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Bericht van de redactie
De kern van dit nummer is een beschrijvend overzicht van alle, bekende nieuwsbladen die sinds 1855 in de contreien van
Vianen zijn verschenen. De auteurs, Oda
Schmalhausen en Hans Koenhein, laten in
hun bijdrage een negental bladen de revue
passeren. Eén daarvan, voor de inwoners
een bekend begrip, heeft zich vanaf het
begin tot de dag van vandaag kunnen
handhaven, zij het dat het zich in de loop
der tijd in zijn uiterlijk en karakter sterk
heeft veranderd. Bracht het in het begin
nieuws uit binnen- en buitenland, tegenwoordig concentreert het zich op de
plaatselijke en regionale gebeurtenissen.
Vroeger moest men zich er op abonneren,
nu wordt het gratis huis aan huis verspreid.
Alle andere bladen hebben in de loop der
jaren na kortere of langere tijd het loodje
moeten leggen. Van sommige blijkt overigens nog maar een enkel nummer bewaard.
Ook wordt de in het vorige nummer gestarte reeks "Vianen vroeger en n u "
voortgezet, deze keer met een kijkje over
de muren van de binnenstad. De Buitenstad, gelegen aan de weg van het veer en
de annexe haven naar de eigenlijke,
ommuurde stad, kan echter evenzeer op
een grote ouderdom bogen. Het karakteristieke aangezicht ervan is in de laatste
100 jaar niet wezenlijk veranderd. Met de
hulp van een autochtoon op leeftijd wist de
redactie nog heel wat wetenswaardigs
naar boven te krijgen. Voor aanvullende
informatie blijft zij echter open staan.
Tot slot wordt hierbij een verandering in de
samenstelling van de redactie onder de
aandacht gebracht. De heer A.C.N. Koenhein zag zich wegens al te drukke werkzaamheden gedwongen zijn redactionele
werkzaamheden te beëindigen. De redactie blijft de hoop koesteren van zijn grote
deskundigheid op het gebied van de
geschiedenis van Vianen ook in de toekomst te profiteren, zo mogelijk in de vorm
van een of meer bijdragen van zijn hand.
In zijn plaats is mevr. Adrienne Koenhein
de gelederen van de redactie komen
versterken. Onlangs afgestudeerd in de
geschiedenis bezit zij in ieder geval vol-

doende deskundigheid om het historische
karakter van het tijdschrift te garanderen.

De kranten van Vianen
Inleiding
Al meer dan drie en een halve eeuw bestaan er kranten in Nederland. Het oudst
bewaarde exemplaar van een Nederlandse krant met de titel Couranten uyt
Italien, Duytslandt etc. is gedateerd midden (vermoedelijk 14) juni 1618. Zij werd in
1938 aangetroffen in de Koninklijke Bibliotheek te Stockholm samen met een groot
aantal andere kranten van vóór 1665.
In de 17e en 18e eeuw genoot de Republiek der Verenigde Nederlanden de
reputatie een eiland van persvrijheid te zijn
temidden van landen waar een strikte
controle op de nieuwsgeving werd toegepast. Weliswaar werden ook hier te lande
door de overheid regelmatig plakkaten en
verordeningen uitgevaardigd tegen publikatie van onwelgevallige, beledigende of
voor het land schadelijke berichten, maar
door de bestuursstructuur van de Republiek bleef de censuur een dode letter.
Veel meer dan de censuur drukte de zware
belastingen op de courantier, zoals de
krantenuitgever zich noemde. Om in een
stad het alleenrecht te verkrijgen betaalde
hij jaarlijks een som gelds of recognitie, die
kon oplopen tot 5000 gulden. Behalve dat
moest hij ook nog een belasting of zegelrecht betalen voor elke bedrukte pagina,
later ook voor de opgenomen advertenties.
In de grondwet van 1798 werd de vrijheid
van drukpers formeel als een grondrecht
vastgelegd. Spoedig bleek echter in de
praktijk dat de vrijheid vóór de grondwettelijke erkenning groter was dan erna. Ook
werden de belastingen in de vorm van
zegelrechten gehandhaafd, in sommige
gevallen zelfs uitgebreid. Een volledige
persvrijheid zonder censuur werd pas
bereikt bij de vernieuwing van de grondwet
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in 1848, waarvan artikel 8 luidde: 'Niemand
heeft voorafgaand verlof noodig, om door
de drukpers gedachten of gevoelens te
openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet'.
Een laatste obstakel voor een volledige
ontplooiing van de kranten bleef de handhaving van het dagbladzegel, een niet
onbelangrijke bron van inkomsten voor de
regering ('de vuile vingers van de fiscus
onder aan de pagina'). De roep om afschaffing groeide echter met de dag. Als
belangrijkste argumenten werden er tegen
in gebracht de strijdigheid met een waarachtige persvrijheid, de onevenredige en
onrechtvaardige belastingdruk op het
krantenwezen en de belemmering van de
verspreiding van kennis onder de massa.
In vergelijking met het buitenland dreigde
de Nederlandse pers hopeloos achterop
te geraken, ook kwalitatief. Zo was in
België het aantal kranten sinds 1828
toegenomen met 310%, in Nederland
slechts met 9 1 % .
Een petitionement in 1867 bracht de
doorbraak. De regering zag zich door de
toenemende druk gedwongen om per 1
juli 1869 het dagbladzegel af te schaffen.

