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Bericht van de redactie
Het jaar 1988 is een herdenkingsjaar. Wij
doelen hier niet op de gebeurtenis, die 30Ö
jaar geleden onze stadhouderWillem III op
de Engelse troon bracht en die alom in den
lande met speciale William-en-Mary-tentoonstellingen in herinnering wordt gebracht. Nee, de herdenking die wij op het
oog hebben, is van bescheidener proporties en lokaler van aard. Het betreft de
Viaanse waterstaatkundig ingenieur Jan
Blanken, die 150 jaar geleden op zijn
buitenplaats Vijverlust de laatste adem
uitblies.
Vianen mag dan wel geografisch het
middelpunt van Nederland zijn, de bescheidenheid gebiedt ons te erkennen dat
dit in de Nederlandse geschiedschrijving
wat anders ligt. Hendrik van Brederode,
de Grote Geus, kunnen wij, ondanks zijn
korte leven, zonder enige twijfel onder de
belangrijkste en interessantste persoonlijkheden van de vaderlandse geschiedenis rekenen. Maar ook de historische rol
van Jan Blanken (1755-1838) mogen wij
niet onderschatten. Een speciaal aan hem
gewijde tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam in 1987 heeft er zeker
toe bijgedragen dat zijn betekenis voor de
waterstaat nu algemeen wordt erkend.
Hoewel geen autochtoon van Vianen, is
zijn verbondenheid met het land van
Vianen duidelijk herkenbaar in de door
hem ontworpen en uitgevoerde waterstaatkundige werken in deze streek.
In dit dubbelnummer wordt de figuur van
Jan Blanken in zijn relatie tot Vianen
beschreven. De redactie was zo gelukkig
vier auteurs, die zich nader hebben verdiept in de persoon van Jan Blanken,
bereid te vinden hun bevindingen in een
artikel voor dit nummer beschikbaar te
stellen.
R.M. Haubourdin, medewerker van de
kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief te Den Haag, beschrijft in het kort de
ambtelijke levensloop van Jan Blanken.
Bijzondere aandacht besteedt hij aan de
periode dat deze te Vianen, of beter bij
Vianen, woonachtig was op het door hem
in 1816 aangekochte buitenhuis Vijverlust.
Ook de rol van Blanken als grootgrondbe-

zitter in de Vijfheerenlanden komt uitgebreid aan de orde.
Dr. G.P. van de Ven, wetenschappelijk
medewerker aan de katholieke universiteit
van Nijmegen, gaat nader in op de waterstaatkundige werken op naam van Jan
Blanken, maar concentreert zich daarbij
vooral op de werken in de regio van Vianen. De Diefdijklinie heeft altijd de bijzondere aandacht van Blanken gehad. Hoe
gewichtig deze was, niet alleen voor de
streek, maar evenzeer voor de veiligheid
van Zuid- en Noord-Holland, komt in deze
bijdrage goed tot uiting. Het stoomgemaal
bij Arkel, dat de reeks afwateringmolens
bij Ameide overbodig maakte, was het
andere grote projekt, waarop Blanken zeer
nadrukkelijk zijn persoonlijk stempel
drukte. Het gemaal is tot 1950 in dienst
geweest, hetgeen toch wel iets zegt over
's mans capaciteiten.
Een werk, waaraan Blanken als inspecteur-generaal der waterstaat nauw betrokken was, is de oude sluis bij Vreeswijk, pal
tegenover Vianen. Ook deze oversteeg de
puur lokale belangen, een veronderstelling
die gezien Blankens betrokkenheid eigenlijk voor de hand ligt. De voormalige stadsarchitect van de gemeente Utrecht en lid
van de vereniging, ir. H. Dam, heeft zich al
geruime tijd verdiept in de geschiedenis
van de Vreeswijkse sluis en zijn bouwgeschiedenis van 1821 -1824. Hij geeft in zijn
bijdrage een beeld van het belang van
deze waterstaatkundige bouwwerkzaamheden, waarbij ook de handelsbelangen
van Amsterdam op het spel stonden. Aan
de hand van de dagboeknotities van de
opzichter Hendrik Lit schildert hij de
enorme problemen die het werk aan de
sluis ontmoette. Het traditionele beeld van
de Nederlanders worstelend met en in het
water is hier volledig op zijn plaats.
Ten slotte geeft drs. W.H.P. Schölte in een
bijzondere bijdrage de achtergrondinformatie over de totstandkoming van het
gietijzeren grafmonument van Jan Blanken. Althans, hij reconstrueert aan de hand
van vergelijkbare graven en catalogi van
fabrikanten, hoe het danig vervallen graf
van Blanken er moet hebben uitgezien in
het jaar van zijn ontstaan. Deze informatie
was des te belangrijker, daar de restauratie
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van Jan Blankens grafmonument doel was
van een vorig jaar speciaal daartoe opgerichte stichting, waarvan de auteur deel
uitmaakt. Wij hebben daar reeds eerder
aandacht aan besteed. In de kroniek van
dit nummer kan de lezer kennis nemen van
het resultaat van de inspanningen van het
comité.
Overigens is de historische vereniging
"Het Land van Brederode" niet de enige
die extra aandacht besteedt aan de persoon van Jan Blanken. Ook het Stedelijk
Museum Vianen wijdt een speciale tentoonstelling aan Blanken in zijn Viaanse
context. Waarom 1988 als herdenkingsjaar in Vianen de bijzondere aandacht
heeft gekregen die het verdient, zal na
lezing van de hier bijeengebrachte artikelen duidelijk zijn.

Jan Blanken Jansz. (1755-1838),
inspecteur-generaal van de Waterstaat
150 jaar geleden overleed op de buitenplaats "Vijverlust" te Vianen Jan Blanken
Jansz., een van de beroemdste Nederlandse waterbouwkundigen van de 19e
eeuw. Als timmermanszoon wist Jan
Blanken in de Bataafse en Franse tijd
(1795-1813) op te klimmen tot inspecteurgeneraal van de Waterstaat. In de bijna
twintig jaar dat Blanken deze funcktie
bekleedde, legde hij onder koning Lodewijk Napoleon, keizer Napoleon Bonaparte
en koning Willem I grote bouwwerken aan
ter beveiliging van Nederland tegen het
water. Ook te Vianen, waar volgens Blankens plannen in het begin van de 19e eeuw
de infrastructuur werd verbeterd met de
aanleg van de straatweg naar Gorinchem
en het Zederikkanaal. Voldoende aanleiding voor een korte historische terugblik
op Blankens carrière, met tevens aandacht
voor de geschiedenis van de verdwenen
buitenplaats "Vijverlust". Tot slot wordt
een overzicht gegeven van het grondbezit
van Blanken in Vianen en omstreken.
22

Opzichter te Hellevoetsluis

1775-1795

Jan Blanken Janz. werd in 1755 te Bergambacht geboren als zoon van de timmerman en molenbouwer J.T. Blanken. Jan
was de eerste telg uit een geslacht van
waterbouwers, dat in de periode 17951825 met drie ingenieurs in de waterstaatsdienst nauw was betrokken bij de
aanleg van grote waterwerken in Nederland 1 .
Met nog drie broers groeide hij op in een
ambachtelijk milieu in de Krimpenerwaard,
waar zijn vader dijkopzichter was. Na
enige jaren onderwijs op een Franse
kostschool te hebben gevolgd, werd hij in
familie-traditie opgeleid in de sluis-, molen- en dijkwerken door zijn oom A T .
Blanken, stadsfabriek te Gouda. In de 18e
eeuw bestond er bij steden, waterschappen en de Staten van Holland behoefte
aan bekwame -vaterbouwers voor de
sluis- en dijkwerken in de Hollandse
Waterlinie. Op 20-jarige leeftijd had Jan
Blanken zich voldoende geschoold in de
"bouw-, landmeet- en tekenkunst", zodat
de Staten van Holland hem in 1775 aanstelden tot fortificatie-opzichter op de
Zuidhollandse eilanden, hoewel hij geen
landmetersexamen had afgelegd. Hij werd
echter benoemd op voorspraak van zijn
oom, die als sluisbouwer een goede naam
had bij het gewest Holland.
In de Vierde Engelse oorlog (1780-1784)
diende Blanken onder de militaire ingenieur O J . van de Graaff (1734-1812) bij de
verdediging van de Hollandse kust. De
aanleg van de defensiewerken betekende
voor Blanken een praktische oefenschool
in het ingenieursvak met Van de Graaff als
leermeester. Hoewel Blanken zich als een
autodidact in de civiele en militaire waterbouwkunde bekwaamde, was een militaire
carrière bij het ingenieurskorps van de
genie voor hem als zoon van een timmerman onmogelijk. Op voorspraak van de
raadpensionaris van Holland, Mr. Pieter
van Bleiswijck, trad hij echter in dienst bij
het artilleriekorps, dat in 1785 werd uitgebreid. Als opzichter had Blanken Van
Bleiswijck geadviseerd over waterwerken,
in ruil waarvoor hij tot luitenant bij de
artillerie werd benoemd. Het was kenmer-

kend voor Blankens carrière dat hij zijn
kennis van de waterbouw aanbood aan
regenten en bestuurders en zich vervolgens verzekerde van hun protectie.
Te Hellevoetsluis begon Blankens loopbaan in de civiele- en militaire waterbouw.
In deze vestingstad en marinehaven
raakte hij vanaf 1785 behalve bij vestingwerken betrokken bij waterstaats- en
marinezaken. Als opzichter assisteerde
Blanken de inspecteur-generaal van
's Landsrivieren Christiaan Brunings
(1734-1805) bij de jaarlijkse peiling van de
Zuidhollandse zeegaten, die door verzanding in de 18e eeuw onbevaarbaar waren
geworden voor schepen van de koopluiregenten. In Brunings, de belangrijkste
waterbouwer in de Republiek, vond Blanken zijn leermeester in de civiele waterbouwkunde.
Naast Brunings bracht de kustopname
Blanken tevens in kontakt met de regenten
van de Rotterdamse admiraliteit, die profijt
hadden van Blankens nieuwe zeekaarten.
De admiraliteit belastte opzichter Blanken
met het onderhoud van de marinewerf te
Hellevoetsluis. In 1787 ontwierp Blanken
voor de regenten een revolutionair plan
voor de aanleg van een droogdok te
Hellevoetsluis, dat echter door verdeeld-

Jan Blanken in het uniform van inspecteur-generaal van de Waterstaat, doorJ.L. Jonxis, (ca.
1836). Olieverf op doek. Den Helder, Rijks werf
Willemsoord. Foto: Rijkswerf Willemsoord.

heid in de Republiek pas na 1795 kon
worden uitgevoerd. Aangezien hij het
dokplan had ingediend bij Mr. P. van der
Heim, secretaris van de Rotterdams
admiraliteit en tevens maecenas van het
Bataafs Genootschap, kreeg hij toegang
tot deze kring van verlichte empirische
wetenschappers.
In de oorlogsjaren 1793-1795 diende
Blanken als opzichter en artillerist bij het
beleg van Willemstad en de defensie van
de Hollandse kust onder admiraal Van
Kinsbergen. Bevorderd tot kapitein kwam
in 1795 een einde aan zijn militaire carrière,
toen hij met zijn batterij op de noorder
Lekdijk te Vreeswijk moest capituleren
voor de Franse troepen.
Van directeur tot
1795-1816

inspecteur-generaal

Na de Bataafse Revolutie van 1795 bleef
Blanken aan als opzichter. In het nieuwe
staatsbestel van de Bataafse Republiek,
waaraan ervaring en prestatie de voorkeur
werd gegeven boven afkomst, kon Blanken promotie maken. Na de hervorming
van de oude Republiek tot een nationale
eenheidsstaat werd vanaf 1795 het waterstaatsbeheer een centrale overheidstaak,
uitgeoefend door een ambtenarenkorps
o.I.v. Christiaan Brunings. Vanwege zijn
kennis van de Hollandse kust werd Blanken direct lid van dit korps, de latere
Rijkswaterstaat.
Naast de fortificatiën en de waterstaat
raakte Blanken echter vooral betrokken bij
de Bataafse marine, die onder Pieter
Paulus werd gemoderniseerd. Dit was
voor Blanken aanleiding om zijn dokplan
voor Hellevoetsluis uit 1787 te publiceren,
waarop het gewest Holland hem in 1797
op reis zond naar Noord-Frankrijk ter
bestudering van de dokhavens. Op deze
studiereis werd hij door beroemde Franse
ingenieurs van de Ecole des Ponts et
Chaussées onderwezen in de moderne
sluis- en waterbouwkunde, en raakte hij
beïnvloed door het neo-classicisme. Na
terugkeer in 1798 werd Blanken benoemd
tot directeur van de sluis- en dokwerken te
Hellevoetsluis en leidde tezamen met
Brunings en C.R.Th. Kraijenhoff de aanleg
23

van het droogdok. Voor het dok ontwierp
hij een van de eerste stoomachines die in
Nederland werden gebouwd.
Hoewel Blanken als directeur inmiddels
behoorde tot de kring van toonaangevende civiele waterbouwers van de Bataafse Republiek, ambieerde hij vooral een
militaire loopbaan bij het hoog gewaardeerde ingenieurskorps van de genie. In
1803 werd zijn sollicitatie tot luitenant-kolonel bij de genie echter afgewezen,
doordat militaire ingenieurs uit de hogere
kringen protesteerden tegen de toetreding
van een ambachtsman zoals Jan Blanken.
Uitgesloten van een militaire carrière, nam
hij in 1803 ontslag uit de opzichtersdienst.
Bovendien kreeg hij als directeur in 18051806 ruzie met zijn collega's over de
afbouw van het dok, en verliet Hellevoetsluis om zich volledig te wijden aan de
waterstaatsdienst.
Onder het Koninkrijk Holland (1806-1810)
slaagde Blanken er tenslotte in om als
civiel ingenieur promotie te maken bij de
waterstaat, die door koning Lodewijk
Napoleon werd gereorganiseerd tot een
hiërarchisch korps. Reeds in 1808 werd hij
tezamen met A.F. Goudriaan benoemd tot
inspecteur-generaal van de waterstaat, en
tot aan zijn pensionering in 1826 zou hij
deze topfunktie bekleden. Ook als waterbouwkundige kreeg Blanken erkenning,
doordat koning Lodewijk Napoleon hem
na de watersnoodramp van 1808 in de
Betuwe belastte met uitvoering van de
Lingewerken ter beveiliging van het rivierengebied. Uit waardering benoemde
Lodewijk Napoleon hem tot ridder in de
Orde van de Unie. Bij de Lingewerken kon
Blanken zijn uitvinding van de waaiersluis
toepassen. De originaliteit van deze sluis
werd echter betwist door zijn collega
Goudriaan en vormde het begin van een
jarenlange ruzie tussen beide waterstaatsingenieurs.
Na de inlijving van het koninkrijk Holland
bij het Franse Keizerrijk werd Blanken in
1810 als waterstaatsdeskundige door de
keizer naar Parijs ontboden, waar hij in een
commissie met admiraal Verhuel en generaal Van Hogendorp Napoleon over marinezaken adviseerde. In het kader van de
invasie van Engeland ontwierp Blanken
24

