. 

Het Jaarboek bevat nog een andere 
bijdrage, die onze historisch geïnteres
seerde lezers zal interesseren. In een 
artikel van de hand van W.ü. Angenent 
wordt een gedetailleerde beschrijving 
gegeven van de fameuse overwinning van 
de Utrechtse patriotten op het prins
gezinde bataljon van kolonel Van Efferen 
in de 'slag bij Vreeswijk' op 9 mei 1787. 
'Slag' is misschien een wat te groot woord 
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voor wat niet meer was dan een 
schermutseling tussen de 250 Utrechtse 
schutters en de 360 grenadiers van de 
prins. In het nachtelijk treffen, waar 
uiteraard weinig zuiver kon worden 
gericht, vielen drie doden, waarvan twee 
aan Utrechtse zijde. Deze laatsten kregen 
een door de stad bekostigde begrafenis 
en werden tot ware helden gebombar
deerd. De weinig bloedige uitkomst werd 
niettemin als een triomf van de 
burgermilitie over de beroepsmilitairen 
van de stadhouder uitbundig bejubeld en 
voor politieke doeleinden gebruikt. 
In Vianen, dat in het verlengde lag van de 
Utrechtse verdedigingslinie, zal de uitslag 
met spanning door de inwoners zijn 
afgewacht. Het kanonvuur was over het 
water duidelijk te horen. Toen de 
grenadiers van Van Efferen een paar 
slechtgerichte salvos van de Utrechtena
ren over zich hadden heen gekregen, 
geraakten zij echter in paniek en sloegen 
op de vlucht. Een aantal trachtte zich over 
het veer van Vreeswijk uit de voeten te 
maken. Maar daar werden zij door de 

Viaanse schutterij opgewacht en als 
krijgsgevangenen behandeld, 55 in totaal. 
Wereldschokkende geschiedenis werd 
niet geschreven in Vreeswijk. Maar voor 
Vianen betekende het toch meer dan een 
toevallig incident. Een nederlaag van de 
Utrechtenaren zou een gevaarlijke situatie 
hebben geschapen voor de patriotten. 
Daarom is dit stukje geschiedenis 
interessant genoeg om hier te signaleren. 
Beide artikelen in het Jaarboek zijn zeer 
lezenswaardig en van illustraties voorzien. 
De bundel bevat nog zeven andere 
bijdragen met een meer Utrechts 
onderwerp en beslaat ruim 300 bladzijden. 
De handelseditie met een fraai 
kleurenomslag voorstellende het gevecht 
bij Vreeswijk, is voor ƒ 3 7 - te bestellen bij 
de vereniging Oud-Utrecht (giro 
penningmeester: 56066) en wordt dan 
toegezonden. Als men het boek zelf 
afhaalt bij het Gemeentearchief van 
Utrecht, Alexander Numankade 199, 
betaalt men slechts ƒ 29,50. 
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START EENS 'N PROEFRIT 
MET EEN NOODSTOP 

SAAB 9000. NU OOK LEVERBAAR METHETUNIEKE ABS+ 5 SYSTEEM. 

E e n b e z o e k a a n d e S a a b d e a l e r i s in t w e e o p z i c h t e n d e m o e i t e w a a r d . 

A l l e r e e r s t k o m e n a l l e z a k e n d i e S a a b i n z a k e v e i l i g h e i d te b i e d e n b e e f t 

u i t g e b r e i d in o n z e s h o w r o o m a a n b o d . 

E n b o v e n d i e n k u n t u k e n n i s m a k e n m e t A B S + 3 , h e t d o o r S a a b ff 

o n t w i k k e l d e , m e e s t g e a v a n c e e r d e A B S - s y s t e e m . U b e n t d u s 

w e l k o m v o o r e e n kijkje, e e n p roe f r i t e n e e n n o o d s t o p . 



Miete. 
Dan is kwaliteit een feit. 

Kwaliteit, die wordt gekenmerkt door vooruitstrevende techniek, groot kom-
fort, gemakkelijke bediening, laag stroomverbruik en uitzonderlijk lange levens
duur. 

Daarbij biedt Miele een grote keus in wasautomaten, droogautomaten, afwas-
automaten en schoonzuigers, inbouwapparaten, koelkasten en diepvrieskasten. 
Om welk apparaat het ook gaat, er is altijd een Miele- op-maat. 

Uw Miele-handelaar zal U dat maatwerk graag leveren. 

Miele Nederland BV., Ä Ä « A ! ^ h 
Postbus 166, 4130 ED Vianen I r M M t S A t j 
Tel. 03473-78911 e r j s g e e n b e t e r e 
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