Voorstraat met sneldrukkerij. Verzameling Fred Witkamp.
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Voor de wegvallende inkomsten werd
compensatie gezocht in een verhoging
van de accijns op gedestilleerd. Kortom, er
moest meer gelezen en minder naar de
jeneverfles gegrepen worden. Een periode
van bloei voor de Nederlandse pers begon,
slechts onderbroken door de bezettingsjaren van 1940-19451.
Naar de verschijning van couranten in
Vianen is tot nu toe weinig of geen onderzoek gedaan. Wij kennen op dit moment
De Vijfheerenlanden, die elke week bij de
inwoners van Vianen en omgeving door de
bus glijdt. Andere plaatselijke kranten
bestaan er op dit moment niet. Dit is echter
niet altijd zo geweest. Dit artikel brengt een
overzicht van de bladen, die in vroegere
tijden in Vianen zijn verschenen of verspreid. Aandacht zal besteed worden aan
haar eigenaars en aan de doelen die deze
zich stelden. Zo mogelijk zal worden
vermeld waar zij werden gedrukt, hoe
groot hun verspreidingsgebied en hun
oplage was en wat voor soort informatie zij
brachten. Tenslotte zal iets gezegd worden over de ontwikkeling van de Viaanse
kranten in verhouding tot de landelijke en
regionale pers.
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ZONDAG « Mlïl.
Verschijnt iederen Zondag-morgen.
ABONNEMENTS-PRIJS.
PRIJS DER ADVERTENTIEN.
Voor Vianen per drie maanden . . . .
/'0,70 Ac]vertmtien van 1 April tot 1 Julij 1855gratu
Voor de omliggende Gemeenten franco p. p./'0,80. I uit.enoinen het zegelregt
Uitgever G. S. A. STUART
Op 28 februari 1855 verscheen het eerste
proefnummer van het oudst bekende
weekblad voor Vianen en omstreken 2 .
Gerrit Sarah Antonie Stuart, de uitgever
van het blad, zette in dit nummer uiteen,
wat de reden, doel en inhoud van het
weekblad waren. Streekbladen waren
geen zeldzaamheid meer rond 1855. Zij
voorzagen in een bestaande behoefte. En
is het niet zo, dat wat er in onze direkte
omgeving geschiedt, voor ons meestal
belangrijker is dan wat ver van ons bed
gebeurt?
Daarnaast moesten de inwoners van deze
omgeving op de hoogte gebracht worden
over wat de landelijke, gewestelijke en
plaatselijke overheid voor hen besliste.
'Verslagen der gemeenten, raads-zittingen
hebben hunne eigenaardige belangrijkheid. Dit ter kennisse van hun publiek te
brengen is de taak der bedoelde nieuwsbladen'.
Opvallend is, dat gewezen wordt op de
nieuwe tijdgeest van openheid. Het blad
stelde dan ook zijn kolommen voor eenieder open voor het doen van mededelingen.
De redaktie wil echter onpartijdig zijn.
'Alles wat naar partijgeest of personaliteit

zweemt, zal met zorg geweerd worden'.
De inhoud die breed was opgezet, bevatte:
1. Mededelingen over wat voorde welvaart van de streek bevordelijk kon zijn.
2. Een beknopt, alleen feiten bevattend,
overzicht van het binnenlandse politieke nieuws van de voorafgaande
week.
3. Een soortgelijk overzicht van het buitenlandse nieuws.
4. Met zorg gekozen binnen- en buitenlandse nieuwstijdingen.
5. Berichten uit Vianen en omstreken,
verslagen van verenigingen uit de
streek.
6. Verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen.
7. Publikaties, opgaven van de burgelijke
stand, marktberichten, advertenties
enz.
De onder 2,3 en 6 opgenomen feiten
dienden in een logisch verband gebracht
te worden. Dit om de kennis van de plattelandsbewoner te verhogen en zijn vorming
tot staatsburger te bevorderen.
De uitgever van het weekblad had een
speciale reden om het blad De Vijfheerenlandente noemen. Hij wees op het feit, dat
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eeuwen geleden vijf heren hun krachten
bundelden om hun landen gezamenlijk
tegen het water te beveiligen. Die vereniging ontsproot niet aan een inval van het
ogenblik noch was zij door willekeur
ingegeven. De belangen van de heren over
dit gebied liepen parallel.
Daar kon nog aan toe gevoegd worden,
dat de Vijfheerenlanden het grootste
gedeelte van het kanton Vianen uitmaakt.
De oostelijk daarvan gelegen streken
behoorden meer tot Gelderland en hadden
daardoor minder belang bij dit blad.
Volgens Stuart was het overigens niet de
bedoeling om een onderscheid te maken
tussen bewoners van deze of gene zijde
van een dijk of waterloop, of om bewoners
van buiten de Vijfheerenlanden uitte
sluiten.
Na twee proefnummers zou het blad
geregeld verschijnen, te beginnen vanaf
april. De uitgave vond éénmaal wekelijks,
op zondagmorgen plaats. De abonnementsprijs was bepaald op 70 cent per
drie maanden voor Vianen en op 80 cent
voor buiten de stad. Afgezien van de aan
de overheid verschuldigde zegelkosten
werden advertenties van april tot juli 1855
gratis opgenomen.
Stuart verkreeg van de gemeenteraad het
recht zich stadsdrukker te noemen3. Hij
ontving jaarlijks ƒ 30-voor zijn werkzaamheden voor de gemeente. Hij verkreeg
tevens het recht om de met de gemeente
verband houdende berichten te publiceren. Deze hadden betrekking op advertenties, publicaties, bekendmakingen, afkondigingen van zaken betreffende de secretarie, op de nationale militie, schutterij,