een plan voor een marinehaven aan het
Nieuwe Diep te Den Helder, dat na Napoleons bezoek aan Holland in 1811 werd
goedgekeurd. Tot 1813 was hij belast met
de uitvoering van het plan, dat bestond uit
een dokhaven met arsenalen en vestingwerken. Voor zijn trouwe dienst kreeg
Blanken van keizer Napoleon de hoge
onderscheiding van ridder in de orde van
het legioen van eer.
Evenmin als 1795 of 1810 betekende 1813
het einde van Blankens carrière. Integendeel, hij werd niet alleen door koning
Willem I in zijn funktie gehandhaafd maar
tevens belast met belangrijke waterwerken. In 1814-1815 werden volgenszijn
ontwerp ter versterking van de Hollandse
Waterlinie sluizen gebouwd rond Gorinchem, voor de inundatie van het gebied
tussen de Lek en de Biesbosch. Tevens
gaf Willem I zijn inspecteur-generaal
opdracht de marinehavens te Den Helder
en Hellevoetsluis te voltooien.
Bewoner van Vijverlust
Begin 1816 verhuisde Jan Blanken van
Amsterdam naar Vianen, en vestigde zich
op de buitenplaats "Vijverlust" ten zuiden
van de stad. Behalve de centrale ligging
van Vianen in het rivierengebied, waar
Blanken elke winter de leiding gaf aan de
dijkbewaking, was een nalatenschap
aanleiding tot de verhuizing. In 1816 erfde
Blanken van zijn zwager, de meestersteenbakker Arie van Lakerveld, een steenfabriek, die reeds meer dan een eeuw door
de firma Van Lakerveld in de Zevenbergerof Middelwaard langs de Lek werd gedreven. Tot aan zijn dood in 1838 exploiteerde
Blanken naast zijn waterstaatsbetrekking
deze steenfabriek, met 16 steenovens en
24 werklieden een middelgroot bedrijf 2 .
De steenfabriek was een lucratief bezit,
want de inspecteur-generaal kon voor de
uitvoering van de grote waterbouwwerken
die hijzelf had ontworpen, sinds 1816 uit
eigen voorraad bakstenen leveren.
De buitenplaats "Vijverlust" tegenover de
Middelwaard had Blanken op een openbare verkoping voor ƒ 6 . 9 0 0 - gekocht 3 .
De vorige bewoner kolonel J. Raaff had de
buitenplaats verlaten, omdat voor de
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inv.nr.OBGKP5-151.
aanleg van de grote straatweg VianenGorinchem de oprijlaan, bomen en ander
getimmerte van "Vijverlust" moesten
wijken. Ongetwijfeld was bij de aankoop
sprake van enige ambtelijke voorkennis,
want de inspecteur-generaal had tezamen
met zijn broer Arie Blanken, hoofdingenieur in Zuid-Holland, in 1814-1816 het
tracé van de straatweg bepaald 4 !
De buitenplaats moet pas tussen 1732 en
1735 zijn gebouwd. Tenminste volgens
het kohier der verpondingen stond in 1732
op het Zand in Helsdingen een huis en
hofstede van de heer Van Meerkerk, dat
moest worden afgebroken. Op dezelfde
plaats verrees een nieuwe buitenplaats,
die in 1735 werd bewoond door Dirk
Hermense veen. De naam "Vijverlust"
kreeg de buitenplaats overigens pas
onder de volgende bewoners, de familie
Kelderman, die van 1764 tot 1783 de
hofstede hebben uitgebreid met een
visvijver, tuin en boomgaard. Aangezien
mr. Willem Kelderman en zijn zoon Coenraad als secretaris van stad en land in
Vianen woonden, werd het buiten verhuurd totdat het in 1783 door Coenraad
Kelderman, toendertijd drost van Zeist,

voor ƒ 9 . 2 0 0 - werd verkocht aan kapitein
ter zee Alexander Gaspar de Mauregnault.
Nog geen jaar later kwam het buiten in
bezit van de Amsterdamse koopman
A. Jospehe, die het tenslotte in 1802
verkocht aan kolonel Raaff5.
Hoewel ons geen afbeelding van "Vijverlust" bekend is, kunnen we ons uit de
notariële akten een voorstelling maken
hoe de buitenplaats er van 1816 tot 1838
uit moet hebben gezien: Een sederd
weinige jaren nieuw, hecht en sterk gebouwd onder en boven heerenhuis, voorzien van veel ijzer en lood, en voorts van 5
boven en 3 benedenkamers, meestal
behangen en van stookplaatsen voorzien,
alsmede ruime kelder, zeer ruime keuken
met pompen. Voor het herenhuis lag
voorts een plaissante tuin en plantagie, en
een groote vischhjke vijver bij een uitgebreid plein [...] hebbende een ruim uitzicht
op den nieuw aangelegde straatweg langs
welke dilligences op Amsterdam, Utrecht
en Breda dagelijks passeren. Op het erf
van de buitenplaats stonden verder stallen
voor 24 paarden en 12 koeien, een koetshuis, koepel, hooiberg, en timmermanswoning 6 .
25
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Plankaart van de aanleg van de straatweg van Gohnchem naar Vianen, met twee verschillende
trace's langs "Vijverlust" uit 1811-1813. Deze weg was een onderdeel van de keizerlijke weg nr. 2
ontworpen op last van Napoleon in 1811 en voltooid onder koning Willem I. ARA, Afd. Kaarten en
Tekeningen, inv. nr. WCAP 360.
Inspecteur-generaal

1816-1826

Nadat Blanken in 1816 was belast door
Willem I met de aanleg van grote waterbouwwerken, was het een komen en gaan
van bestuurders en ingenieurs op "Vijver-

lust", waar hij zijn kantoor had gevestigd.
Hier werden in de winter onder zijn directie
kaarten, bestekken en rapporten van de
waterwerken opgemaakt door de ingenieurs F.W. Conrad (1800-1870) en L.J.A.
van der Kun (1801 -1864). Tevens bezoch-

v

/
Plankaart van de aanleg van het tracé van het Zederik-kanaal te Vianen, door J. Blanken Jz., 1822.
Schaal 1:2000. ARA, Afd. Kaarten en Tekeningen, inv. nr. WCAP 411.
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ten prominente geleerden en ondernemers, zoals Moll, Roentgen en Van Swinden, "Vijverlust" voor de bestudering van
de modellenverzameling die Blanken in
een loods op het erf had ondergebracht.
Dikwijls gaf Blanken demonstraties van de
werking van zijn uitvindingen zoals de
waaiersluis en vlotbrug.
Roem verwierf Blanken met de aanleg van
kanalen onder koning Willem I, die tijdens
zijn regering voorrang gaf aan de verbetering van de vaarwegen ter bevordering van
de handel. Willem I dankt zijn bijnaam
"kanalen-koning" deels aan zijn ijverige
inspecteur-generaal, onder wiens leiding
in 1817-1826 de volgende kanalen werden
aangelegd: het Stenenhoek-kanaal, het
Zederikkanaal en het Noordhollands
kanaal.
Het verzet van steden en waterschaps- en
polderbesturen tegen de aanleg van
grootschalige kanalen, zowel bestemd
voor de scheepvaart als afwatering, werd
door de invloed van mr. M.C. van Hall
(1768-1858), eveneens afkomstig uit
Vianen, gebroken. Als adviseur van Willem I pleitte Van Hall bij de vorst voor
Blankenskanaalplannen, zodat de inspecteur-generaal in 1818-1819 het Stenenhoek-kanaal door de Alblasserwaard en in
1823-1826 het Zederikkanaal tussen
Vianen en Gorinchem kon graven 7 .
Het hoogtepunt in zijn carrière als waterbouwer bereikte Blanken met de aanleg
van het Noordhollands kanaal, dat in de
jaren 1819-1825 onder zijn leiding door
10.000 seizoenarbeiders tussen Amsterdam en Den Helder werd gegraven. Het
was het grootste openbare werk dat
tijdens het koningschap van Willem I werd
uitgevoerd, maar betekende tegelijk het
einde van Blankens loopbaan. In 1825, na
de overstroming van het Waterland,
weigerde Blanken ondanks bevel van
Willem I de sluizen in het voltooide kanaal
te openen voor de uitlozing, uit vrees dat
zijn levenswerk zou worden beschadigd.
Vanwege de deskundigheid en hoge
leeftijd van Blanken liet de koning de zaak
rusten, maar besloot tevens om de inspecteur-generaal na de voltooiing
van het Zederikkanaal eind 1826 te pensioneren. Tevergeefs verzocht Blanken de

koning om tenminste het toezicht over de
kanalen en sluizen die hij had aangelegd te
mogen behouden. Op advies van zijn
collega en rivaal Goudriaan werd hij in
1826 uit de actieve dienst ontslagen.
Ook na zijn pensioen bleef Blanken actief
in de waterbouw, het vak waaraan hij zich
sinds 1798 had gewijd. Begin 1828 solliciteerde hij naar de vacante betrekking van
dijkgraaf van het land van Vianen en het
college van de Lek, maar niet volgens de
regels. Aangezien Blanken niet op de
nominatie stond van het dijkcollege van de
Lek, diende hij bij de minister van binnenlandse zaken een verzoekschrift in, nadat
hij reeds eerder koning Willem I van zijn
verlangen naar het dijkgraafschap op de
hoogte had gesteld. Willem I informeerde
of Blanken voor deze post in aanmerking
kwam, maar zijn minister wees het verzoek
af en vond dat Blanken zich tot het dijkcollege moest richten. Zonder steun was hij
kansloos in de verkiezing voor het dijkgraafschap, want invloedrijke burgers van
Vianen als burgemeester E.J. Mecima en
doker Schwaring hadden ook gesolliciteerd. Omdat Blanken zich bovendien in
zijn brief had beklaagd over de 'diepe
onkunde' in de waterbouw bij het dijk- en
polderbestuur, kreeg hij zelfs geen enkele
stem 8 .
Jan Blanken als landeigenaar te Vianen
Het dijkgraafschap ambieerde Blanken
vooral omdat hij uitgestrekte landerijen
bezat. De waterstaatsdienst had hem tot
grote rijkdom gebracht. Sinds 1808 had hij
als inspecteur-generaal het aanzienlijke
jaarsalaris van ƒ 3 . 5 0 0 - verdiend, terwijl
hij bovendien inkomsten had uit de sluisbouw door octrooi-rechten op zijn uitvinding van de waaiersluis. Het kapitaal werd
belegd in onroerend goed in Vianen,
Heikop en Meerkerk met de marktwaarde
in 1838 (de nummers verwijzen naar het
bijgaand kaartje9):
Vianen
1. weiland "het Zwanegat of de Wis",
ca. 1,9 ha. ƒ 1 . 5 0 0 - ;
2. hofstede en 3 schuren, ƒ 15.000,-;
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3. boomgaard met huis en akker, ca. 2,2
ha.,/5.700,-;
4. huis, kersenboomgaard en grachten
in het Viaanse Bos waarop het slot
Amaliastein stond, ca. 2,5 ha.,
ƒ 12.600,-; boomgaard "de Scheele
Heul" in het bos, ca. 1,7 ha. ƒ 2.150,-;
5. de Zevenberger-of Middelwaard
buitendijks langs de Lek, met steenfabriek, woonhuizen, loodsen, ca. 70 ha
ƒ 46.000,-;
6. boomgaard en weiland aan de Waaijsteeg.ca. 9 ha. ƒ 10.800,-;
7. de buitenplaats "Vijverlust", ca. 1,8
ha., ƒ 8.100,-; boomgaard achter het
buiten, ca. 2,5 ha., ƒ 3.400,-;
8. weiland, genaamd "de Kolfbaan", ca.
4 ha., ƒ 4.700,-;
9. weiland met huis en akker genaamd
"de Oosterom" in de polder de Ganskampen, ca. 7 ha., ƒ 3.500,-;
10. weiland in de Autenase-polder, ca. 2
ha.,/500,-;
11. griendlanden, ca. 3 ha., ƒ 725,-;
12. weiland, ca. 4 ha.;

13. hooiland in de Bolgerij, ca. 3,3 ha.,
ƒ1.225,-;
21. de uiterwaarde "de Haantjes" aan de
oostzijde van de Voorhaven van het
nieuwe Zederikkanaal, buiten de
Oostpoort, ca. 4 ha., ƒ 7.800,-;
Heikop
14. hooiland, ca. 2 ha., ƒ 400,-;
15. polder Boeikop, hooiland, ca. 3 ha.,
ƒ 525,-;
16. weiland;
17. akker met huis en schuur, ca. 4,2 ha.,
ƒ 5.500,-;
18. weiland, ca. 1,5 ha.;
Lexmond
19. hooiland in de polder Oost-Lakerveld,
ca. 5 ha., ƒ 650,-;
Meerkerk
20. hooi- en weiland langs de oude Zederik, het Nieuwe Wiel, boomgaard, en
bouwmanswoning, ca. 14,8 ha.

Grondbezit van Jan Blanken in de Vijfheerenlanden. Tekening H. de Lanoy Meijer.
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In maatschappelijk opzicht klom Blanken
in de 19de eeuwse standenmaatschappij
op tot de burgerij en verwierf uiteindelijk
als grootgrondbezitter aanzien in kringen
van notabelen teVianen.
Na 1828 trok Blanken zich terug op zijn
buitenplaats, waar hij zich temidden van
zijn modellenverzameling en uitgebreide
bibliotheek toelegde op de publicatie van
waterbouwkundige werken die hij had
geschreven tijdens zijn ambtelijke carrière.
Kort voor zijn dood op 82-jarige leeftijd in
1838 verscheen als afscheid een historisch
overzicht van alle waterbouwkundige
werken die Blanken tijdens zijn loopbaan
in Nederland had aangelegd.
Aangezien Blanken zowel zijn vrouw als
zijn zoon Jan Anthonie alsmede zijn drie
broers had overleefd, werden na zijn dood
in 1838 de bezittingen door zijn schoonzoon Cornells Sloot en schoondochter
F.M. Duppen te gelde gemaakt. De uitgebreide bibliotheek en modellenverzameling werden, nadat de ambtelijke stukken
van Waterstaat waren uitgezocht, in 1841
te Utrecht geveild. Overigens geschiedde
dit in weerwil van Blankens laatste wilsbeschikking, waarbij was bepaald dat zijn
kaarten, modellen en boeken als een
studie-collectie voor de waterbouwkunde
moesten worden bewaard 10 .
Ook de landerijen in Vianen en omstreken
werden in het openbaar geveild; zij brachten ca. ƒ 1 2 7 . 0 0 0 - op. Wellicht werd uit
deze opbrengst het gietijzeren grafmonument, dat in 1841 werd opgericht ter
herdenking van Blanken, betaald. Tenslotte kocht Cornells Sloot de buitenplaats, waar zijn kinderen tot 1849 hebben
gewoond. Waarschijnlijk werd "Vijverlust"
na 1883 afgebroken, maar de geschiedenis van de laatste bewoners behoeft nog
nadere studie 11 .

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam
van 14 februari t/m 3 mei 1987 (Beetsterzwaag,1987).
Rijksarchief Zuid-Holland (RAZH), Notarieel
archief (NA) Vianen, nr. 7914. Jan Blanken
en zijn vrouw erfden als enige erfgenamen
het voliedige onroerend goed van A. van
Lakerveld.
Idem, nr. 7961.
Algemeen Rijksarchief (ARA), Afd. Kaarten
en Tekeningen, nr. VTH 1294: plankaart van
J. Blanken uit 1811. Reeds in 1811 had
Blanken een tracé ontworpen voor de grote
weg nr. 2 van Amsterdam naar Parijs langs
Gorinchem en Vianen.
ARA, Financiën van Holland, nr. 509, fol. 69.
RAZH, Oud rechterlijk archief Vianen,nr. 20
fol. 169r-169v. Idem, nr. 22fol. 329-339; nr.
25; nr. 26, fol. 6. L.G. Krijnen, Depolitiekejuridische elite van Vianen in de achttiende
eeuw, 1725-1795 (doctoraalscriptie;
Utrecht, 1985).
RAZH, NA Vianen, nr. 7961 (rep. nr. 27/528).
Idem, nr. 7977 (rep.nr. 6/1942).
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek,
handschriftencollectie, nr. 131 C 38:
briefwisseling Blanken met Van Hall,
1816-1819.
ARA, Kabinet minisier Binnenlandse
Zaken, nr. 22, dossier 797. ARA, Staatssecretaris, nr. 3019: KB 21-7-1828, nr. 58.
RAZH, NA Vianen, nr. 7977 resp. nrs.
14/1929; 38/1974; 39/1975. ARA, Afd.
Kaarten en Tekeningen, minuutplans
Vianen, nrs. Kador-R 1454-1463. Met dank
aan H. de Lanoy Meijer, die aan de hand
van de gegevens de bijgaande kaart
tekende.
ARA, Binnenlandse Zaken, 3e Afd. Waterstaat 1830-1877, nr. 335.
ARA, Afd. Kaarten en Tekeningen, nrs.
FIDZ 507-13 en TMK blad nr. 485. Op de
rivierkaart uit 1883 wordt het buiten wel
vermeld, maar op de topografisch-militaire
kaart uit 1888 niet meer. RAZH, NA Vianen,
nr. 7977. Er werd ƒ 1 0 4 0 - aan begrafeniskosten in 1839 betaald.

R.M. Haubourdin
Noten
1. Biografische gegevens: R.M. Haubourdin,
'Jan Blanken Janszn. (1755-1838) nationaal bouwer', in: De Physieke Existentie
dezes Lands, Jan Blanken, Inspecteur
Generaal van de Waterstaat (1755-1838).
Essaybundel/catalogus verschenen ter

Jan Blanken en de waterstaat van de
omgeving van Vianen
Op het hoogtepunt van zijn carrière kocht
de inspecteur-generaal van de Waterstaat
Jan Blanken de buitenplaats Vijverlust te
Vianen om zich daar te vestigen 1 . De nu
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niet meer bestaande buitenplaats dient
men te situeren aan de noord-westelijke
rand van de huidige Viaanse wijk Monnikenhof (figuur 1 ). De keuze voor Vianen
van deze aanzienlijke Nederlander kwam
voort uit het feit dat hij sinds 1777 gehuwd
was met Maria van Lakerveld (1753-1822),
dochtervan een steenfabrikant uit Vianen.
Blanken was ook een kind van de streek,
hij was in 1755 geboren in Bergambacht
en opgegroeid in Haastrecht. In 1835, als
bijna tachtigjarige, beschrijft hij hoe hij als
achtjarige jongen samen met zijn vader,
dijkmeester van de Krimpenerwaard, gaat
kijken naar de bouw van grootschalige
waterstaatswerken bij Vianen.
In de laatste twintig jaar van zijn leven
heeft Jan Blanken, na in verband met zijn
functie op vele plaatsen gewoond te
hebben, een thuis gevonden in Vianen. In

een schuur bij zijn huis liet hij een aantal
grootschalige modellen van waterstaatkundige kunstwerken opstellen. Men kan
deze schuur zien als een particulier waterloopkundig laboratorium. Zo nodigde hij in
1825 in een aantal brieven de minister van
Binnenlandse Zaken en de Waterstaat uit
naar zijn huis Vijverlust om met eigen ogen
te aanschouwen hoe een door hem ontworpen stoomgemaal van nut zou kunnen
zijn bij de droogmaking van de overstroomde landen van Noord-Holland.
Blanken bouwde ook in Vianen een omvangrijk grondbezit op en werd eigenaar
van een aantal bloeiende steenovens. De
bloei van de steenfabricage in die jaren
was te danken aan de bouw van grote
militaire versterkingen en waterstaatswerken. Men moet bij de aanwending van
bouwmateriaal voor de laatste werken in

Srfly

1. Vianen en omgeving in 1847. Vergroot fragment Topografisch en Miiitaire Kaart 1: 50.000.
Jan Blanken woonde ten zuiden van Vianen op de buitenplaats Vijverlust bij Helsdingen. Hij bezat
aanzienlijke stukken grond waaronder het Bosch ten noorden van Vijverlust. Ook de Steenplaats
(steenoven) op de Lekoever was zijn eigendom. Op de kaart zijn duidelijk de sluizen bij Vreeswijk en
Vianen te zien. De laatste geeft toegang tot het door Jan Blanken aangelegde Zederikkanaal.
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het oog houden dat het grootste gedeelte
van een waterstaatswerk voor het oog niet
zichtbaar onder de waterspiegel ligt.
Zowel bij waterstaatswerken als militaire
werken gaat het om zeer dikke muren. Dit
alles betekent dat in die jaren toen er nog
geen sprake was van de toepassing van
beton zeer veel stenen nodig waren. Bij de
uitvoering van de werken bij Hellevoetsluis
tussen 1798 en 1806 was het tekort aan
stenen zo nijpend dat een hoge Haagse
ambtenaar, J.D. Huichelbos van Liender,
lid van de "Commissie tot de executie der
sluis- en dokwerken te Hellevoetsluis",
een speciale reis langs de Lek maakte om
te proberen daar stenen aan te kopen 2 .
Jan Blanken die als geen ander betrokken
was bij de uitvoering van waterstaatswerken kon aldus met zijn steenovens inspelen op de grote vraag.
Zo was hij in een tweetal functies betrokken bij de uitvoering van de grote sluis van
het aan de overkant van Vianen gelegen
Vreeswijk. Deze sluizen werden gebouwd
door de steden Amsterdam en Utrecht.
Elders in dit nummer wordt door H. Dam
de aanleg van deze sluis gedetailleerd
beschreven. Als inspecteur-generaal
moest hij in rijksdienst controleren of de
bouw van de sluizen geen verzwakking
van de waterkering teweeg zou brengen
zodat er gevaar van overstroming zou
ontstaan voor de lage delen van Utrecht
en Holland. Door de beide steden was hij
tevens aangesteld om als opzichter toezicht te houden op het werk van de aannemers. Een dergelijk vermenging van
functies werd voor die tijd niet ongebruikelijk gevonden 3 . Ongetwijfeld zal Blanken
aan de aannemers ook een groot deel van
de voor die werken benodigde stenen
geleverd hebben. Denkelijk heeft Blanken
ook veei stenen kunnen ieveren voor de
aanleg van forten in de Hollandse waterlinie en voor de sluizen in hetZederikkanaal.
Als belangrijke grondeigenaar bemoeide
Blanken zich ook met het waterschapsbestuur van de streek. Zo verzette hij zich als
hoofdingeland tegen de afbraak van de
boerenmolensteAmeide. In 1834 verzocht
hij met enkele andere aanzienlijke grondbezitters Gedeputeerde Staten van ZuidHolland om de samenvoeging tot één

hoogheemraadschap van de acht waterschappen en beheersorganen, die in de
Vijfheerenlanden belast waren met dijkzorg en boezembeheer, te bevorderen 4 .
Toch ligt de grote betekenis van Blanken
voor de streek rond Vianen niet in het feit
dat hij daar als aanzienlijke burger woonde. De ontwikkeling van de streek is door
hem vooral beïnvloed, omdat dikwijls op
zijn initiatief, volgens zijn ontwerp en
onder zijn leiding in deze streek door het
rijk een aantal waterstaatswerken zijn
uitgevoerd die de streek zouden vrijwaren
van rivieroverstromingen en door een
verbetering van de afwatering de bewoonbaarheid sterk vergrootten.
De Diefdijklinie
Rond 1800 waren de rivieroverstromingen
een van de meest gevreesde rampen in
Nederland. Anders dan bij doorbraken van
de zeedijken, waarbij de gevolgen beperkt
bleven tot direct achter de dijkbreuk
gelegen polders, wordt bij een dijkbreuk
langs de rivier in een veel groter gebied
schade aangericht. Dit wordt veroorzaakt
door het feit, dat het rivierengebied zeewaarts langzaam afhelt. Water dat in een
bovenwaarts gelegen gat in de dijk naar
binnenstroomt vloeit af naar lager gelegen
gebieden, die hierdoor meters onder
water worden gezet. Een getuigenis van
de rampen, die het laaggelegen rivierengebied hebben getroffen bij een doorbraak in
de hoger gelegen plaatsen, zijn de stenen
die ingemetseld zijn aan de binnenpoort te
Culemborg. Op deze stenen is de hoogte
van het water aangeduid, bij dijkdoorbraken in plaatsen die 50 km ten oosten van
Culemborg gelegen waren.
In de Vijfheerenlanden en vooral in de zeer
iaag gelegen Aibiasserwaard zou het
binnenstromen van water nog rampzaliger
zijn. Omdat in deze gebieden de afwatering zeer moeilijk was zouden deze streken
wellicht jaren onder water blijven staan.
Deze streken werden echter sinds de
middeleeuwen beschermd door de Diefdijk die van de Lekdijk naar de Lingedijk
liep5. Ook de Noorder Lingedijk was van
cruciaal belang voor het lager gelegen
gebied. De bedoeling was dat het Gelders
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2. Zuidelijk deel van de Diefdijk. Fragment uit de "Nieuwe Kaart van de Vijf Heeren Landen", uitgegeven door R. en I. Ottens, 1741. Het Noorden ligt rechts.
De dijkvakken, die op de kaart zijn aangegeven, werden onderhouden op kosten van de daarbij genoemde polders. De wielen dateren uit de tweede helft van de 16e eeuw. Bij de zuidelijke wiel ligt het
Gorcums huis, waar in tijden van nood het waterschapsbestuur van Arkel verbleef en bij het noordelijk
het Dordts huis van de Alblasserwaard.

inundatiewater door de Diefdijk en Lingedijken werd tegengehouden en vervolgens
bij Dalem via overlaten, dit zijn in tijden van
nood met geringe middelen te verlagen
dijkvakken, in de Merwede belandde.
In de Vijfheerenlanden was door de bestuurlijke verbrokkeling de dijkzorg toevertrouwd aan vijf colleges. Het dijkscollege
van Arkel en het dijkscollege van Leede en
Schoonrewoerd hadden de zorg voor de
Noorder Lingedijk in hun heerlijkheid. De
Zuider Lekdijk werd beheerd door het
dijkscollege van Vianen, het dijkscollege
van Hagestein en het dijkscollege van
Everdingen ieder voor het dijkgedeelte in
hun heerlijkheid.
Hiernaast werd als gevolg van de overeenkomst van 1284 het toezicht op de uit de
Lekdijk, de Diefdijk en de Noorder Lingedijk bestaande gemeenschappelijke
ringdijk van de Vijfheerenlanden uitgeoefend door de vijf dijkscolleges gezamenlijk,
die zich daartoe het dijkscollege van de
Vijfheerenlanden noemde 6 . Voor de gemeenschappelijke Diefdijk betekende dit
dat de dijk door het dijkscollege van de
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Vijfheerenlanden geschouwd werd. Bij
gebreken werden de onderhoudsplichtigen gemaand het toegewezen dijkvak in
goede staat te brengen. Dit waren in het
geval van de Diefdijk geen individuele
landeigenaren maar de polders van de
Vijfheerenlanden (figuur 2).
In de 16e eeuw vonden er enkele grote
doorbraken in de Diefdijk plaats, van
welke rampen de verschillende wielen nog
steeds getuigenis afleggen. Sinds die tijd
was de betrokkenheid van het hoogheemraadschap de Alblasserwaard en het
waterschap Arkel beneden de Zouwe bij
het handhaven en verdedigen van de
Diefdijk sterk vergroot. Dit ontwikkelde
zich tot een stelsel waarin het gewone
onderhoud van de dijk ten laste bleef van
de polders van de Vijfheerenlanden, maar
de Alblasserwaard en Arkel beneden de
Zouwe morgensgelijk meebetaalden aan
het bijzonder onderhoud zoals verhogingen, verzwaringen en buitengewone
herstellingen. Ook had de verdediging
tegen inundatie ten gevolge van doorbraken in Gelderland plaats op gezamenlijke

kosten van de dijkscolleges van de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard, en Arkel
beneden de Zouwe, en werd de schouw
over de Diefdijk door alle drie de colleges
gemeenschappelijk gedreven. Wanneer
tenslotte de Noorder Lekdijk of de Lingedijk in gevaar verkeerde, nam ook de
Alblasserwaard deel in de verdediging.
Een getuigenis van de bemoeienis van de
Alblasserwaard met de Diefdijk is het nog
steeds aanwezige prachtige huis van de
Heren van Dordt, waarin het bestuur van
het hoogheemraadschap Alblasserwaard
in tijden van hoog water zijn intrek nam.
Ook de andere dijkscolleges hadden een
dergelijk huis aan de Diefdijk.

3. De Lingewerken. Deze dijklinie liep van de
dijken bij Gorinchem dwars door het rivierengebied naar de zuider Lekdijk ten westen van
Culemborg. De dijklinie moest verhinderen dat
het overstromingswater in de lager gelegen
polders in de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard zou komen. De coderingen worden in de
tekst verklaard.
In 1809 kwam in het beheer van de Diefdijk
een grote verandering. Na dijkdoorbraken
in de Overbetuwe brak op 30 januari de
Zuider Lingedijk en vervolgens de Noorder
Lingedijk door de druk van het Gelders
overstromingswater door. Het water
stortte zich in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden. Door koning Lodewijk
Napoleon, die zeer onder de indruk was
van de ramp, werd een "Comité Central
du Waterstaat" ingesteld, die zich moest

beraden over de te nemen maatregelen.
Blanken speelde een zeer belangrijke rol in
deze nationale commissie. Volgens zijn
ideeën werd besloten een sterke dijklinie
te formeren vanaf de Diefdijk bij de Lek tot
aan Gorinchem. Ook werden maatregelen
beraamd om te verhinderen dat het water
zich tegen deze dijklinie zou opkroppen,
maar daarentegen te bewerkstelligen dat
het naar het laaggelegen gebied bij Dalem
zou stromen om van hieruit in de Merwede
te geraken. Er werden de volgende maatregelen uitgevoerd (figuur 3):
1. Het vernieuwen van de Dalemse hulpsluis. Hoewel ontworpen in 1810 kwam
deze sluis pas in 1814 gereed (OV1).
Tevens werden bij Dalem nog enkele
nieuwe overlaten aangelegd.
2. Ten oosten van Gorinchem lag het
gebied de Wijdschild, dat zowel langs
de Merwedezijde als aan de Lingezijde
onbedijkt was. Om te verhinderen, dat
bij hoog water vanuit de Merwede ijs en
water de Linge zou opstromen werd
een dijk langs de Linge gelegd, die liep
van de wallen van Gorinchem naar de
reeds bestaande Lingedijk. (OV2).
3. De aansluitende Lingedijk werd tot
voorbij Spijk versterkt (OV 3).
4. Ten zuiden van Heukelum en Asperen
werd een kaarsrechte dijk gelegd die
het van boven komend overstromingswater moest tegenhouden, zodat dit
niet de zwakke dijken bij Heukelum en
Asperen zou kunnen bedreigen. (OV4).
5. Waar deze dijk de Linge bereikte werd
de Linge afgedamd. In de dam werd
een waaiersluis (OV 5) aangelegd die
gesloten kon worden bij overstroming
zodat het overstromingswater niet de
Linge kon afstromen (OV 5).
6. De dijk aan de overzijde, aan de rechteroever van de Linge, werd verhoogd
en versterkt (OV 6).
7. De Diefdijk werd verhoogd en versterkt
(OV7).
8. Boven Asperen werden zowel in de
rechter als linkerdijk een aantal overlaten aangelegd, die moesten bevorderen, dat het van boven komende overstromingswater over de Lingedijken
richting Dalem kon blijven stromen en
niet tegen de Diefdijk opkropte (OV 8).
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4. Bedreigd gebied bij doorbraak Lekdijk
bovendams in 1810. Over een korte afstand
doet zich een opmerkelijk niveau-verschil voor
van
ca. + 4m NAP naar enkele meters onder NAP.
Daardoor zou het water snel over de landerijen
benedenwaarts vloeien en zich daar verzamelen.
Een doorbraak van de Noorder Lekdijk zou een
geweldige ramp betekenen. Om deze redenen
waren er maatregelen beraamd om bij dreigende doorbraak de militaire inundatiesluis ten
westen van Culemborg te openen en zo het
water langs de Diefdijklinie zuidwaarts af te
leiden. Om deze reden betaalde tot 1846 ook
Noord-Holland mee aan het onderhoud van de
linie.

Na 1809 hebben de Lingewerken nog
verscheidene verbeteringen ondergaan.
Zo werden er in de Lingedijk boven Asperen in het kader van de inundatiewerken in
1815 twee waaiersluizen gebouwd, die
ook moesten dienen om bij overstromingen de afvoer van het overstromingswater
in richting Dalem te vergemakkelijken.
Blanken noemde deze sluizen dan ook
consequent afleidings- en inundatiesluizen. De Lingewerken, hoe groots ook voor
die tijd opgezet, zijn niet in staat geweest
in 1820 het van boven komende overstromingswater te keren. De Nieuwe Zuider
Lingedijk brak door, wat tot gevolg had,
dat de veel langere oude Zuider Lingedijk
en Noorder Lingedijk op hun beurt doorbraken. Weer werden de Vijfheerenlanden
en de Alblasserwaard diep onder water
gezet. De oorzaak van de doorbraak van
de Zuider Lingedijk was dat deze op een
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slappe ondergrond was gebouwd en door
de druk van het water bezweek.
Besloten werd toen in de oude Zuider
Lingedijk beneden Asperen en beneden
Heukelum een overlaat (OV 9) aan te
leggen. Bij doorbraken in de Betuwe
werden in eerste instantie alle uitwateringssluizen bij Gorinchem gesloten, de
opgezette Linge had geen afvoer en zette
via deze overlaten het gebied tussen de
oude en de nieuwe Zuider Lingedijk onder
water. Hierna werd pas de sluis in de Linge
bij Asperen (OV 5) gesloten. Het water dat
nu ook ten noorden van de nieuwe Zuider
Lingedijk (OV 4) aanwezig was, kon nu de
nodige tegendruk bieden voor het water
dat tegen de andere zijde van deze dijk
kwam te staan.
Voor de uitvoering van de Diefdijklinie was
overeengekomen dat de werken door de
betrokken districten, te weten de Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard en het Land
van Arkel onderhouden zouden worden 7 .
De overdracht van de werken aan de
waterschappen ging evenwel met allerlei
moeilijkheden gepaard. In 1812 werd dan
ook besloten dat de werken voor de

5. Afleidings- en Inundatiesluizen. Rond 1815
zijn van Culemborg tot aan de Biesbosch zes
sluizen aangelegd. Behalve de sluis bij Dalem
ten oosten van Gorinchem waren het alle
waaiersluizen. Deze sluizen dienden volgens de
opvatting van Blanken om bij hoog water het
water van de Lek naar de Biesbosch af te leiden
alsmede om het gebied voor militaire doeleinden te inunderen. De donkere vlakken geven het
inundatiegebied aan. Vanwege het militaire
belang betaalde na 1857 het Rijk een aandeel in
de onderhoudskosten van de Diefdijklinie.