Interieur drukkerij 'De Vijfheerenlanden'
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politie, verkiezingen, de gemeenterekening of begroting, de patenten, de viering
van zon- en feestdagen, het reinigen van
de straten, de brandweer, markten of
kermissen, aanbestedingen, verkopingen
en verpachtingen. De mededelingen
werden zo mogelijk verkort weergegeven.
Stukken, vóór zaterdag 12 uur aangeleverd, werden de daaropvolgende zondag
nog gepubliceerd.
De Vijfheerenlanden had een belangrijke
betekenis voor de stad Vianen. Zij noemt
zich op donderdag 18 juli 1889 voor het
eerst De Vijfheerenlanden met als onderkop Vianensche Couranf.
De uitgever, Gerrit Sarah Antonie Stuart,
was een kleurrijk figuur. Hij werd in 1830 te
Vianen geboren als zoon van Frederik
Stuart en Cornelia van Duyl5. Zijn vader, in
1798 te Weesp geboren, maar verhuisd
naar Vianen, was Frans-kostschoolhouder
in de Valkenstraat van 19 juli 1822 tot 1
augustus 1855. In 1859 werd Frederik
Stuart gekozen tot lid van de gemeenteraad, op 15 maart 1860 tot wethouder.
Beide funkties heeft hij zeer lang uitgeoefend. Hij was raadslid van 1859 tot 1889 en
wethouder van 1860 tot 1889.
Zoon Gerrit, steenfabrikant, volgde zijn
vader in diens politieke voetsporen. Van
1897 tot 1917 was hij raadslid6, in 1899
werd hij wethouder7. Hij was op dat moment weduwnaar met drie kinderen.
Daarnaast was hij schout van de polder
Vianen en van de Kersbergse uiterwaarden
bij Lexmond. Opmerkelijk was de hoge
leeftijd, die in die dagen kennelijk geen
belemmering vormde voor een actieve
loopbaan in de gemeentelijke politiek. De
vader was 91 jaar toen hij zich terugtrok uit
de gemeentepolitiek, zijn zoon 87 jaar.
Het duizendste nummer van de Vijfheerenlanden verscheen op zondag 10 mei
18748. Het was dubbel feest, want de
verschijning viel samen met het 25-jarig
regeringsjubileum van koning Willem III.
Het blad werd daarom in het oranje gedrukt. De uitgever meldde, dat het met het
weekblad voorspoedig was gegaan. 'Veel
van hetgeen zonder zijn bestaan onbekend
zou zijn gebleven is openbaar geworden,
en die openbaarheid maakt dat het zekere
voorkomende achting geniet in de kring

waarin het gelezen wordt'. Tevens 'bevordert het daarenboven eenigermate de
kennis van hetgeen zoo al in Nederland
enz. gedaan, ondernomen en voorgesteld
wordt'.
Op 6 oktober 1878 werd het bedrijf overgenomen door Gerrits zoon Arend9. Arend
Stuart was op 20 september 1855 te
Vianen geboren10. Hij trouwde op 21 juni
1874 Dirkje Blom uit Ruhrort in Duitsland.
Aanvankelijk zette hij het bedrijf op dezelfde voet voort als zijn vader. Maar op 27
juli 1883 deed hij het bedrijf over aan
Philippus Johannes Olivierse en Blom (een
andere Blom) te Culemborg11 en vertrok
op 11 juni 1887 naar 's-Hertogenbosch.
Als zaakwaarnemer stelden de nieuwe
eigenaars Petrus Johannes van Weygerden aan. Per 1 september 1883 kwam
Johannes Olivierse, broer van Philippus
Johannes, als bedrijfsleider in de zaak12.
Uit het bevolkingsregister blijkt, dat Johannes Olivierse was geboren op 25 juli 1856
te Goes13. Als laatste woonplaats gaf hij
niet Culemborg, maar Maassluis op.
Officieel vestigde hij zich op 10 januari
1884 te Vianen. Vier jaar later, op 7 juni
1888, trouwde hij Sophia Wilhelmien
Frederika Woldringh, geboren te Nijmegen. Zij kregen vier kinderen, waarvan
twee de zaak later zouden voortzetten.
De nieuwe eigenaars wilden een frisse
wind door het blad laten waaien, onder
meer door het aantal paginas uit te breiden14. Voorlopig werd het blad te Culemborg gedrukt15. In feite veranderde er aan
de opzet niet zo veel. Nog steeds trof men
er een algemeen binnen- en buitenlands
nieuwsoverzicht, lokaal nieuws, geN\ 15.

mengde berichten/varia, een feuilleton,
berichten van de gemeenteraad, ingezonden stukken en advertenties. De omvang
van het blad nam toe van vier tot zes
pagina's.
Zoals valt af te lezen aan het colophon
onder de krantekoppen moet Johannes
Olivierse De Vijfheerenlanden officieel op
donderdag 1 december 1887 hebben
overgenomen16.
Johannes Olivierse overleed op 65-jarige
leeftijd op 15 januari 192217. Zijn dochter
Antoinetta Adriana Carolina zette de zaak
voort, vanaf de jaren dertig bijgestaan
door haar broer Jan. Gezamenlijk hebben
zij de krant het huidige karakter gegeven18.
De nadruk kwam nu meer te liggen op
lokaal nieuws.
Met ingang van 11 juli 1966 ging de firma
J. Olivierse te Vianen over in handen van
Ter Haar en Schuit, ook genoemd BV Tot
Hoger Streven, gevestigd te Leerdam19.
Direkteur was H. ter Haar. De correspondent voor Vianen was in die tijd Ph. Baartman. Elke woensdag verscheen het blad
huis aan huis in een oplage van 20.000
exemplaren.
Het verspreidingsgebied omvatte niet
alleen Vianen, maar ook Ameide, Lexmond, Hei- en Boeicop, Zijderveld, Leerbroek, Meerkerk, Hoornaar, Noordeloos,
Hoogblokland, Nieuwland en Hagestein.
Begin 1983 ging BV Tot Hoger Streven
samen werken met de Rivieren Combinatie
op het gebied van advertenties20. Op 9
maart van dat jaar werd zij in het geheel
door de Rivieren Combinatie overgenomen21 . Deze is tot op heden de eigenaar
van het oudste weekblad van Vianen.