komende zes jaren door het Rijk zouden
worden onderhouden. De "districten"
moesten 10 stuivers per morgen in het
onderhoud bijdragen. In 1821 kwam er
een nieuwe regeling tot stand waarin het
beheer werd overgedragen aan de Staten
van Holland. De regeling was mogelijk
gemaakt omdat in 1820, toen de grensscheiding tussen de provincies Holland en
Gelderland nader werd vastgesteld, was
bepaald dat de grens aan de Gelderse
zijde langs de onderkant van de dijken van
de Diefdijklinie zou lopen. Hiermee kwam
de Diefdijklinie geheel op Hollands gebied
te liggen.
Na veel overleg werd besloten de kosten
als volgt om te slaan: 5/8 voor Zuid-Holland, 1/8 voor Noord-Holland en 2/8 door
de dijkcolleges van de Alblasserwaard, de
Vijfheerenlanden en het Land van Arkel.
Dat ook Noord-Holland in de Diefdijklinie
werd geacht bij te dragen was gebaseerd
op het feit dat men beoogde, indien de
Noorder Lekdijk dreigde door te breken
(figuur 4), het water via een sluis ten westen
van Culemborg zuidwaarts te laten stromen. Dit water moest dan langs de Diefdijklinie via Dalem in de Merwede geraken,
en van hieruit door het land van Altena in
de Biesbosch (figuur 5).
In 1823 werd door Gedeputeerde Staten
een Commissie voor de Lingewerken (een
andere benaming voor de Diefdijklinie)
ingesteld. Deze bestond uit de dijkgraaf en
een lid wegens de Alblasserwaard, twee
leden uit de Vijfheerenlanden, en één
wegens Arkel beneden de Zouwe. De
commissie werd belast met het onderhoud
van de Diefdijklinie. Zij vormde geen
zelfstandig waterschap, maar trad slechts
op als lasthebster van Gedeputeerde
Staten. In de loop der tijden is de regeling
voorai wat betreft de omsiag van de
kosten herhaaldelijk bijgesteld. Zo verviel
in 1846 de bijdrage van Noord-Holland en
ging na 1857 vanwege het militaire belang
van de linie ook het Rijk bijdragen. Het
principe dat het onderhoud van de Diefdijklinie onder verantwoordelijkheid van
de provincie viel is echter tot 1950 gehandhaafd.
Door de uitvoering van de Diefdijklinie was
de veiligheid van de Vijfheerenlanden in

aanzienlijke mate vergroot. De grote
bijdrage van de hogere overheden voor
het onderhoud van deze linie was een
aanzienlijke verlichting van de waterschapslasten voor de streek.
Het gemaal bij Arkel
Sinds de late middeleeuwen was de
afwatering van het noordelijk gedeelte van
de Vijfheerenlanden gericht op de Zederik.
De Zederik stroomde van Vianen zuidwestwaarts en verdeelde zich vervolgens
in twee takken. Een tak liep noordwaarts
naar Ameide aan de Lek, de andere zuidwaarts naar de Arkelse dam aan de Linge.
Zowel bij Ameide als in de Arkelse dam
vond de uitwatering op het buitenwater via
sluizen plaats. Door de gestage daling van
het veenoppervlak werd kunstmatige
afwatering op de Zederik noodzakelijk.
Sinds 1460 verschenen er in de Vijfheerenlanden poldermolens. Zo ontstond ook in
de Vijfheerenlanden het polder-boezemsysteem (figuur 6). Een boezem is een
samenstel van wateren die zowel van het
buitenwater, in de Vijfheerenlanden door
sluizen bij Ameide en in de Arkelse dam,
als van het omringende land is afgesloten.
De afsluiting van het omringende land
geschiedde door de poldervorming. Uit de
polders werd het water door de molens in
de boezem gemalen. Bij laag buitenwater
konden de sluizen bij Ameide en in de
Arkelse dam geopend worden en werd het
boezemwater gespuid respectievelijk op
de Leken de Linge.
Het beheer van de boezem geschiedde
door de College van de Lek, een samenwerkingsverband tussen het dijkscollege
van Vianen, het dijkscollege van Hagestein
en het dijkscollege van Everdingen8. Het
behoorde tot de taken van het college er
op toe te zien dat in de boezem geen
belemmeringen werden aangebracht die
de afvoer van water verhinderde, de
boezemsluizen te onderhouden en er voor
te zorgen dat er niet te veel water in de
boezem terecht kwam. Vooral dit laatste
was erg belangrijk. Als er ongebreideld
vanuit de polder water op de Zederikboezem zou worden uitgeslagen en dit water
zou bij hoog buitenwater niet op de Lek of
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6. Uitwatering van het noordelijke gedeelte van
de Vijfheerenlanden. Op deze kaart zijn de
poldermolens aangeduid die het water uit de
polders in de boezem uitmaalden.

Linge worden geloosd dan zou de boezem
overstromen. Om deze reden was er
uitdrukkelijk toestemming van het College
nodig om nieuwe poldermolens op te
richten. Als het water in de Zederik een
bepaald peil, het maalpeil, had bereikt dan
werd aan alle poldermolens verboden nog
langer op de boezem uitte malen. Hiertoe
werden peilbesluiten uitgevaardigd, die
regelmatig werden vernieuwd. In die
peilbesluiten was bepaald dat als de
Zederikboezem het maalpeil (1.26 m +
N.A.P.) had bereikt de molen van NederBoeicop een sein moest geven aan de
andere molenaars om de bemaling te
staken. Dit sein werd gegeven door de
wieken in een bepaalde stand te zetten en
in de bovenste wiek overdag een vlag en
's nachts een lantaarn te plaatsen.
In de winter, bij het hoge neerslagoverschot van dit jaargetijde en wanneer
tegelijkertijd het buitenwater hoog was
opgezet, raakte de boezem regelmatig
vol. De polders mochten dan niet uitmalen
en stonden dan onder water, alleen de
kaden en de boerderijen staken boven het
water uit. Dit was gebruikelijk in geheel
Holland. Ernstiger was het als er ook in de
lente en zomer het maalpeil moest worden
ingesteld. De koeien konden dan niet
geweid worden en de hooiopbrengst
verminderde sterk.
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In de 18e eeuw werd men op de Lek sinds
het graven van het Pannerdens Kanaal
regelmatig met langdurige hoge waterstanden geconfronteerd. Hierdoor werd
de afwatering van de Zederik op de Lek bij
Ameide sterk bemoeilijkt. Net als in het
overige rivierengebied besloot het College
van de Lek een oplossing te zoeken door
de inrichting van hoge boezems (figuur 7).
In een hoge boezem werd het water via
windbemaling uitgeslagen en als het water
hoger stond dan in de Lek op het buitenwater geloosd. Bij Ameide was een afwijkend type hoge boezem in de uiterwaarden gebouwd. De buitendijkse werd
geheel vernieuwd in 1739 9 , de binnendijkse kwam in 1763 tot stand. Naar de
uitvoering van dit laatste werk is Blanken
als achtjarige jongen met zijn vader, die
van origine molenbouwer was, gaan
kijken. Dit voor die tijd geweldige werk
heeft een grote indruk op hem gemaakt. In

7. De hoge boezems bij Ameide, ca. 1800. Bij
lage waterstanden waterde de boezem van de
Vijfheerenlanden via sluizen in de Lek uit. Bij
hoog water werden de hoge boezems gebruikt.
De hoge boezem in de uiterwaarden werkte
aldus: via een sluis liet men de boezem vollopen.
Op de kade aan de rand van deze boezem
stonden vijf boezemmolens, die het water in de
Lek uitmaalden. De werking van de binnendijkse
hoge boezem was anders. Uit de lage boezem
werd het water door acht boezemmolens naar
de hoge boezem gemalen. Stond het water in
de hoge boezem hoog genoeg, dan werd een
sluis geopend en kon het water naar de Lek
stromen.

1834 als man van bijna tachtig schrijft hij
hierover: heeft de schrijver, hem nog
levendig in het geheugen zijnde zien
graven en met zwaren dijken omringen,
eenen tweeden hoger boezem, veel uitgestrekter dan den eersten; waarop toen nog
8 achtkante voormolens, gelijk de vijf
vorige elk met een scheprad [—] mede tot
stand gebracht werderf0.
De uitvoering van dit werk was overigens
bijzonder kostbaar; de totale kosten
beliepen ƒ 170.000-, een voor die tijd
geweldig bedrag. Het was erg moeilijk om
deze som van de belanghebbende polders, die immers tot verschillende heerlijkheden behoorden, bij elkaar te krijgen.
Ook het dure onderhoud gaf vele problemen tussen de belanghebbenden.
Een onverwachte kans voor de verbetering
van de afvoer van de Zederikboezem was
het graven van het Zederikkanaal door het
Rijk in 182511. Dit kanaal, dat van Vianen
naar de Arkelse dam liep, was voor het
grootste deel het vergraven boezemwater.
Omdat men echter in verband met de
diepte, benodigd voor de scheepvaart,
niet naar believen op het buitenwater kon
spuien werd de capaciteit van de Zederikboezem beduidend kleiner. Het Rijk was
verplicht de nadelige gevolgen voor de
afwatering van de Vijfheerenlanden te
compenseren. Aanvankelijk was het van
plan een hoge boezem voor de uitwatering
bij de Arkelse dam te stichten. Op initiatief
van Blanken werd echter gekozen voor de
plaatsing van een stoomgemaal. Het was
geheel door hem ontworpen en de werkzaamheden werden onderzijn leiding
uitgevoerd. Het stoomgemaal bestond uit
drie stoommachines, die ieder een
scheprad aandreven. Voor het eerst werd
het traditionele scheprad door middel van
stoomkracht aangedreven 12 . De vroegere,
meer experimentele toepassing van
stoombemaling verliep met behulp van
pompen. Het was tevens de eerste keer in
Nederland dat een boezem met behulp
van stoomkracht bemalen werd. De andere stoomboezemgemalen dateren pas
uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het
stoomgemaal bij Arkel is tot 1950 in dienst
geweest.

Hoewel het stoomgemaal alleen bedoeld
was om de nadelige gevolgen van het
Zederikkanaal te neutraliseren zag het
College van de Lek in het gemaal een kans
voor een stabiele afvoer van de Zederikboezem. Het college bood aan om in de
kosten van exploitatie van het gemaal
jaarlijks ƒ 2 5 0 0 - bij te dragen. Deze
ƒ 2 5 0 0 - moesten dienen om het gemaal
meer uren per jaar in bedrijf te houden
zodat er meer water kon worden uitgeslagen. Het Rijk accepteerde dit aanbod.
Hierna kon het College van de Lek overgaan tot de sloop van de molens langs de
beide hoge boezems bij Ameide; hun rol
was immers door het gemaal overgenomen. Deze afbraak geschiedde tot leedwezen van Jan Blanken die er krachtig tegen
protesteerde en zelfs op eigen kosten een
brochure ertegen deed verschijnen 13 . Zijn
argument was dat men bij eventuele
calamiteiten op de hoge boezems moest
kunnen terugvallen. Vermoedelijk was zijn
verzet tegen afbraak deels van sentimentele aard. De Hoge Boezem bij Ameide
was een van de grote scheppingen uit zijn
jeugd geweest.
Door de invoering van de stroombemaling
van de Zederikboezem had het noordelijk
deel van de Vijfheerenlanden een voor die
tijd zeer moderne uitwatering gekregen
die niet afhankelijk was van de elementen.
Dit moet de welvaart, die immers voor het
grootste deel gestoeld was op de landbouw, zeer bevorderd hebben.

Epiloog
Jan Blanken werd in 1838 in zijn woonplaats Vianen begraven. Zijn graf is een
gedenkteken voor een man die mede de
basis heeft gelegd voor een moderne
infrastructuur in Nederland. De aanleg van
deze werken heeft juist voor Vianen en
omgeving erg gunstige gevolgen gehad.
Het is prijzenswaardig dat op initiatief van
de huidige Viaanse gemeenschap zijn
grafmonument in oude luister hersteld zal
worden.
G.P. van de Ven
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Jan Blanken en de oude sluis
te Vreeswijk
Alvorens iets over de bouw van de oude
sluis in Vreeswijk mee te delen en de rol die
Jan Blanken daarin speelde, is het noodzakelijk om duidelijkheid te verschaffen over
een aantal omstandigheden en denkbeelden die in het begin van de vorige eeuw
mede bepaalden welke beslissingen er
over de sluis werden genomen.
Het oude sluiscomplex midden in Vreeswijk dateert reeds van 1373 en is gebouwd
op initiatief en op kosten van de rijke en
machtige handelaren die in de stad Utrecht
langs de Oudegracht hun grote handelshuizen beheerden. Gedurende vele eeuwen hebben de inwoners van deze stad
kosten noch moeite gespaard om de
belangrijke schakel met hun levensader,
de Lek, en daarmee met de Duitse handelspartners, in stand te houden. Tragisch
is dat de stad Amsterdam in de loop der
eeuwen Utrecht in belang overvleugelde,
dankbaar gebruik makend van de
Utrechtse sluis in Vreeswijk om hun handelstransporten naar Duitsland te varen.
Toen de sluis rond 1815 in slechte staat
bleek te zijn heeft Utrecht dan ook meteen
gesteld dat Amsterdam in het herstel
behoorde bij te dragen. Het Utrechtse
gemeentebestuur streefde, vanwege hun
betrekkelijk geringe belang, van het begin
af naar een zo goedkoop mogelijke uitvoering.
Naast dit gegeven bestond er bij brede
lagen van de bevolking grote angst voor
overstromingen door de rivieren wegens
dijkdoorbraken. De noorder Lekdijk stond
slecht bekend. Het werd een zinkdijk
genoemd. De gevolgen van een overstroming konden desastreus zijn voor de
economie van Nederland. Grote delen van
Zuid- en Noord-Holland zouden kunnen
onderlopen tot aan Amsterdam toe. Wat
dan ook al eens gebeurd is. Grote overstromingen hadden o.m. plaats gevonden
in 1726,1747,1784,1795 en 1799. Een
kwetsbaar punt in de noorder Lekdijk
vormde onze sluis. Onder geen beding
zou deze mogen bezwijken. Toezicht van
staatswege op dit waterstaatkundig werk

Utrecht per brief weten dat zij het gevaar
niet zo groot achtten. Onmiddellijk hierop,
op 19 mei 1815, zette de directeur-generaal het gemeente-bestuur de pin op de
neus door er aan te herinneren dat de
grondwet aan de Centrale Directie het
onmiddellijk toezicht op dergelijke grote
waterstaatswerken toekende, ongeacht of
deze door een bijzonder college of een
gemeente werden onderhouden.
Op 8 juni 1815 bleek de sluis vanwege het
stadsbestuurtezijn onderzocht. Hiervan is
een proces verbaal opgemaakt. Op 26 juni
1815 reageerde de directeur-generaal. Hij
stelde in zijn brief dat de sluis in de laatste
75 jaar niet was onderzocht en dat door
hem in 1807,1808 en volgende jaren
reeds bezwaren waren gemaakt tegen de
toestand van de sluis. Hij had tot nu toe op
de derde waterkering vertrouwd, maar nu
ook daar een "opbarsting van buitenwater" had plaatsgevonden werd een afdamming vereist die begin 1816 gereed moest
zijn, overeenkomstig het advies van inspecteur-generaal J. Blanken. Inmiddels
De sluis in 1815
dienden de nodige schotbalken te worden
geplaatst. Op 11 maart 1816 ontving het
Op 15 mei 1815 werd de aanval geopend
Utrechtse gemeentebestuur van de minisdoor de directeur-generaal van de waterter
van Waterstaat een aanschrijving om
staat. Hij deelde aan het Utrechtse geeen plan op te stellen voor de afdamming
meente-bestuur mee dat het bericht hem
van de sluis.
had bereikt, dat de sluis in slechte staat
De eerste raadszitting van het jaar 1817
verkeerde. Hij eiste afdamming van het
handelde onder meer over de kwestie
sluizencomplex en onderzoek naar de
"sluis Vreeswijk". Er kwam een brief ter
toestand van de sluizen. Reeds twee
tafel van de secretaris van staat, waarin
dagen later lieten burgemeesters van
namens Zijne Majesteit werd meegedeeld
dat de minister van Waterstaat de zaak
nauwkeurig had onderzocht en dat om die
reden niet kon worden ingegaan op het
verzoek van de gemeente Utrecht om de
geëiste afdamming weg te laten, en voorts
om, in geval een nieuwe sluis moest
worden gebouwd, hierin financieel deel te
nemen. Tevens werd een brief van dezelfde minister ter kennis van burgemeesy.
ters en raden gebracht, waarin hij verzocht
om spoedig
een plan voor het afdammen
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en droogmaken van de sluis in te dienen.
De raad besloot om de gevraagde plannen
zo spoedig mogelijkte maken, maar drong
er tevens op aan om tegelijkertijd een
Tekening van het middensluishoofd gezien vanuit het noorden, (ca. 1760). Anoniem. RAU, Top. noodsluis aan te leggen. Reeds in de
raadszitting van 20 februari stemde de
Atlas, nr. 1019.

werd dan ook nodig geacht door de
ingenieurs van de waterstaat. Een enigzins
centraal optredende waterstaat had een
aarzelend begin gekend bij het aantreden
van de Bataafse Republiek in 1795. Aan
het einde van deze periode, in 1813, werd
allerwege weer gedecentraliseerd en de
bevoegdheden van provincies en gemeenten hersteld. De "herstelde orde van
zaken" handhaafde echter het centrale
waterstaatsbestuur. De grondwet van
1815 kende het toezicht op alle waterstaatswerken van enig belang aan dit
centrale bestuur toe. Het was in het begin
kennelijk een impopulair apparaat dat zich
met de eigendommen van derden bemoeide en waaraan lagere overheden,
zoals provincies en gemeenten nog moesten wennen. Het land was waterstaatkundig in twee divisies verdeeld, waarbij Jan
Blanken als inspecteur-generaal het
bewind voerde over het deel waarin Vreeswijk lag.
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raad in met een inmiddels door de sluis- en
molenmaker Schaly opgesteld plan met
begroting, dat aan de koning werd toegezonden. Volgens de begeleidende brief
(zie bijlage) hield het plan in dat er een
nieuwe sluis zou worden gebouwd aan de
oostzijde van het dorp, ongeveer op de
plaats van de huidige inundatiesluis. De
oude sluis zou gedurende de bouwtijd nog
in gebruik blijven. Zodoende zou steeds
een verbinding met de Lek in stand worden
gehouden. Daarna zou de oude sluis
worden gedempt. Vreeswijk zou er een
fraai plein aan overhouden, zo vond men.
De belangrijkste overweging was dat men
vreesde voor verzakking van de bebouwing rond de oude sluis. Verder werd sterk
de nadruk gelegd op het belang van de
handel, die een vrije doorvaart vereiste, en
op de noodzaak altijd over schoon water
te beschikken voor verversing van het
grachtenwater in Utrecht.
Later zal blijken hoezeer het gemeentebestuur het gelijk aan zijn kant had. Tijdens
de bouw zullen grote moeilijkheden ontstaan met schade aan belendende percelen en een bouwtijd, die van de geplande
twee jaar uit zou lopen tot in totaal vier jaar.