ZATERDAG 13 MAART 1886,
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De Nieuwe Vijfheerenlanden was een
weekblad, dat verscheen in Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld, Leerdam,
Heukelom, Asperen, Hei- en Boeicop,
Schoonrewoerd, Meerkerk, Ameide,
Lexmond, Nieuwland en Noordeloos. Het
was opgericht in 1883 en bestond in ieder
geval nog op 21 april 1906 22 . Afzonderlijke
nummers kostten 5 cent; voor een heel
jaar betaalde men een abonnementsprijs
van/2,-.
Wie de uitgever van het blad was, is niet
bekend. Wel weten wij, dat de hoofdcorrespondent te Vianen J. van Wijngaarden 23
was. Deze op de Voorstraat wonende
hulponderwijzer was op 11 mei 1848 te
Alkmaar geboren. Op 5 augustus 1863
trouwde hij Hendrika Sophia Hendriks in
de Nederlands Hervormde kerk te Vianen.
Hij kwam echter pas op 14 september
1© J a f i r g .

1879 vanuit Vreeswijk metterwoon naar
Vianen.
In De Nieuwe Vijfheerenlanden was een
buitenlands- en binnenlands nieuwsoverzicht opgenomen. Op 17 september 1892
startte het een feuilleton "Op leven en
dood, eene vertelling naar 't Duitsch van
een militair geneesheer".
Vermoedelijk hebben we hier te maken
met een aan de streek aangepaste editie
van een landelijk blad, zoals blijkt uit de
advertenties. Deze kwamen uit het gehele
land en besloegen drie van de vier bladzijden. Het zaterdagsbijvoegsel bevatte
nieuws over Vianen, Leerdam, Meerkerk
en Vreeswijk. De informatie was echter
beperkt. In het begin van de twintigste
eeuw verscheen het blad op woensdag en
zaterdag. Zeker is, dat het blad van 1904
tot 1906 een plaatselijke uitgever gekend
heeft, namelijk A.G. Bakker.

D l i n s d a g - Ï O A-u.gru.stixg 1 9 0 9 .

Dit blad verschijnt DINSDAG- en V R I J D A G A V O N D .

BUREAU: KOESTRAAT B

Abonnementsprijs per 3 maanden 90 Ceat, franco per post.
Men kan sich abonneeren bij alle Boekhandelaren en Postkautore

De Lekbode verscheen eveneens op
woensdag en zaterdag. Het was een
nieuws- en advertentieblad voor Vianen en
omstreken. Voor zover ons bekend zijn
maar twee exemplaren van deze krant
bewaard gebleven: een van 16 augustus
1890, een ander van 16 oktober 1897 24 .
Uitgever was G.J. Verkerk te Vianen. De
inhoud bestond uit gemengde berichten,
plaatselijk nieuws, de burgelijke stand,
advertenties en een feuilleton "GrootGECOMBINEERDE
Zaterdag 30 Juli 193S

236,

SCHOONHOVEN.

:rxro. a.

Advertentie!] van 1—6 regels 45 Cent.

E l k e regel meer 7 1 /, Ceat.

Groote letters naar plaatsruimte. Van 3 plaatsingen worden slechts 2
berekend, Bij abonnement of herhaalde plaatsing belangrijke korting.

moedigheid en zegepraal".
In 1897 ging het blad over in handen van
Van Dam en Van der Mark te Culemborg.
De inhoud werd uitgebreid met een vervolgverhaal "Uit het leven van Napoleon".
Tevens werd op 16 oktober de uitslag
bekend gemaakt van de loting van de
nationale militie, gehouden op 12 oktober
te Vianen voor de gemeenten Everdingen,
Hagestein en Vianen.

GELDERSCHE BK-ZU1D-H0LLANDSCHE

BLADEN.
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AGENT VOOR LEXMOND:
1. VAN DIEREN,
Hnize „Be Zoom".

waarin opgenomen „VIANENSCH NIEUWSBLAD"
Nieuws- en Advertentieblad voor: Tienhoven, Ameide, Lexnwnd, Vianen, Hagestein, Everdingen en Omstreken.
VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS IN DRIE COMBINATION.
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prijs: ƒ1.25 per 3 maanden.
rie 20 cl. per reget, met — indien iritdrukkefij;
ook in één tier of beide andere Combinatie!
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„De Gddermatser", , 0 e Lingebode".
C o m b i n a t i e Zuid-Holland (Alb'lasse waard en Vijfheere
mer", „Vianensch Nieuwsblad", ,De .V.e erker k er", ,De
• renaehe en Heukelumsche Courant".
C o m b i n a t i e B o m m e l e r w a a r d ,Za -Bommelsche Cour ïnt".

sehe Courant",
•sehe Courant".
„De. Leeid-ai»-

De Lek, opgericht in 1890, was een uitgave
van Ter Haar en Schuit te Leerdam 25 . In dit
blad, dat zeker tot 1954 verscheen, was
het Vianensch Nieuwsblad opgenomen.
Naast het binnenlandse en buitenlandse
nieuws, bracht het berichten uit de provincies Gelderland en Zuid-Holland en de
Bommelerwaard. De advertenties kwamen
No. 2

uit dit verspreidingsgebied. Ook dit blad
kende een feuilleton en gemengd nieuws,
maar bood de lezer rond 1940 tevens
andere informatie. Zo was er een schaaken damrubriek, verslagen van rechtszaken, marktberichten en een wekelijks
raadsel.

Zaterdas 10 Januari

mime
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VEREENIGING

MET ÜE .OMLIGGENDE

Dit blad verschijnt iederen Zaierdag. Abonnementsprijs voor Vianen «
Vreeswijk SO cent per kwartaal. Franco per post f 1.20 per haffjaa
Abonnementen en ankerten tien worden dagelijks aangenomen door lie
Uitgever, alsook door alle fioekhan del aren en Postkantoorhooders. — t-
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Op zaterdag 10 januari 1925 verscheen
nr. 2 van de Vianensche Courant, het zou
verder iedere zaterdag verschijnen, zodat
we mogen aannemen dat het eerste
nummer een week te voren was uitgekomen26. De krant was bestemd voor Vianen
en de 'omliggende gemeenten'. De abonnementsprijs voor Vianen en Vreeswijk
bedroeg 50 cent per kwartaal. Abonnementen konden dagelijks worden opgegeven bij de uitgever en alle boekhandelaren
en postkantoren. Helaas is slechts één
exemplaar van dit blad bewaard gebleven,
het reeds vermelde tweede nummer.
Uitgever van het blad was Lourens van
Dijk27. Op 10 september 1913 trouwde hij
in Rotterdam met Maria Elisabeth Verstraten. Direkt na het huwelijk vestigden zij
zich te Vianen. Volgens het bevolkingsregister was hij boekhandelaar op de Voorstraat.
VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1931

1935

Interessant zijn de onder de kop van het
blad uitgegeven vertrektijden van de
bussen. Hieruit blijkt, dat er ieder half uur
een bus van Vianen via Vreeswijk en
Jutphaas naar Utrecht vertrok. De reisduur
bedroeg 40 minuten.
Naast de dienstregeling van VianenUtrecht en Vianen-Gorinchem troffen wij
een kolom "Van week tot week" aan.
Verder was het blad gevuld met gemengde
berichten, plaatselijk nieuws van naburige
gemeenten benoorden de Lek, advertenties en een feuilleton "Gijssie van Everdingen en de tafeldans" in dialect.
Het bijvoegsel bevatte een tweede feuilleton ("Het kasteel Erickdale, of de koopvrouwvan Nieuwpoort"), predikbeurten,
de burgerlijke stand, ingezonden stukken,
sportnieuws, raadsverslagen, publicaties
en marktberichten en een rubriek "allerlei".
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De Vrevia, handelsblad voor Vreeswijken
Vianen, werd op 7 augustus 1931 voor het
eerst uitgebracht28. De uitgever, J. Ratterman, bezat een drukkerij annex boekhandel op de hoek Oude Sluis-Lekstraat te
Vreeswijk. Het blad werd huis aan huis
bezorgd in Vreeswijk en Vianen.
Vaste rubrieken waren het plaatselijke
nieuws, predikbeurten en de burgerlijke
stand. Verder treft men allerlei wetens-

waardigheden aan. Zo wordt op 17 september 1937, melding gemaakt van het
feit, dat in de eerste helft van dat jaar het
aantal werkstakingen in de staat New York
2512 bedragen heeft, met bijna 18 miljoen
verspilde werkuren. Deze berichten waren
overigens meer bedoeld als bladvulling in
dit handelsblad. Het woord handelsblad
zegt het al: het was voornamelijk een
advertentieblad.

laiffiiiKinvwi

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLADEN VOOR

IJssehtein, Nieuwegein, Vianen, Montfoort. Oodewater, Lopik, Benschop M .
12 saptsmbar 1»79 / 23B jaargang / nurnmar 37
Vsradiijnt hins-aan-tuiis in: MEUWEGÖN-N, NIEUWEBBIH. VIANEN. LEXMOND, HAOBffWl m HBMHNBEN
UITGAVE VAN ZENDERSTBEEKNIEUWS B.V. - HAVENSTRAAT 17 . POSTBUS 19 -1 ISSELSTbIN - TtLEFO«

Zenderstreeknieuws is het nieuws- en
advertentieblad voor IJsselstein, Nieuwegein, Vianen, Montfoort, Oudewater,
Lopik, Benschop e.o.29. Dit huis aan huis
verspreide blad werd in 1956 opgericht te
IJsselstein. In 1980 was de uitgever geves-

tigd in de Havenstraat te IJsselstein. De
oplage bedroeg toen 18.000 exemplaren.
Van september 1978 tot eind 1982 verscheen een Viaanse editie, die vooral
plaatselijk nieuws bevatte.
GRATIS WEEKBLAD - verschijnend in
Vianen, Hagestein, Everdingen, Lexmond,

m Mrs
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Zijderveld, Hei- en Boeicop, Vreeswijk,

^ F M
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Culemborg, Beusichem, Aschen Zoelmond.

^BP»^

iekstroom
De Lekstroom, uitgegeven door de uitgeversmaatschappij 'Neerlandia' te Utrecht,
waarvan het eerste nummer verscheen op
donderdag 21 november 1968, is vier jaar
lang in Vianen en omgeving verspreid30.
Dit gratis weekblad bereikte Vianen,
Hagestein, Everdingen, Lexmond, Zijderveld, Hei- en Boeipop, Vreeswijk, Culemborg, Beusichem, Asch en Zoelmond. De
oplage bedroeg 10.700 exemplaren. Later
werd het verspreidingsgebied in Gelderland uitgebreid met Ravenswaay, Rijswijk,
Beesd en Rhenoy, waardoor de oplage
zijn top bereikte van 13.100 exemplaren.
Redaktie en advertentie-exploitatie was in
handen van G. Post te Vianen.
In het eerste nummer worden de doelstellingen voor de komende jaren duidelijk
uiteengezet. De funktie van De Lekstroom
24

,

"~\

Huis-aon-huisverspreiding op donderdag
in een oplage von 10.100 exemplaren.