Hierna zullen we zien dat er geheel andere
inzichten bij het centraal bestuur bestonden, waarbij de sluis onderdeel vormde
van veel omvangrijker plannen.
Utrechts plan afgewezen
Het plan werd door de minister afgewezen.
Wel werd er in toegestemd dat op kosten
van het Rijk een noodsluis zou worden
aangelegd ter plaatse van het voormalig
Volmolen-gat. Aangenomen mag worden
dat het militaire belang om door middel
van deze hulpsluis eventueel te kunnen
inunderen bij dit besluit een belangrijke rol
heeft gespeeld. De centrale overheid zou
daardoor geheel onafhankelijk van de stad
Utrecht worden. Deze sluis is tot in deze
eeuw intact gehouden en werd dan ook
naast rijkshulpschutsluis ook wel "inundatiesluis" genoemd.
In 1817 kwam deze hulpschutsluis gereed.
Kort daarna werd de grote sluis afgedamd
en begon men met een onderzoek. De
gemeente Utrecht liet geen gelegenheid
voorbij gaan om te betogen dat er geen
geld was voor een nieuwe sluis en dat de
bestaande nog wel kon worden opge-
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'Plan van Vreeswijk met de nieuwe Hulpsluis, het gegraven kanaal enz. benevens het project der te
leggen dam tot droogmaking, achter de middelste waterkering van de oude sluizen'. Tekening door Jan
Anthonie Blanken, 18 april 1818. ARA, Arch. Rijkswaterstaat, nr. WCAP 1708-1.
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knapt. Na een vergeefse poging om Amsterdam financieel te interesseren en een
uitgebreide briefwisseling met Den Haag,
stemde Willem I op 22 augustus 1819,
kennelijk met tegenzin, er mee in dat de
gemeente Utrecht een opknapplan vervaardigde, waarbij de gemeente echter de
totale kosten moest dragen. Aan het eind
van het jaar stuurde de gemeente een
daartoe strekkend plan in naar het Provinciebestuur. Dit college verklaarde zich
echter onbevoegd en vroeg meer gedetailleerde plannen en nauwkeurige kostenberekeningen om deze ter goedkeuring aan
het Departement van Waterstaat voor te
leggen, een en ander ingevolge art. 220
van de grondwet. Reeds op 26 januari
1820 deelde de minister aan Gedeputeerde Staten van Utrecht mee dat het
plan niet kon worden goedgekeurd, omdat
de veiligheid van een groot deel van de
provincies Utrecht en Holland niet voldoende gewaarborgd werd.
Reeds een maand later, op 27 februari
1820, werd in de gemeenteraad meegedeeld, dat op initiatief van Gedeputeerde
Staten van Utrecht een samenspreking
plaatsgevonden had te Nieuwersluis,
waaraan was deelgenomen door de
gouverneurs van Noord-Holland en
Utrecht, en de stadsbesturen van Amsterdam en Utrecht.
Daar was voorgesteld om naast de vernieuwing van de sluis te Vreeswijk het
gehele traject tot aan Amsterdam, met
inbegrip van alle sluizen en bruggen, te
verbeteren. Het totale project zou
ƒ 6 0 0 . 0 0 0 - kosten, waarbij Amsterdam
en Utrecht beide ƒ 2 0 0 . 0 0 0 - zouden
bijdragen en het Rijk een zelfde bedrag
zou fourneren. Reeds op 21 februari 1820
werd de commissie door de Utrechtse
gemeenteraad gemachtigd om voor de
algehele vernieuwing van de sluis dienovereenkomstig te handelen.
Plan met

toekomstwaarde

Het is duidelijk dat het voorgestelde plan
niet zo maar uit de lucht is komen vallen
doch ergens reeds lang te voren moet zijn
voorbereid. Wat in ieder geval "in de lucht
zat" waren allerlei initiatieven voor de

verbetering van de infrastructuur van ons
land. Zo was de technisch en financieel
zeer spectaculaire onderneming van de
aanleg van het Groot Noord-Hollands
Kanaal zojuist ter hand genomen. Ook hier
was inspecteur-generaal Blanken bij
betrokken. Daarnaast zou Willem I zijn
naam verbinden aan meerdere soortgelijke
werken. Zijn tijdgenoot Gijsbert Karel van
Hogendorp schrijft in 1820 over een en
ander in zijn Bijdragen tot de huishouding
van de staat. Deze, ook ten opzichte van
het staatshoofd, zeer kritische politicus
liet zich over deze activiteiten duidelijk in
positieve zin uit. Kortom, men ziet dit soort
werken wel zitten.
Aan het eind van het jaar 1820 stuurden B.
en W. van Utrecht twee plannen naar
Gedeputeerde Staten, één met en één
zonder verbrede sluis en brug in Weesp en
Duivendrecht. B. en W. kozen voor de
laatste oplossing en bespaarden daarmee
ƒ 8 7 . 0 0 0 - op een totale som van
ƒ 550.000,-. Het gemeentebestuur onderkende de ware machtsverhoudingen
wanneer zij tevens voorstelden inspecteur-generaal J. Blanken met de voorbereiding van de plannen te belasten. Op 4
maart 1821 werd in de raad meegedeeld,
dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en van Utrecht de plannen naar de
koning hadden gestuurd en dat spoedig
een besluit kon worden verwacht. Dit vond
inderdaad plaats op 16 april 1821 bij K.B.
nr. 62. Op 6 augustus 1821 werd aan de
raad meegedeeld dat de aanbesteding
had plaatsgevonden en het werk was
gegund voor/250.000,-aan de aannemer
J. Both. Het bedrag lag ƒ 1 0 0 . 0 0 0 - beneden de raming 't geen met genoegen is
aangehoord 1 . De financiering van dit
projekt heeft de gemeente desondanks
veel hoofdbrekens gekost.
De ontwerpers
Zoals we zagen was Jan Blanken met de
voorbereiding van de bouw belast. Ongetwijfeld heeft hij de grote lijnen aangegeven
en de supervisie over het werk gevoerd.
Op cruciale momenten treedt hij dan ook
steeds naar voren. De bouwgeschiedenis
leert echter dat anderen de dagelijkse
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leiding van het werk hadden2. De ontwerptekeningen en het bestek zijn vervaardigd
op het in Amsterdam gevestigde kantoor
van het Departement van de Zuiderzee. Dit
kantoor, onderdeel van Rijkswaterstaat,
stond onder leiding van de hoofdingenieur
D. Mentz. Deze, in 1785 te Utrecht geboren
en al op jonge leeftijd wees, werd toen hij
13 jaar was als talentvolle jongeman
opgenomen in het gerenommeerde opleidingsinstituut de fundatie van Renswoude.
Hij werd daar opgeleid tot landmeter. Na
enige omzwervingen trad hij op 25-jarige
leeftijd als ingenieur toe tot de Rijkswaterstaat. Het was deze Mentz die in 1815 een
plan ter goedkeuring naar de directeur-generaal van de Waterstaat in Den Haag
stuurde voor de bouw van de hulpschutsluis. Hierin was een zgn. waaiersluis, een
vinding van Jan Blanken, opgenomen.
Zonder twijfel is deze keuze ingegeven
door de toen al zeer gezaghebbende Jan
Blanken. Bovendien verdiende deze bij
iedere toepassing iets aan zijn uitvinding.
Vanaf 1 januari 1817 werkte onder leiding
van Mentz de zoon van Jan Blanken, Jan

Antonie Blanken, slechts 5 jaar jonger dan
zijn chef. Hij was vanaf 1814 werkzaam bij
de Waterstaat. Na enige tijd werd hij
overgeplaatst naar het arrondissement
Utrecht alwaar hij te maken kreeg met de
uitvoering van de sluiswerkzaamheden.
Uit correspondentie blijkt dat de opzichter
van het werk zich in eerste instantie
wendde tot Blanken jr. Evenwel kreeg hij
ook vele aanwijzingen uit Amsterdam,
terwijl Jan Blanken sr. op weg naar zijn
huis in Vianen nogal eens uit zijn koets
stapte om soms zeer gedetailleerde
aanwijzingen te geven.
Als hoofdopzichter op het werk aan de
sluis, belast met het dagelijks toezicht,
functioneerde Hendrik Lit. Hij is, evenals
Mentz, opgeleid aan de fundatie van
Renswoude. Onder Jan Blanken is hij
betrokken geweest bij de bouw van de
havenwerkzaamheden aan het Nieuwediep. Daarnaast heeft hij talloze functies bij
Rijkswaterstaat bekleed. In 1817 was hij
opgeklommen tot de rang van ingenieur
eerste klas in het arrondissement UtrechtAmersfoort. Uit zijn nagelaten papieren
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Eén van de ontwerptekeningen voor de oude sluis die in 1821 zijn vervaardigd op het bureau van de
hoofdingenieur Mentz te Amsterdam. ARA, Kaartenafd., WACP, nr. 1011-11.
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blijkt dat hij een zeer punctueel mens was.
Veel wat niet op de tekeningen aangegeven stond, moet hij ter plaatse hebben
uitgezocht en bepaald.
De bouw begonnen 1821
Op donderdag 26 juli 1821, twee dagen na
de aanbesteding, werd begonnen met de
afbraak van het benedensluishoofd, dat is
het sluishoofd aan de landzijde van het
sluiscomplex. Het werk werd met kracht
aangepakt, omdat het de bedoeling was
het sluishoofd nog vóór de winter gereed
te hebben. Eén week na de aanvang waren
reeds 50 arbeiders op de bouwplaats
bezig. Zij hadden twee karren met paarden
tot hun beschikking en de nodige gereedschappen die van een ander werk, de
Willemssluis te Amsterdam, aangevoerd
waren. Ter weerszijden van het sluishoofd
werden dammen aangebracht om zodoende een werkput te verkrijgen. Drie
weken na de start van de bouw, op 16
augustus, waren de (ketting-) molens 3 in
werking om de put leeg te malen.
Op maandag 20 augustus merkte men dat
het water onder de kistdam 4 doorliep. Nog
dezelfde week brak deze dam door en liep
het muurwerk van de benedensluis onder.
Er werd ter bescherming van de doorgebroken dam een tweede dam aangelegd.
Op donderdag 23 augustus waren twee
kettingmolens in werking om de put droog
te houden, waarin 132 manschappen aan
het werk waren. Twee dagen later deed
zich weereen calamiteit voor. Het huis van
de predikant, op korte afstand van de sluis
gelegen, verzakte. De aannemer wilde er
niets aan doen, zolang hij niet wist wie de
onkosten zou betalen. De schout begaf
zich hierop naar de gouverneur van de
provincie en de burgemeesters van
Utrecht en kwam met de order terug, dat
Waterstaat alle maatregelen diende te
nemen, die nodig waren.
Bij een bezoek op zaterdag 27 augustus
van inspecteur-generaal Blanken, hoofdingenieur Mentz en burgemeesters van
Utrecht werden talloze andere verzakkingen en scheuren aan huizen geconstateerd. Besloten werd om een damwand
tussen de bouwput en de huizenrij te heien

van de damplanken, die eigenlijk bedoeld
waren om er de schermen van de sluis
mee te forceren. Op 8 september stagneerde het werk opnieuw, doordat wederom een grote wel ontstond. Het water
in de bouwput steeg voortdurend. Besloten werd er nog een kettingmolen bij te
plaatsen. Twee dagen later werd met het
hiervoor nodige heiwerk begonnen. Binnen tien dagen was ook deze molen aan
het werk. Voor alle zekerheid werd nog
een vierde molen paraat gehouden. In
totaal werden 41 paarden ingezet, die dag
en nacht doorwerkten.
Op zondag 23 september ontstond opnieuw een wel, wat tot gevolg had dat één
van de twee middendammen doorbrak.
Onmiddellijk werd de vierde kettingmolen
in gereedheid gebracht. Op 27 september
was de put geheel droog. Om dit te bereiken waren 53 paarden beurtelings dag en
nacht in touw om de molens in beweging
te houden.
De verzakkingen rond de bouwput bleven
doorgaan. Meerdere malen moesten de
kettingmolens rechtgezet worden. Dit gaf
uiteraard veel oponthoud. Zo was op
8 oktober weer zoveel water in de put
gekomen dat de slikhouten 5 , waarlangs
geheid moest worden, waren weggedreven. Woensdag 26 oktober ontstond bij
het trekken van een oude paal weer een
wel. Tot overmaat van ramp ontstond een
defect aan de wateras van kettingmolen
nr. 1, zodat na korte tijd een halve meter
water boven de slikhouten stond. De vloer
van de sluis kwam in de maand november
echter zo ver gereed, dat op 29 november
de eerste steen kon worden gelegd.
Hiertoe was reeds een week tevoren een
tijdelijke brug met leuningen aangebracht
tot toegang van de sluis gesteld en andere
preparaties gemaakt, opdat de heren tot
het leggen der zogenaamde eerste steen
geschikt in de sluis zouden kunnen komen
en welke steen hedenmiddag door de heer
burgemeester Van Doelen in bijzijn van de
heer gouverneur met een aantal personen
is gelegd geworden en wel op de eiken
vloer tegen de blauwe hard steen van de
kast voor de deur aan de westzijde der
sluis, schrijft de opzichter Hendrik Lit in het
dagboek. Voor de arbeiders was een
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extraatje beschikbaar van ƒ 1,50 per
persoon.
Een week later was de werking der wellen
zo sterk dat de put met geen mogelijkheid
was droog te houden, als gevolg van de
hoge waterstand in de Lek. Weer een dag
later, op 7 december, bepaalde inspecteur-generaal Jan Blanken dat, in verband
met reeds geconstateerde nachtvorst en
door de hoge Lekstand, binnen twee
dagen, met metselen diende te worden
opgehouden. Er werd nog met man en
macht aan de oostvleugel gewerkt om
deze zo hoog te krijgen, dat voldoende
steun aan de grond zou worden gegeven
die anders door de hoge waterstand
gevaar zou lopen gedurende de winter in
de sluisput te schuiven. In de wintertijd
werd met kleine bezetting door een beperkt aantal werklieden, voornamelijk
timmerlui, doorgewerkt.

f

Het middenhoofd niet op gewenste
diepte 1822

Maquette van de oude sluis, 1823. Mahoniehout, totale lengte 4.73 m. Vooraan bevindt zich
het buitenhoofd (rivierzijde). Utrecht, Centraal
Museum.