is een tweeledige. Op de eerste plaats wil
het blad de winkelstand de mogelijkheid
bieden haar verzorgende taak optimaal te
verrichten. Het wil voldoen aan de, naar de
inzichten van uitgever en redaktie, bestaande behoefte reclame te maken op de
eigen "markt" tegen een aanvaardbare
prijs. Daarnaast stellen zij zich voor De
Lekstroom te laten fungeren als een
contactorgaan, dat de mensen op de
hoogte houdt van alles wat er leeft in hun
directe omgeving.
Naast plaatselijk nieuws treffen wij twee
rubrieken voor de vrouw aan: "Tips voor
de vrouw" en "Zonder Beroep". Ook
wordt aandacht besteed aan de hitparade
(muziek). De advertenties zullen het blad
financieel moeten dragen.
Op 25 mei 1972 deelt de direktie het einde

van het blad mede. 'Na de overname, per 1
oktober 1971 van het nieuws- en advertentieblad De Lekstroom van Uitgeversmij
Neerlandia het Centrum NV te Utrecht
hebben wij in het verspreidingsgebied van
dit blad een onderzoek gehouden naar de
behoefte die er bestaat o.a. bij de adverteerders aan de Lekstroom. De uitkomst
van dit onderzoek is voor ons aanleiding
het verschijnen van de Lekstroom per 26
mei 1972 te beëindigen'.
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nieuws- en advertentieblad voor
vianen, hagestein, lexmond, meerkerk en omgeving

Andere bladen te Vianen gedrukt
Uit het voorgaande blijkt, dat de hier
genoemde bladen een groter bereik
hadden dan uitsluitend de plaatselijke
markt. Bovendien probeerde men ook
door de uitgave van andere streekbladen
voet aan de grond te krijgen in de aangrenzende gebieden. Voor Vianen is De Vijfheerenlanden op dit gebied het aktiefst geweest. Zo werd bij De Vijfheerenlanden in
de loop der tijd een aantal streekbladen
uitgegeven, als De Vreeswijker, het Jutphaas Nieuwsblad, De IJsselsteiner, De
Leerdamse Courant, De Oudewatersche
Couranten De Vechtstreek32. Kenmerkend
voor deze bladen was, dat zij alle hetzelfde
landelijke, algemene nieuws brachten. Het
onderlinge verschil zat hem in het plaatselijke nieuws.
L. van Dijk, uitgever van de Vianensche
Courant, gaf tevens de Vreeswijksche
Courant uit33. Of hij nog andere bladen
heeft uitgegeven is ons niet bekend.

redactie en exploitatie: uitgeverij de hagen, seringenstraat 30, vianen
telefoon 03473-1952; postgiro 32 05695; bank: ned. middenstandsbank utrecht

Conclusie

advertentietarief 29 cent per mm-regel
contracten op aanvraag
sluitingsdata: advertenties maandagmorgen 12 uur
kopij zondagavond 8 uur

Op het gebied van nieuwsverspreiding is
er sinds 1854 heel wat in Vianen gebeurd.
Op zijn minst 9 bladen waren direkt bij de
informatievoorziening van plaatselijk
nieuws in Vianen betrokken. Wij hebben
dan de bladen als het Centrum en het
Utrechts Nieuwsblad, die te Utrecht
gedrukt werden, buiten beschouwing
gelaten. Deze brachten ook, zij het op
beperkte schaal, nieuws over Vianen.
Kenmerkend voor al deze kranten was, dat
zij aanvankelijk veel landelijk nieuws
brachten, maar na verloop van tijd op
plaatselijk nieuws overstapten. Allen
richtten zich tot een eigen doelgroep, die,
onvermijdelijk, elkaar vaak overlapten.
De markt bleef beperkt. Dit leidde tot een
natuurlijke selektie. Naast het toenemend
aantal landelijke bladen bleef er evenwel
een markt bestaan voor plaatselijke
nieuwsbladen. Het landelijke nieuws
verdween echter geleidelijk uit deze
regionale bladen.
In de huidige situatie is er in Vianen plaats
voor één blad. Deze funktie wordt vervuld
door de oudste krant van Vianen, De