Op 4 maart 1822 werd met voorbereidende werkzaamheden aangevangen,
zodat op 10 maart weer twee kettingmolens in werking waren. Het zwaartepunt
van het werk lag nu bij de middelste sluis.
In de maand maart werd nog gewerkt aan
de oostvleugel van de binnenste kolk. Op
31 maart werd deze vleugel afgemaakt. Er
werd tot 's avonds 9 uur bij flambouwen
gewerkt, omdat het water zo sterk onder
de vleugel van de ophaalbrug kwam
doorzetten dat men elk ogenblik een
inbraak wagtende was, zoals het dagboek
meldt. Toen het metselwerk het rivierpeil
bereikt had werd de damwand weggehaald en het muurwerk van achteren direct
aan geaard.
Behalve met de wellen had men ook nogal
eens te stellen met restanten van de oude
sluis. Zo werden op zondag 21 april oude
palen ontbloot. Ze stonden in alle richtingen en waren er menigvuldig. Besloten
werd een deel van de oude fundering niet
te slopen doch voor het nieuwe werk te
gebruiken. In de loop van de maand juni
ontstonden er wellen6, die niet alleen veel
water en klapzand naar boven brachten
maar zich tevens voortdurend verplaat-

sten. Helaas constateerde men weer
verzakkingen en scheuren in de huizen,
die langs de kade stonden. Ook werd de
fundering van de kademuur met het
daarop gemetselde muurwerk omgeduwd.
Op 25 juni was duidelijk dat niet naar
behoren kon worden gewerkt. Nog diezelfde avond arriveerde de inspecteur-generaal die van een bezoek aan de Willemssluis bij Amsterdam op weg was naar zijn
woning in Vianen. Hij gelastte de gouverneur van de provincie en de burgemeesters van Utrecht in te lichten en hen te
vragen de nodige maatregelen te nemen
tot bejioud van de huizen. Op 27 juni
vermeldde de opzichter in het dagboek,
dat de huizen aanhoudend blijven werken
en daaruit groote onheilen staan geboren
te worden. Op 28 juni werd in aanwezigheid van een aantal autoriteiten getracht
de put droog te malen. Het gelukte niet,
hoewel gedurende de inspectie de molens
zeer sterk moesten malen. Men durfde
echter niet op eigen gezag te besluiten om
de fundering ondieper aan te leggen.
De hele maand juli werd weinig aan de
sluis gedaan. Pas op 11 augustus ontving
men voorlopig bericht dat de vloer 1Vè
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voet7 hoger moest worden aangelegd. De
dag daarop werd de schriftelijke bevestiging van de minister ontvanger. De reeds
gereedgemaakte deuren werden ingekort.
Er werden palen bij geheid naast de palen
die inmiddels reeds op de oorspronkelijk
bedoelde diepte waren afgezaagd. Ook
werden nieuwe palen geheid voor het
verzakte deel van de westelijke kolkmuur.
Er was niet veel gelegenheid om de verloren tijd in te halen, want op 10 november
reeds moest vers gemetseld werk worden
afgedekt omreden het gepasseerde nagt
reeds eeniger maten gevrozen heeft, zoals
het dagboek meldt. Eind november werd
de middensluis in orde bevonden en
goedgekeurd in het bijzijn van de heren
Nepheu, Ketel, de fabriek (= hoofd technische zaken) der stad Utrecht en de hoofdingenieur Mentz. In de winter werd uitsluitend enig timmerwerk verricht en verbeteringen aan het terrein en de noodwegen
aangebracht.

te kunnen plaatsen. Op 11 mei waren drie
molens aan het werk. Het water zakte
echter onvoldoende, het malen werd
daarom gestaakt tot de vierde molen in
werking kon worden gesteld. Op 25 mei
werd met vier molens gewerkt. Er kwam
veel hout en slib door de wel naar boven.
De inspecteur-generaal, op het werk
aanwezig, raadde de aannemer aan
behalve de buitenkant ook de binnenkant
van de afsluitdam te beheien. Op 27 mei
werd besloten, nog een vijfde kettingmolen bij te plaatsen.

Het buitenhoofd, gevecht tegen wellen
1823
Eind februari 1823 werd begonnen met
sloopwerk aan het buitensluishoofd. Op
15 maart kwam de dubbele ophaalbrug
over de middensluis gereed. Toen op 2
april de inspecteur-generaal één van zijn
regelmatige bezoeken aan de sluis bracht,
maande hij de aannemer wat op de schieten met het straatwerk omdat de passagie
langs het dorp weder zoude kunnen
plaatshebben. Het duurde echter nog tot
het einde van de maand voor beide opritten gereed waren.
Inmiddels waren de deuren van de buitensluis weggehaald en was een aanvang
gemaakt met het verwijderen van het
water uit de bouwput. Op 5 mei bleek dat
het met zeven molens niet lukte. De aannemer besloot een derde kettingmolen bij te
plaatsen. De buitendam vertoonde in het
midden zodanige scheurtjes, dat de kans
niet uitgesloten was, dat hij om zou vallen.
Besloten werd de dam af te schuinen en
uit voorzorg de deuren van de middensluis
te schoren. Ook werd een deel van de
oude westelijke kolkmuur afgebroken om
daar zo nodig nog een vierde kettingmolen

Kaart van de Lekdijk-Bovendams in kaart
gebracht 1874-1876 door dijkmeester E.G.
Wentink, onder toezicht van de kameraar
J.P. Havelaar. Detail met sluiscomplex.

Op 30 mei viel in de buiten-afsluitdam een
gat van 3 meter diameter. Men trachtte dit
met hooi en stenen te dichten. Het hooi
kwam er de volgende dag aan de andere
kant echter weer uit. Hoewel er op die dag
nog we! geheid is, zag men geen kans de
molens in werking te houden. De paarden
hielden het niet vol en ook verliep de
buitendam hoe langer hoe meer. Tot het
einde van het werk is er zo doorgetobd.
Men heeft nolens volens een deel van de
oude gemetselde fundering gebruikt om
het nieuwe werk op te bouwen, terwijl in
het dagboek meerdere malen passages
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voorkomen, waaruit blijkt dat het werk
aangepast werd aan de zeer moeilijke
situatie.
Op 20 augustus viel 's morgens om half vijf
weer een gat in de buitenkruin van de dam,
1,5 m wijd en plm. 7,5 m diep. Het merkwaardige verschijnsel deed zich voor dat
het water in dit gat tot ruim 2 meter boven
de waterstand in de Lek steeg. Het water
liep door een snel gegraven sleuf weer
terug in de rivier. De inspecteur-generaal
kwam dit verschijnsel zo ongelooflijk voor
dat hij hiervan een schriftelijke verklaring
van ooggetuigen heeft laten opstellen.
Ook beval hij 's nachts bij de dam te laten
waken. Als de werkput voldoende droog
was werd met man en macht gewerkt. Zo
werden op 9 oktober 168 werklieden in het
dagboek geregistreerd. Het belangrijkste
deel, de eigenlijke waterkering kwam nog
vóór de winter gereed.
Op maandag 3 november vond de inspectie plaats door de hoofdingenieur en twee
vertegenwoordigers van de gemeente
Utrecht. Woensdag 6 november werd de
watermaling gestaakt en werden de
paarden bij publieke veiling verkocht. De
winter en het vroege voorjaar van 1824
waren nodig om het timmerwerk af te
maken, de directe omgeving van de sluis
te herstellen en de afsluitdammen weg te
graven. Wat men vreesde, gebeurde op 13
april. Door de hoge waterstand in de Lek
brak de buitendam door. Hierdoor moest
de rest van de dammen uitgebaggerd
worden i.p.v. uitgegraven. Op 14 april
waren 20 baggeraars op 10 pramen
hiermee bezig.
Hoewel de omstandigheden niet gunstig

Oude sluis te Vreeswijk. Buitenkolk naar de
rivierzijde gezien, nadat o.m. de sluisdeuren
vervangen zijn door een stenen dam.
Pentekening door H. Dam, 1982.
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waren (op 16 april kon door de felle wind
zelfs in het geheel niet gebaggerd worden),
werd de sluis op 1 mei 1824 opengesteld.
Dit gebeurde in het bijzijn van de gouverneur der Provincie, de inspecteur-generaal, de hoofdingenieur en de ingenieur,
benevens burgemeester Van Heeckeren
en andere vertegenwoordigers van
Utrecht. Het eerste schip dat geschut
werd had een lengte van 136 Rijnlandsche
voeten (ruim 42V2 m) en een breedte van
23 voeten 4 duim (ruim 7 m).
H. Dam
Bijlage. Brief van febr. 1817 van het gemeentebestuur van Utrecht aan koning
Willem I.
Sire,
[Ingevolge een brief van de secretaris van staat
waarin ons namens U medegedeeld werd te
voldoen aan de aanschrijving van de minister
van Waterstaat tot het maken van een plan voor
afdamming en droogmaking van de sluis te
Vreeswijk, hebben wij met grote spoed dooreen
deskundige niet alleen dit plan maar ook een
plan vooreen noodsluis laten vervaardigen dat
wij aan de minister van Waterstaat hebben doen
toekomen. Het was geen vergissing, zoals de
secretaris van staat veronderstelde, dat in ons
vorig adres van de noodzaak van een noodsluis
gewag werd gemaakt, maareen volledige
overtuiging]
dat wil men de Stad Utrecht niet geheel bederven door dezelve van de toevoer van versch
water te beroven - wil men niet geheel de
binnenlandsche commercie stremmen of voor
altoos verleggen, men dan vóór al het andere zal
moeten beginnen met het zorgen voor een
noodsluis. Wij hebben een goede gelegenheid
zich daartoe te Vreeswijk opdoende aan Zijne
Exellentie voorgesteld aangewezen; ja, wij
hebben meer gedaan, wij hebben aan Zijne
Exellentie voorgesteld het aanneemelijke om
(bij aldien het bouwen van een Nieuwe Sluys te
Vreeswijk vaststaat) alsdan ter ménagement
[verlaging] van enorme doch vruchteloze kosten
van afdamming en droogmaking (waarvan de
uitslag vooraf genoegzaam kan berekend
worden) en tot beveiliging van een groot gedeelte van het dorp Vreeswijk in een alsdan
éminant gevaar, liever te beginnen met de
nieuwe sluys te leggen daar ter plaatse waar
anderzints de noodsluys zoude behoren gelegd
te worden en totdat die nieuwe sluys geheel zal
voltooid zijn, zolang de oude sluys voor een

noodsluys te houden en alsdan naderhand
dezelve niet uit te graven, maar te dempen: wij
mogen toch voor Uwe Majesteit niet verbergen
dat de vrees welke wij voor dat dorp en zelfs
voor onze stad koesteren, indien er bij en aan de
sluys aanmerkelijke vergravingen zullen plaatshebben - wij kennen te wel en door vorige
ondervindingen den welachtigen grond aldaar,
welachtigheid die men gansch t'onrecht aan
den ouderdom van den sluys toekent maar die
in tegendeel aan den aard der gronden aldaar in
de nabijheid der rivier te vinden is die bij de
afdamming in denjare 1739 zich ten sterkste
geopenbaard heeft, en bij nieuwe vergravingen
met zulk een geweld zal te voorschijn komen,
dat het bezwaarlijk zal te bedwingen zijn.
Uwe Majesteit vergeve het ons, wanneer wij de
onderneeming van dat werk met zulk een
kommer blijven vooruitzien, ofschoon nimmer
onze bedoeling is, om bijaldien de gedachte van
de directie van de Waterstaat ten opzichte van
de insufficance der sluys mochten prevaleren,
alsdan door onze tegenkanting dat werk te doen
vertragen - integendeel smeken wij alsdan Uwe
Majesteit om liever de nodige bevelen te geven
om ter plaatse, door ons aan den Minister van
de Waterstaat opgegeven, een geheel nieuwe
sluys aan te bouwen en totdat deze zal volbouwd zijn de oude sluys in zijn geheel te laten,
waardoor het ons voorkomt, dat vele kosten
gemenageerd - de loop der binnenlandsche
handel bewaard - en een gedeelte van het dorp
Vreeswijk voor instorten beveiligd zoude
worden, aan alle welke gevaren men ongetwijfeld zou worden blootgesteld, indien een begin
gemaakt werd met een af damming en droogmaking der oude sluys en (gelijk dat toch te voor
zien is) wierd overgegaan tot wegruiming
derzelver en eene daarstelling van den nieuwe
sluys in deszelfs plaats, waarvan de gevolgen
onberekenbaar zijn.
[De binnenlandse handel gaat ons bijzonder ter
harte sedert wij een geregelde veerdienst op
Keulen hebben. Tevens bezitten wij nu een
goede aanleggelegenheid aan de stads-buitensingel. Voorts heeft het Uwe Majesteit behaagd
ons het voorrecht te verlenen van een Entrepôt
der Convoyen en Licenten. Ook hopen wij dat
aan ons verzoek om buitenlandse paspoorten
te mogen afgeven, gehoor wordt gegeven. Het
behoud van een onbelemmerde scheepvaartweg en de mogelijkheid om over vers water voor
de stad te kunnen beschikken zijn twee punten,
waarvan het belang niet genoeg onder de
aandacht van de Waterstaat kunnen worden
gebracht.
Voorts twijfelen wij er niet aan of Uwe Majesteit
zal de nodige maatregelen beramen, dat de
zware kosten voor dit belangrijke werk benodigd
(en waarvoor onze stedelijke financiën niet

toereikend zijn) voor rekening van het Rijk
worden genomen ofwel ten laste worden
gebracht van het deel der provincie en naburige
landen dat van Vreeswijk tot Muiden belang bij
deze sluis heeft, overeenkomstig de regeling die
voor de sluis te Muiden en de uitwatering te
Katwijk werd getroffen.]
't Welk doende
Burgemeesteren

Raden der stad Utrecht.

Noten
1. Ter vergelijking moge dienen dat indien het
sluiscomplex thans volgens dezelfde tekeningen zou worden uitgevoerd, hiermee naar
schatting 30 miljoen gulden zou zijn gemoeid.
2. Dat Jan Blanken zich slechts met de grote
lijnen kon bezig houden moge ook blijken uit
het feit dat hij voor zijn kanalen-koning
Willem I tussen 1817 en 1826 ontwerpen
maakte en ook voltooide voor het Stenenhoekkanaal, het Zederikkanaal en het
Noord-Hollandskanaal.
3. Kettingmolen: Met behulp van paardekracht
wordt door middel van een stelsel van
kamraderen een "ketting" van houten
bakjes in beweging gebracht op dezelfde
wijze ais de moderne baggermolen.
4. Kistdam: Een tijdelijke voorziening die wordt
gevormd door twee evenwijdige houten
damwanden, die enkele meters van elkaar
worden geplaatst. Hiertussen wordt grond
gestort.
5. Slikhouten vormen een onderdeel van de
constructie van de siuisvioer.
6. De wellen ontstonden door verschil in
hoogte tussen het rivierpeil en het peil van
het binnenwater. Het water zocht een weg
via zwakke delen in de dijk en het onderwaterdeei van de sluis. De wel van 20 aug. 1823
week van dit beeld af en is wellicht ontstaan
door plaatselijke overdruk van een ingesloten watermassa.
7. 1 Rijnlandse voet = 12 duimen = 31,4 cm.
Bronnen en literatuur:
Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (ARA),
archief Jan Blanken; Rijksarchief Utrecht (RAU);
Gemeentearchief Utrecht; Gemeentearchief
Amsterdam; Rijksarchief Haarlem.
De Physique Existentie dezes lands. Jan
Blanken (1755-1838) Inspecteur-Generaal van
de Waterstaat. Essaybundel/catalogus verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige
tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam van 14 februari t/m 3 mei 1987 (Beetsterzwaag, 1987).
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Een gedenkteken in gegoten ijzer.
Het grafmonument van Jan Blanken op
de algemene begraafplaats te Vianen.
De anonieme necroloog van Jan Blanken
in de Algemene Konst- en Letterbode van
27 juli 1838 laat over het belang van deze
markante waterbouwer geen enkele twijfel
bestaan: Op zijne zoo uitgestrekte loopbaan heeft hij in een voor ons Vaderland
zoo onmisbaar als gewigtig vak hetzelve
zoo talrijke diensten bewezen, dat zijn
naam verdient bij het nageslacht in gezegende gedachtenis te blijven. Dit gevoelen
zal ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld bij de beslissing om voor Blanken
een grafmonument op te doen richten.
Uiteindelijk kwam het in 1841, drie jaar na
zijn overlijden, gereed.
De geschiedenis van dit "gedenkteken in
gegoten ijzer" loopt kenmerkend genoeg
parallel met de waardering van Blanken
als waterbouwkundige. Het verval van het
monument moet in de tweede helft van de
negentiende eeuw hebben ingezet. Omstreeks 1900 waren de vier hoektoortsen
namelijk al vervangen door eenvoudige
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Het grafmonument, ca. 1900. Historische
vereniging Het Land van Brederode.