Waarschijnlijk is E 9 het nieuws- en advertentieblad dat het kortst in Vianen en
omgeving verspreid is. Het bestond van
15 oktober tot 17 december 1974 en werd
in deze periode bezorgd in Vianen, Hagestein, Lexmond, Meerkerk en omstreken31.
Redaktie en exploitatie waren in handen
van uitgeverij De Hagen te Vianen.
De eerste, niet gedateerde opzet van het
blad is bewaard gebleven. Het zijn koppen,
foto's en uitgeknipte tekst uit andere
kranten. De redaktie was in het begin zeer
optimistisch. In het eerste nummer schrijft
zij: 'Voortaan elke week in uw bus: E 9,
nieuws en advertentieblad voor Vianen en
omstreken. Met nieuws, interviews, verslagen en foto's uit een gebied dat aan de
gelijknamige rijksweg zijn snelle groei van
de laatste jaren te danken heeft. E 9 gaat
de ontwikkelingen op de voet volgen.
Verwacht geen wonderen van dit eerste
nummer. We moeten het nog helemaal
maken. Maar leren lopen zal-ie'. Op 17
december liep het blad voor het laatst.
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Vijfheerenlanden. Ook zij wordt niet meer
door een plaatselijke drukker uitgegeven.
Zij maakt deel uit van de Rivierenperscombinatie.
OdaSmalhausen
Hans Koenhein
Noten
1. Dit overzicht is grotendeels ontleend aan
Maarten Schneider, De Nederlandse krant
Van "Nieuwstydinghe" tot dagbladconcentratie (3e dr.; Amsterdam, 1968). Zie ook
J.M.H.J. Hemels en M. Schneider, De
Nederlandse krant 1618-1978 (Baarn,
1978).
2. Gemeente Archief Vianen (GAV), De Vijfheerenlanden (VHL), 28 febr. 1855.
3. GAV, Notulenboek gemeenteraad, 12 nov.
1855.
4. GAV, VHL, 18 juli 1889.
5. GAV, bevolkingsregister 1850-1860,
Valkenstraat no. 107 (eerder 190). De
hierna volgende gegevens zijn beschikbaar
gesteld door Dr. J. Heniger.
6. GAV, jaarverslag gemeente 1897, Staat van
het personeel 1917.
7. GAV, jaarverslag 1899.
8. GAV, VHL, 10 mei 1874.
9. GAV, VHL, 6 okt. 1878.
10. GAV, Bevolkingsregister 1860-1900.
11. GAV, VHL, 8 juli 1883. Eerste uitgave door
Blom en Oliviersete Culemborg. Een
voorvader, Johan Olivierse, had in 1786 te
Zaltbommel de Geldersch-Historische
Courant uitgegeven, een prinsgezind blad,
waaraan o.a. Gijsbert Karel van Hogendorp
zijn medewerking verleende.
12. Privé-archief O. Schmalhausen.
13. GAV, bevolkingsregister 1860-1900.
14. GAV, l/HL,8juli1883.
15. GAV, VHL, 27 jan. 1884. In dit nummer
wordt medegedeeld, dat de volgende VHL
weer te Vianen gedrukt zal worden.
-16.- GAV r VHL, 1 dec, t887, - 17. GAV, Registers van overlijden, 15 jan. 1922.
18. Mededelingen O. Schmalhausen.
19. GAV, VHL, 11 juli 1966.
20. GAV, VHL, 2 febr. 1983.
21. GAV, VHL, 9 maart 1983. Op 30 maart 1983
wordt de VHL voor het eerst door de
Rivierenpers uitgegeven. De drukker is
Heusden pers BV.
22. Instituut voor Perswetenschappen (l.v.P),
inv. nr. 4630, De Nieuwe Vijfheerenlanden,
13 maart 1886,17 sept. 1892,21 april 1906.
23. GAV, bevolkingsregister 1860-1900.
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24. l.v.P., inv. nr. 4629.
25. l.v.P., inv. nr. 10198, DeLek, 30 juli 1938,30
maart 1940.
26. l.v.P., inv. nr. 7427, Vianensche Courant.
27. GAV, Bevolkingsregister 1900-1925.
28. l.v.P., inv. nr. 9882, De Vrevia, 7 aug. 1931,
8 april 1932,17 sept. 1937.
29. GAV, Zenderstreeknieuws, 1978-1982.
30. GAV, De Lekstroom, 21 nov. 1968 - 25 mei
1972.
31. GAV, E 9,15 okt. 1974-17 dec. 1974.
32. GAV, VHL, 4 maart 1922; l.v.P., Jutphaas
Nieuwsblad, 31 dec. 1938.
33. l.v.P., inv. nr. 7429,13jan. 1917.

Vianen toen en nu
De tweede aflevering van onze beschrijvende reeks van oude foto's van Vianen
toont een blik op de Buitenstad, zoals
deze er ongeveer 100 jaar geleden uitzag.
Bij de beschrijving ervan werden wij
bijgestaan door de Hr. A. van Rooyen,
oud-typograaf bij de drukkerij Van Dijk-Olivierse. Zijn informatie is afgestemd op de
toestand rond 1910. De linker foto moet
echter ongeveer een kwart eeuw vroeger
zijn gemaakt.
Richten wij allereerst onze blik op de
Kleine Klok. Daar was het klokkenreparatiebedrijf gevestigd van Theunissen,
bijgenaamd de "bonenbuik". De stadspoortmuren, in het Viaans "de beren"
genoemd, volgen daarop. We gaan links
verder en stuiten na de stadsmuren op de
tuin van "Pietje Pak". In het eerste huis na
de tuin was een kruidenierswinkel gevestigd. Het zal niet de laatste winkel zijn die
we tegenkomen. In totaal waren er liefst 22
winkels en zaakjes in de Buitenstad gevestigd! Na de kruidenierswinkel volgt een
pand met een naar boven gemetselde
trap. Dit was het pand van Labrie, die met
de stadsvroedvrouw juffrouw Prins getrouwd was.
Op de hoek Buitenstad Zomerdijk woonden de dames Van Eijck. In dit hoekpand
dreef de moeder met behulp van haar
twee dochters een hoedenwinkel. Nu
steken we de Zomerdijk over. In het hoek-
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Buitenstad 1890

pand woonde de Hr. Olman, die daar zijn
ijzerwinkel had vóórdat hij verhuisde naar
de Langendijk. In het daaropvolgende
pand woonde Nico Labrie met zijn twee
doofstomme zoons. Deze kwamen aan de
kost door het maken van manden en de
verkoop van aardappels en klompen. De
bogen die we daarna zien zijn van twee
schuren, waarvan een nu de ingang vormt
van het woonhuis van de Fam. Binnenveld.
Ook daarin was een winkeltje gevestigd,
en wel van de weduwe Van de Ham: zij
verkocht snoep, olie en klompen. Ernaast
woonde Jaantje Peek met haar broer
Hannes, griendwerker van beroep. Jaantje
bracht elke morgen melk bij de pastoor en
het zusterhuis in de Achterstraat, die zij bij
familie in Hagestein haalde.
Het laatste huis aan de linkerkant was dat
van de familie Van de Weerd. Deze bezat
een melkzaak en verkocht ook boter en
kaas. Dat het hun voor de wind ging toont
wel dat zij als enigen in Vianen in het bezit
waren van een koperen melkstel.
Keren we weer terug bij de Kleine Klok,
waarboven eerst politieagent Van de
Broek woonde, daarna Graafeiland. In het

witte gebouw wat we zien was de kwastenmakerij gevestigd van "Salomon de
J o o d " . Hij had drie knechten: Huig Sterk,
Teunis Schouten en Janus van Gelderen.
Dan volgt een stukje tuin, dat er nog
steeds ligt. Het daarop volgende huis
werd bewoond door de familie De Ruijter.
Het werd in de jaren '20 afgebroken. De
aannemer Van de Bergh zette er het
huidige pand neer. Het buurhuis, dat
onlangs prachtig gerestaureerd is, werd
bewoond door de familie Kooyman. Vader
Aart was tuinman bij de familie Van Ittersum, zijn vrouw dreef een groentenzaak.
Het hoekhuis, dat nu dichtgespijkerd is,
werd bewoond door de familie Rijnberk.
Deze had een boter- kaas- en eierhandel,
zijn dochters brachten de melk rond met
emmers. Deze werd verkocht per "peentje
(1/2 liter) of per kan (1 liter). Aan de zijde van
de Ringdijk voerde Rijnberk reclame voor
derden, wat hem wat extra inkomsten
verschafte.
We steken nu de Ringdijk over. In het grote
hoekhuis zat Salomon de lapjeskoopman.
Hij woonde er niet zelf, maar had er wel zijn
grossierderij. Op de foto zien we rondom
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Buitenstad winter 1989. Foto Martien v.d. Vlerk.