strips. In de loop van de twintigste eeuw
zette, waarschijnlijk ten gevolge van
gebrekkig onderhoud, het verval zich
voort. Uiteindelijk culmineerde dit in de
ineenstorting van het monument tijdens
een voorjaarsstorm in 1970. De vier flanken die hierbij ernstig werden beschadigd,
konden in 1977 nog worden gefotografeerd. Spoedig hierna zijn ze echter afgevoerd. Met de oprichting van de Stichting
Herstel Grafmonument Jan Blanken op 15
mei 1987 werd aan het verval van het
monument een definitief halt toegeroepen.
De waardering van Blanken als waterbouwkundige, die gedurende zijn leven
vrijwel algemeen was, nam vanaf circa
1850-1860 snel af. De oorzaken hiervan
waren in hoofdzaak de zich in hoog tempo
vernieuwende technologieën en de veranderende opvattingen over het vak van
waterbouwkundige1. Pas laat in de twintigste eeuw werd Blanken in het juiste historische perspectief geplaatst en ontving hij
de waardering, die hem zonder twijfel

Het grafmonument in mei 1987.
Foto Rijkswaterstaat.

toekomt. De vorig jaar gehouden tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam
is daarvan tot nu toe het beste bewijs2.
Als een van de notabelen van Vianen had
Blanken in de Grote Kerk niet alleen de
beschikking over een eigen zitplaats3
maar ook over een grafkelder4. Daar werd
zijn op 6 februari 1822 overleden vrouw
Maria van Lakerveld begraven. Enige jaren
later, in 1825, verbood koning Willem III bij
Koninklijk Besluit het begraven in kerken.
Hoewel de uitvoering van dit besluit in
nogal wat plaatsen werd vertraagd, reserveerde men in Vianen in 1828 al een stuk
grond als algemene begraafplaats. Blanken is een van de eersten, die gebruik
maakten van de mogelijkheid zich in te
schrijven op een perceel met grafkelder.
Na zijn overlijden op 17 juli 1838 werd hij
dan ook in deze grafkelder begraven. In
dezelfde maand bracht men ook de stoffelijke overblijfselen uit het graf in de kerk
naar de begraafplaats over5. In augustus
1851 vond nog de begrafenis plaats van
een kleindochter van Blanken, Johanna
Cornelia Sloot6.
Het onderhoud van het keldergraf en het
monument kwam in 1860 in handen van de
Nederlands Hervormde gemeente van
Vianen. Op 24 mei van dat jaar aanvaardden de kerkvoogden een schenking van
de schoondochter van Blanken, Maria
Druppen (1795-1875) ten bedrage van
ƒ 1.000,-. De voorwaarde was, dat de
kerkvoogdij zich verplichtte tot het plegen
van onderhoud en eventuele herstellingen7. Ook het eigendom van het graf
kwam na verloop van tijd in handen van de
Nederlands Hervormde gemeente. Dat
gebeurde in 1944 als het de gemeente
Vianen niet is gelukt de "rechthebbenden"
van het graf op te sporen8.
Dankzij het onderzoek van M.L. Stokroos
is de kennis omtrent gietijzeren graftekens
in Nederland de laatste jaren aanzienlijk
toegenomen9. Het gebruik van gietijzer
voor graftekens nam een aanvang in de
eerste decennia van de negentiende
eeuw. Het vormde een goed en relatief
goedkoop alternatief voor het stenen
grafteken. Rondom het midden van de
eeuw werden de meeste gietijzeren graftekens gemaakt. De laatste dateren uit het

asm^.

Monument voor J. Blanken Jz op het kerkhof
buiten Vianen. Opgericht 1841. Gewassen
pentekening, 19x24,4 cm. Gesigneerd en
gedateerd G. Lamberts, 8 augustus 1841.
Particuliere collectie. Foto: Stichting Herstel
Grafmonument Jan Blanken.

laatste kwart van de negentiende eeuw.
Het grafmonument van Blanken uit 1841
was voor de tijd dus niet uitzonderlijk,
hoewel het als "ijzeren gedenkteken" op
"eene deftige begraafplaats" nog wel in
het Aardrijkskundig Woordenboek van
Van der Aa is opgenomen10.
Gietijzeren graftekens werden door verschillende ijzergieterijen kant en klaar
geleverd. De ijzergieterij van Nering Bögel
te Deventer was op dit terrein een van de
meest actieve11. Voor de verkoop van hun
producten werd door de ijzergieterijen
onder meer gebruik gemaakt van catalogi.
De Deventer ijzergieterij was in 1834 de
eerste die een dergelijke catalogus in druk
liet uitkomen12. Naast een inleidende
tekst, waarin wordt ingegaan op de technische eigenschappen van gietijzer en de
diverse toepassingsmogelijkheden, bevat
de catalogus tekeningen van 91 leverbare
producten. Een aanzienlijk deel daarvan,
31, bestaat uit graftekens. In de catalogus
is verder een prijslijst opgenomen.
Archivalia met betrekking tot de bestelling
en de levering van het Blankenmonument
zijn voor zover bekend niet bewaard
gebleven. Ook een fabrieksmerk, door
Nering Böge! in een enkel geval op een
grafteken aangebracht, ontbreekt. Het
Blankenmonument kan echter zonder al te
veel problemen aan de Deventer ijzergieterij worden toegeschreven. Deze toeschrijving berust enerzijds op de overeenkomsten met grafmonumenten uit de catalo49
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Reconstructie van het grafmonument. Tekening: Rijkswaterstaat.
gus en anderzijds op overeenkomsten met
bestaande grafmonumenten waarvan de
Deventer herkomst aan geen twijfel onderhevig is.
Hoewel het grafmonument van Blanken de
tand des tijds niet in zijn geheel heeft
kunnen doorstaan, is stilistische vergelijking met andere monumenten verantwoord vanwege de afbeeldingen, die wij
ervan bezitten. Met name moet hier de
tekening worden genoemd, die op 8
augustus 1841 door de bekende Gerrit
Lamberts werd gemaakt 13 . Deze tekening
is daarom zo belangrijk omdat zij als enige
afbeelding laat zien dat op de vier hoeken
neerwaarts gerichte toortsen waren aangebracht.
Het grafmonument van Blanken op de
openbare begraafplaats van Vianen bestaat uit drie hoofdonderdelen: het voetstuk, de romp en de bekroning. Het voetstuk rust op een natuurstenen plaat en is
opgebouwd uit twee elementen, die ieder
uit één stuk zijn gegoten. Het bovenste
element heeft een hol profiel. De romp van
het monument bestaat uit vier, enigszins
taps toelopende platen, die zijn voorzien
van teksten en decoraties. Eén plaat heeft

behoren tot de bekende doodsymbolen.
De bekroning van het monument bestaat
uit twee uit één stuk gegoten onderdelen.
Het onderste deel heeft aan de vier holle
zijden een versiering van engelenkopjes
en -vleugeltjes. Het bovenste deel bestaat
uit vier tympanen met op de hoeken
palmetten.
Het symmetrisch opgevatte monument is
in wezen een navolging van de klassieke
Romeinse cippus. In de catalogus van de
Deventer ijzergieterij is daarvan onder
nummer 61 een afgeleide te vinden. Dit
model kan tevens als het basismodel van
het Blankenmonument worden beschouwd. De gehele constructie is zelfdragend. De verschillende onderdelen zijn op

als tekst: HIER RUST/JAN BLANKEN JANSZ./STAATSRAAD/INSPECTEUR GENERAAL VAN 'S.RIJKS WATERSTAAT/RIDDERA/AN/BINNEN- EN BUITENLANDSCHE

ORDEN, ENZ. Op de tegenoverstaande plaat
luidt de tekst: GEBOREN/TE BERGAMBACHT/ 15

NOVEMBER 1755/OVERLEDEN/TE VIANEN/17 JULIJ
1838. De andere twee platen zijn respectievelijk voorzien van een staartbijtende
slang en een gecombineerde eikelaurierkrans. Op de vier hoeken zijn toortsen
aangebracht. Slang, krans en toortsen
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Ontwerp nr. 61 in de catalogus 'Over het
gebruik van het gegoten ijzer ' (Deventer, 1834).

Detail van het engelenkopje, april 1987.
Foto: R.M. Haubourdin.

of in elkaar gezet en worden bijeengehouden door middel van beugels, bouten en
moeren. Bij de demontage van het monument in 1987 zijn enkele van deze bevestigingsmiddelen teruggevonden. De letters
van de tekst en de decoraties zijn verder
met pennetjes vastgezet. Sierlijstjes en
mastiek zorgen ervoor dat de naden aan
het zicht worden onttrokken.
Het Blankenmonument is goed vergelijkbaar met een aantal andere door Nering
Bögel gefabriceerde grafmonumenten.
Naast het algemene criterium van het
cippusmodel is er het meer specifieke van
de toegepaste decoratie. De catalogus

geeft daarvan een enkel voorbeeld. Nummer 71 biedt een cippusmodel waarvan
het onderste deel van de bekroning is
voorzien van de engelenkopjes en -vleugeltjes. Nummer 70 van de catalogus heeft
op een van de zijkanten een staartbijtende
slang.
Verreweg het beste vergelijkingsmateriaal
biedt het grafmonument van W. en P.
Knypinga en A. Janson op de Zuiderbegraafplaats te Groningen. Dit monument
dateert uit 183814. Met uitzondering van de
bekroning, die zeer eenvoudig is gehouden, is het volstrekt gelijk aan het Blankenmonument. De grafmonumenten van
C.W.I. Nahuys (1833), M. Helmich (1835)
en H.A.Z. van Steenwijck (1834) hebben
op de hoeken de bekende neerwaarts
gerichte toortsen15. De palmetten zijn
onder meer nog terug te vinden aan de
bovenzijde van het grafmonument van
N.F.E. de Gumoëns (1834)16.
De vergelijking van het Blankenmonument
met andere monumenten van de Deventer
ijzergieterij verschaft tevens enig inzicht in
de totstandkoming van het ontwerp. Voor
zowel het basismodel als de specifieke
onderdelen geldt, dat ze niet uniek zijn in
de zin dat ze niet eerder zijn toegepast.

Grafmonument van de gebroeders Knypinga en Janson op de Zuiderbegraafplaats te Groningen
(1838). Links de staartbijtende slang en rechts de gecombineerde eiken/laurierkrans. De tekstplaat
binnen de krans is later (in 1844) toegevoegd. Foto's: W.P.H. Scholten.
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Sterker nog, bij het ontwerp is duidelijk
uitgegaan van een bestand model en van
bestaande gietmallen. Voor het Blankenmonument zal dan ook hoogstwaarschijnlijk geen speciaal beeldhouwwerk zijn
verricht zoals dat bijvoorbeeld in het geval
van het monument van T. Ainsworth te
Goor (1842) is gebeurd 17 . Er zal daarentegen wel een ontwerptekening zijn gemaakt, overigens de enige voorwaarde
waaraan volgens de catalogus van Nering
Bögel bij een bestelling écht diende te
worden voldaan 18 . Wat het Blankenmonument wel degelijk uniek maakt is de uiteindelijke combinatie van de verschillende
onderdelen.
Het grafmonument van de gebroeders
Knypinga en Janson op de Zuiderbegraafplaats te Groningen is voor de restauratie
van het Blankenmonument van grote
betekenis. Dankzij de identieke maatvoering is het mogelijk van de toortsen, de
krans en de slang van het Groninger
monument afdrukken te maken, die noodzakelijk zijn voor de juiste modellen en
gietmallen. Inmiddels kon op deze wijze
de eike-laurierkrans voor het Blankenmonument opnieuw worden gegoten. Een en
ander wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd door ijzergieterij Borcherts b.v. te
Sappemeer.
Het uitgangspunt bij de restauratie van het
Blankenmonument is geweest zoveel
mogelijk van de overgebleven onderdelen
te handhaven 19 . Bij de keuze voor wel of
niet handhaven is het een voortdurend

Detail van een van de vier palmetten, mei 1987.
Foto: Rijkswaterstaat.
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afwegen van de voors en tegens. De
historische integriteit van het monument
staat soms recht tegenover de duurzaamheid. De vier palmetten van de bekroning
zijn daarvan een goed voorbeeld. De
materiële conditie is zonder meer slecht. In
het verleden zijn ze al eens gerestaureerd
waarbij aan de achterzijde een ondersteuning van halve (afgedankte) hoefijzers is
aangebracht. Handhaving van de palmetten mét de curieuze vroegere restauratie is
vanuit historisch oogpunt zeer wenselijk,
uit het oogpunt van duurzaamheid echter
zeer onwenselijk. In dit geval is in principe
besloten tot handhaving van de originele
palmetten echter met verwijdering van de
vroegere restauraties.
W.H.P. Schölte
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De restauratie Grafmonument Jan Blanken,
onuitgegeven restauratieplan van de
Stichting Herstel Grafmonument Jan
Blanken (1987).

Kroniek
Met bijdragen van:
V.F.C. Leeuwenberg-Steegh
J.A.L. de Meijere
L.P.G. Sijbers

Jan Blanken in het
Stedelijk Museum Vianen
Drie jaar geleden opende het Stedelijk
Museum zijn deuren aan de Voorstraat
103 voor het publiek. Sindsdien organiseerde het bestuur van de Stichting Stedelijk Museum Vianen daar een aantal exposities en gaf enkele publicaties uit. Zowel
op de tentoonstellingen als in de publicaties staat óf de collectie van het museum
centraal óf de geschiedenis van Vianen.
Zo wordt sinds begin juni LI. de tentoon-

stelling "Zilver uit eigen bezit" gehouden,
terwijl vanaf oktober a.s. de expositie "Jan
Blanken, Vianen en de Vijfheerenlanden"
te zien zal zijn. Deze laatste zal een jaar
voor het publiek te bezichtigen zijn.
Ruim een jaar geleden organiseerde het
Rijksmuseum te Amsterdam een expositie
die gewijd was aan Jan Blanken. Die
tentoonstelling vond plaats in het kader
van de herdenking van het patriottenjaar
1787. Naar aanleiding van de expositie te
Amsterdam verscheen een goed gedocumenteerd en rijk geïllustreerd boek, waarin
leven, werk en betekenis van Blanken
uitvoerig werden belicht. Tentoonstelling
en boek leveren een belangrijke bijdrage in
de herontdekking van de in het vergeetboek terecht gekomen Jan Blanken.
De herontdekking van Blanken vestigde
ook de aandacht op zijn grafmonument,
dat op de begraafplaats te Vianen werd
opgericht. Overigens was dat geen primeur van de organisatoren van de expositie te Amsterdam. In 1980 wijdde het
tijdschrift van de Historische Vereniging
"Het land van Brederode" een nummer
aan het thema "begraven in Vianen". In
die aflevering van In het Land van Brederode vestigde Mr. J. Belonje reeds de
aandacht op Blankens graftombe.
Wattoen niet lukte is de organisatoren van
de tentoonstelling te Amsterdam wel
gelukt: stimuleren dat het grafmonument,
dat in de loop der tijden tot een ruïne was
vervallen, wordt gerestaureerd. Die restauratie was voor het bestuur van de Stichting
Stedelijk Museum aanleiding tot het
organiseren van de tentoonstelling "Jan
Blanken, Vianen en de Vijfheerenlanden".
De titel geeft duidelijk aan dat het geenszins de bedoeling is om in Vianen een
verkleinde heruitgave van de Amsterdamse expositie te presenteren, maar wel
gedetailleerder dan in Amsterdam gebeurd is, aandacht te besteden aan het
gebied waar Blanken zijn bruid vond, zijn
laatste levensjaren doorbracht, begraven
werd en een aantal belangrijke werkzaamheden verricht heeft.
Kort samengevat bestaat de tentoonstelling "Jan Blanken, Vianen en de Vijfheerenlanden" uit de volgende onderdelen:
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- leven van Jan Blanken, toegespitst op
Vianen, waar hij op het buitengoed
Vijverlust woonde;
- de graftombe van Blanken, waarbij ook
beknopt wordt ingegaan op gietijzeren
monumenten in het algemeen;
- de werkzaamheden van Blanken als
inspecteur-generaal van Waterstaat in
en rond Vianen.
Ter gelegenheid van de expositie geeft de
Stichting Stedelijk Museum Vianen een
brochure uit in de serie waar eerder Aan
tafelen Geld, geld, geld... verschenen. In
de brochure Jan Blanken, Vianen en de
Vijfheerenlanden komen de bovengenoemde aspekten aan de orde. Bovendien
bevat de brochure een beschrijving van
enkele bewaard gebleven werken die door
of onder leiding van Jan Blanken zijn
uitgevoerd of betrekking hebben op
Blanken.
Het Stedelijk Museum Vianen is gevestigd
aan de Voorstraat 103 te Vianen (tel.
03473-71648).
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag
13.30-17 uur; zaterdag 10-16 uur.
Entreeprijs: ƒ 1 , - .
Donateurs hebben gratis toegang en
ontvangen bovendien de brochure Jan
Blanken, Vianen en de Vijfheerenlanden
gratis.
J.A.L de M.

Stichting Herstel Grafmonument
Jan Blanken
Op 15 mei 1987 werd de Stichting Herstel
Grafmonument Jan Blanken opgericht. De
zojuist afgelopen tentoonstelling in het
Rijksmuseum te Amsterdam had de
belangstelling voor deze man en zijn werk
flink doen toenemen. Dit leidde mede tot
de constatering, dat zijn grafmonument uit
1841 hoognodig in oude glorie hersteld
moest worden. Veel was er niet van bewaard gebleven: slechts de voet en de
bekroning stonden nog overeind. De
gietijzeren romp met de grafteksten was
verloren gegaan.
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Het dramatische verval dateert overigens
pas van de laatste dertig jaar. Een foto van
mr. J. Belonje uit 1957 toont het monument
nog in goede staat. In 1970 is het echter
ineengestort, waarbij de vier gietijzeren
flanken braken. De fragmenten gingen pas
in 1977 echt verloren.
Om het monument verantwoord te kunnen
herstellen, moest eerst onderzoek verricht
worden naar de oorspronkelijke staat.
Elders in dit nummer beschrijft W.H.P.
Schölte aan de hand van bewaard gebleven afbeeldingen en vergelijkbare grafmonumenten hoe Jan Blanken's monument
er moet hebben uitgezien.
Bovendien werden ook de resten van het
monument zelf onderzocht. Monsters
werden genomen en geanalyseerd door
het Centraal Laboratorium van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam. Dit adviseerde ook, welke delen nog
bruikbaar waren.
Om de grafkelder en de voet van het
monument nader te kunnen bekijken,
werd de bekroning verwijderd. Hieronder
kwamen de grondplaat en wat verroeste
onderdelen tevoorschijn. Ook werd een
hardstenen bedekking aangetroffen, die
niets met het graf te maken had. De grondplaat, eveneens van hardsteen, bleek
dusdanig gebarsten, dat reparatie niet
meer mogelijk was. De onderdelen waren
echter nog wel bruikbaar en de grafkelder
zelf was constructief in orde.
Het op dit onderzoek gebaseerde restauratieplan gaat uit van zoveel mogelijk
bewaard gebleven onderdelen en de
reconstructie van de ontbrekende stukken. Bewust is afgezien van algehele
renovatie. Het plan omvat zes onderdelen:
- restauratie van de originele delen, zoals
bekroning en kelderdak;
- het nieuw gieten van de romp en de
versierselen;
- het opnieuw schilderen van het monument;
- het vernieuwen van de grondplaat;
- het terugbrengen van de grafheuvel in
de staat zoals afgebeeld op de prent
van Lamberts;
- montage van alle onderdelen.
Voor het bestrijden van de kosten van dit
restauratieplan zegden de gemeente

Bruggenbouw

Het gieten van de staartbijtende slang door
Gieterij Borcherts B. V. te Sappemeer. Foto:
W.H.P. Scholten.
Vianen, Rijkswaterstaat, het Centraal
Laboratorium te Amsterdam en het Rijksmuseum te Amsterdam hun medewerking
toe. Voor de uitvoering werd opdracht
verleend aan gieterij Borcherts te Sappenneer, die de originele delen zal restaureren, de ontbrekende stukken nieuw gieten
en alle ijzeren stukken verven (ca.
ƒ 17.500,-); en Koninklijke Woudenberg
te Ameide, die de werkzaamheden ter
plaatse zal uitvoeren en de buitenste
verflaag aanbrengen (ca. ƒ 18.000,-).
Voor algemene, publicitaire en documentatiekosten is een bedrag van ƒ 1 0 . 0 0 0 uitgetrokken. De totale kosten zullen
ongeveer ƒ 4 5 . 0 0 0 - belopen.
Ondanks de opbrengst van ƒ 4 . 2 5 9 - van
de manifestatie 'Vianen, stad van Brederode' en een bedrag van ƒ 1 2 . 0 0 0 - aan
toezeggingen van subsidiërende instellingen is de financiering nog niet geheel rond.
Andere subsidie-aanvragen zijn nog in
behandeling. De algehele restauratie, die
op onderdelen al is uitgevoerd, is dan ook
nog niet mogelijk. Het zou bijzonder
jammer zijn, indien deze in dit jubileumjaar
niet meer zijn beslag zou kunnen krijgen.
Vandaar dat hier opnieuw de aandacht
wordt gevestigd op de mogelijkheid door
middel van een - voor de belasting aftrekbare - gift over te maken op girorekening
119726 t.n.v. Stichting Herstel Grafmonument Jan Blanken te Vianen of op bankrekening 49.64.46.304 van genoemde
stichting.

Veel dingen zijn minder vanzelfsprekend
dan ze lijken; voortdurend zijn er zaken
aangepast en veranderd. Het lijkt voor de
naoorlogse generatie dan ook moeilijk
voor te stellen dat Vianen het grootste deel
van zijn bestaan heeft doorgebracht
zónder die vertrouwde boog over de rivier,
de Lekbrug in Rijksweg 2. Rode draad in
de geschiedenis is echter wél de oeververbinding over de rivier als onderdeel van de
verbinding Utrecht-Breda. Het thema is
meer dan eens in dit tijdschrift aan de orde
geweest. Met de bouw van de Lekbrug
kwam ook de wegverbinding met 's-Hertogenbosch over Viaans grondgebied te
lopen.
Over de bouw van de Lekbrug is onlangs
een artikel verschenen in de periodiek van
onze collega's aan de andere kant van de
rivier, de Cronyck de Geyn, X (april 1988).
Piet Daalhuizen beschrijft daarin, hoe de
brug paste in het kader van andere grote
projecten in het begin van de jaren dertig.
Ook blijkt de brug een schakel in reeds
bestaande plannen voor het bouwen van
een grote weg van zuid naar noord, al werd
er wat eerder begonnen met de bouw dan
aanvankelijk bedoeld was. Iets over de
vroegste geschiedenis van de Lekbrug
wordt ook verteld; ze werd namelijk vernield door een Engels bombardement en
het zou vier lange jaren duren, voor ze
geheel hersteld was. Om de gedachten
nader te bepalen, voigt hieronder een
overzichtje van een paar belangrijke
gebeurtenissen:
29 juli 1933:
Begin van de bouw van de Lekbrug.

LP.G.S.
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26 mei 1936:
Ingebruikstelling van de nieuwe brug.
3 januari 1945:
Brug tijdens een bombardement vernield.
16 september 1945:
Ingebruikstelling van de baileybrug
1 juli 1949:
Ingebruikstelling van de vernieuwde brug.
Het bestaan van de Lekbrug verliep toen
dus al niet bepaald geheel zonder problemen!
L.P.G.S.

Jan Blankenlezing
Op woensdag 2 november a.s. zal de heer
W.P.H. Schölte een voordracht houden
over Jan Blanken, inspecteur-generaal
van de Waterstaat. Deze lezing vindt,
zoals gebruikelijk, plaats in Het Zwijnshoofd. Aanvang 19.30 uur.
Hoewel hierover nog nadere mededelingen zullen volgen in de plaatselijke pers
meenden wij er goed aan te doen de leden
van de vereniging er bij deze vast op te
attenderen.

Oudste inwoner van Vianen overleden
In jaargang 11 (1986) blz. 49-53 publiceerde de redactie een intervieuw met
Gerrit Baars, die dat jaar op 1 juli zijn
honderdste verjaardag had gevierd en
daardoor de oudste inwoner van Vianen
werd. Hierin haalde hij herinneringen op uit
een periode die verder reikte dan die van
de gemiddelde lezer.
Op maandag 15 augustus 1988 overleed
Gerrit Baars op 102-jarige leeftijd. In
aanwezigheid van talloze familieleden
werd hij op 18 augustus begraven. Zijn
doodsprentje gaf typerend zijn leven weer:
Hij verlangde weinig werelds genot, het
kaartje leggen en zijn tabak niet vergetend
... wel vaak zelf genietend van de verhalen
die hij naar voren bracht en als hij begon
met: nou zal ik je vertellen waar, dan kon hij
met veel in- en uithalen op een smakelijke
manier vertellen over een belevenis die hij
had
meegemaakt...
Zijn positie van oudste inwoner van Vianen
is nu overgenomen door mevr. Aagje den
Oudsten, die onlangs haar honderdste
verjaardag vierde.
V.F.C.L-S.

Ledenlijst
DrG.Tadema
MwG.Tadema
D.Takken
Mw A.C.M. Takken-Kagte
Mw drs L. Terken
J.B.B. Teuben
B.A.Thedinga
DrR.A.P.Tielman
J.S. van Tienhoven
H.Tigchelaar
G.van Ton
Mw P. van Toor
Mr J.H.A. Tromp
J.Tuinier
Th.Tukker
J.Tijhoff
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(vervolg)

'tZand19
't Zand 19
Klaverkamp76
Klaverkamp 76
Langeweg 67
Het Lijne Pad 5
Tienhovenseweg 25/27
Kortendijk5
Strassweg 17
Mariënhof75
Lakerveid 142
Schalkwijkerstraat t/o 107
Lombardstraat 5
I na Boudier Bakkerstraat 12
Buitenstad 19
Criquetpad16

4133 TC Vianen
4133 TC Vianen
4133 TK Vianen
4133 TK Vianen
4133 AT Vianen
4121 EZEverdingen
4124 KV Hagestein
4132 VJ Vianen
2000 Hamburg 52 BRD
4133 BN Vianen
4128LLLexmond
2033 JJ Haarlem
4132 VH Vianen
4132 XP Vianen
4132 AA Vianen
3223 EB Hellevoetsluis

Ledenlijst

(vervolg)

H.denUyl
H.v.d.Uyt de Willigen

Voorstraat 2
Klaverkamp 57

4131 ATVianen
4133TEVianen

A. de Vaal
M.A.Veen
MwH. van Veen
W. van't Veld
G.A. Verduin
H.A.J. Verduin
G.B.Verhoeven
J.H. Verhoog
W.C.H. Verkerk
J.B. Verkerke
A. Verlaan
Mw J.M. Vermeulen
Mw P. Vermeulen
HrJAVens
DrJ.Verrips
J.M.Verwers
M.J.Verwers
J.P.A.Vesters
M A R . v.d. Vlerk
H. van Vliet
F.Vollmuller
H.B.J.van Vonno
C. Voorboom
MwG.G.E. deVor
H. de Vor
MwH. de Vor
Mw J.E. Voskuil-van der Kam
M.J.D. Voskuil
J.M. de Vries
C. vanVugt

Lijsterbeslaan 61
Staartmolen 40
Molengraaf 109
Postbus 214
Hazelaarlaan 23
Langendijk45
Norbertushof 13
Zutphensestraatweg 2D
Voorstraat 5
Varkensmarkt 8
't Zand 17
Dammolen48
Weesdijk36
Korteweg 34
p/a Zoukkeetsgracht 270
Reigerstraat 12
Scherpenzeelseweg 32
Goudenregenstraat 54
Pr. Julianastarat26
Geertebolwerk30
Abbingstraat22
Kastanjelaan 9
Buitenstad 17
Zederikstraat8
Lakerveld 6
Lakerveld 6
Hazelaarstraat 56
Dahliastraat 14
Sperwerstraat 5
Rietkamp 9

4128SMLexmond
4133GCVianen
4133CLVianen
4130EEVianen
4233 MN Ameide
4132AJVianen
4133TAVianen
6955AGEIIecom
4132AMVianen
4132BBVianen
4133TCVianen
4133EZVianen
4132BLVianen
3235CHRockanje
1013 LC Amsterdam
4131 CGVianen
3953 MB Maarsbergen
4131 BEVianen
4132CBVianen
3511 XA Utrecht
1632 LW Hoorn
4131 ASVianen
4132AAVianen
4132XDVianen
4128LJLexmond
4128LJLexmond
4131 ACVianen
3551 SV Utrecht
4131CVVianen
4133CRVianen

Mw F.B. Wammes-Renders
MwA. Warnaar-Kok
L. van West
Chr. Wil
Chr. Will
Mw W.Windhorst
J. de With
N.J.M. Witkamp
Mw L van Woerkom
G.J. Woudenberg
A.H. van Wijk
J. van Wijk
l_.A. Wijnmalen

Voorstraat 70
Hazelaarstraat 40
Lijsterstraat 29
Lekdijk 20
Lekdijk 20
Ina Boudier Bakkerstraat 28
Hei- en Boeicopseweg 67
Verduinstraat 15
Molenstraat 57
Molenstraat 55
Pr. Julianastraat24
Kruisbeklaan73
Weesdijk57

4132 A i Vianen
4131 ACVianen
4131 CA Vianen
4121 KJEverdingen
3121 KJEverdingen
4132XPVianen
4126REHei-enBoeicop
4132 GA Vianen
4132 VA Vianen
4132 VA Vianen
4132 CB Vianen
3722TGBilthoven
4132 BK Vianen

W. vanZijderveld
R.Zwolschen
L. Zuidam

Berkenlaan 7
Pleinstraat 3
Augustinushof 2

4128STLexmond
4126RTHei-enBoeicop
4133 AE Vianen
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GIETERIJ

B O R C H E R T S B.V.

SAPPEMEER

IJzer - brons en aluminiumgietwerk in grote en kleine series.
Materiaal kwaliteit naar keuze van de kliënt.
Stukgewicht in ijzer maximaal 6000 kg.
Tandwielen enz. max. met een diameter van 7 meter.
Eigen modelmakerij. Restauratie gietwerk.
Zeer vakkundig personeel en moderne gietovens.
TELEFOON: 05980-92997

ARCHITEKTENBURO

J.P. MIDDAG

/ TELEFAX: 05980 - 96220

Financieel valt er
heel wat te regelen.
Hoe pak je zo iets nu
't beste aan?

Loop even binnen bij de Amro
Bank. Om advies. Daarzijn hetplaatsgenoten voor. U bent welkom met
kleine vragen en grote problemen.
Helpen doen we graag. Probeer
't eens. Vragen staat vrij, ook bij de
Amro Bank.
Voorstraat 4
4132ARVianen
telefoon 03473-71316
72101

Amro Bank. '
De bank waar je wat aan hebt.

A. Gijsbers ANTIQUE
Gespecialiseerd in antieke
uurwerken

Hèt bureau voor:
technisch/industrieelongeschooldadministratiefmedisch personeel
03473 - 77520
03402 - 44006

• '-'t *
Voorstraat 51 bis, 4132 AN Vianen
Tel. 03473-76488 b.g.g. 03473-71531

De speciaalzaak voor:
VOGELS, VISSEN, AQUARIA
en HENGELSPORTARTIKELEN
VOGELS, HONDEN en
KATTENVOER

centra
verskruidenier

Peter Meijers
Voorstraat 44, Vianen
Telefoon 71582

RUITERSPORT
ARTIKELEN
CAMPING
ARTIKELEN en
CAMPINGGAS

dierenboetiek
witkamp
Voorstraat 12, Vianen
Telefoon 03473 - 73857

ARCHITEKTENBURO VERLAAN EN BOUWSTRA

î

<9PW*

de restauratie van de stadsmuur van Vianen in uitvoering

BADHUISSTRAAT 2

4132 BR VIANEN

TELEFOON 03473 - 76528

Door - ondermeer - deze vernieuwingen:
• De nieuwe afwasautomaten hebben 11 % méér ruimte (extra hoogte),
en daarom ontwikkelde Miele, naast de gewone bestekkorf een speciale
bestekschuiflade, waarin alle delen van het bestek een overzichtelijke
plaats hebben.
• Drie aparte spoelniveaus voor een nog beter reinigingsresultaat en
handige belading.
• Door de nieuw ontwikkelde bestekschuiflade ontstaat nog meer ruimte
voor belading van de rekken, waardoor ook daar een beter spoeleffekt
én meer kapaciteit worden bereikt en bijvoorbeeld ook grote borden
perfekt kunnen worden afgewassen.

Miele Nederland B.V.
Postbus 166 - 4130 ED Vianen ZH - De Limiet 2 - Telefoon 03473-78911

Wilhelminasluis te Andel

Oorspronkelijk ontwerp: Jan Blanken
De restauratie werd uitgevoerd door

ccto

Koninklijke Woudenberg Ameide
Voorstraat 7 - Postbus 3 - 4233 ZG Ameide - Telefoon 01836 - 1641*
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Vestigingen te 's-Gravenhage - Groningen - Medemblik - Oosterwolde - Valkenburg - Zutphen