het pand een hekwerk staan. Dit moet ca.
1920 afgebroken zijn en vervangen door
een koperen hek, dat elke zaterdag glimmend werd gepoetst. Het bovenpand
werd bewoond door busondernemer
Toorenaar. In het pandje daarnaast (nu
fietsenzaak) was de snoepzaak van de
familie Schouten gevestigd. In de toonbank zat een aparte gleuf voor de centen.
In het huis daarnaast woont nu de familie
Dijk.
Het prachtige huis met de trapgevel, dat
helaas is afgebroken, werd bewoond door
Isaak Jonkers. En zo komen we bij de
eerste persoon op deze foto die nog
herkend werd, nl. zoon Willem met het
zwarte kroeshaar. Willem ("Willem van
Aal") verkocht alles wat los en vast was.
Hij deed dat met de handkar die we hier op
de foto zien staan.
Vervolgens ontwaren we het logement
"Het Koffiehuis". Op het moment dat deze
foto gemaakt werd, woonde daar de
familie Beijen. Naderhand werd het bewoond door de familie Lemmen. Het pand
28

werd later omgedoopt tot "Het Scheepje".
Naar alle waarschijnlijkheid is in dit pand
de Viaanse afdeling van de S.D.A.P.
opgericht. Een van de voormannen van
deze partij, Jan van de Hoek, woonde
vlakbij op de Zomerdijk. Echte socialisten
namen op 1 mei vrij en paradeerden dan
door Vianen en de Buitenstad met een
rode tulp in het knoopsgat.
Het laatste pand waarvan nog een gedeelte aan de rechterhand is te zien, is het
pand van vrouw Hol; zij had een kruidenierszaak, die ze dreef met zoon en dochter. Iedereen in de Buitenstad kwam er,
want je kon er "poffen". Dat was soms
bittere noodzaak, want er heerste veel
armoede en de gemiddelde gezinsgrootte
bedroeg 8 à 9 kinderen. De talrijke kinderen, die in de Buitenstad woonden werden
1 x per jaar op een feestmaaltijd vergast bij
de boerderij "De Drie Boompjes" van
Lammert Verhoef.
V.F.C. Leeuwenberg-Steegh

Kroniek
Aan deze aflevering werkten mee:
A. Koenhein
J.M.M. Ruijter
W. van 't Veld
Grafmonument Jan Blanken onthuld
Na artikelen in ons tijdschrift van Jan
Blanken over de oprichting van een Stichting Herstel Grafmonument Jan Blanken in
Vianen en over leven en werken van deze
grote stadgenoot, kunnen we nu een
bericht plaatsen over de onthulling van de
geheel in oude luister herstelde graftombe.
In de ruim twee jaren van het bestaan van
de Stichting moesten vele werkzaamheden worden verricht. Niet alleen moest
ƒ 50.000- bijeen worden gegaard om de
kosten te dekken, er moest ook worden
nagegaan hoe het oorspronkelijke monument eruit zag. In het bijzonder ging het
daarbij om de maten, de versieringen en
de kleur.
Het lid van het stichtingsbestuur drs.
Meindert Stokroos, waarschijnlijk onze

Foto: Martien v.d. Vlerk.

grootste deskundige op het terrein van het
gebruik van gietijzer in de 19e eeuw, heeft
hiervoor, in samenwerking met andere
leden van het stichtingsbestuur, het
benodigde historische onderzoek gedaan.
Tijdens de onthullingsplechtigheid liet hij
via een dia-serie zien, dat het Blankenmonument als standaard-leverantie
voorkwam in de catalogus van de oorspronkelijke leverancier en fabrikant, de in
1935 geliquideerde ijzergieterij Nering
Bögel in Deventer, welke in de vorige eeuw
werd uitgegeven. Hij kwam tot deze
conclusie na vergelijking van de tekening
die in 1841 door de Amsterdamse kunstenaar Gerrit Lamberts van het monument
op de begraafplaats in Vianen is gemaakt,
met de afbeelding in de catalogus. De
originele tekening van Gerrit Lamberts is
overigens sinds kort in bezit van de gemeente Vianen.
Aan de hand van deze tekening kon ook
worden nagegaan, dat op de Zuiderbegraafplaats in Groningen een tombe staat
die, met uitzondering van de iets afwijkende bekroning, geheel overeenkomt
met de oorspronkelijke tombe van Jan
Blanken. De afdrukken die van de versieringen op dat monument zijn gemaakt
hebben als gietmallen gediend bij het
reconstrueren van de oorspronkelijke
tombe door gieterij Borcherts in Hoogezand-Sappemeer. De nog aanwezige
kroon en enkele restanten, die rondom de
plaats waar het monument stond zijn
teruggevonden, zijn eveneens naar
Hoogezand-Sappemeer overgebracht
voor restauratie.
Een belangrijke rol heeft ook het Centraal
Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap in
Amsterdam gespeeld. Dit laboratorium
heeft de kroon en de restanten onderzocht
en een advies uitgebracht over gebruikte
materialen en de wijze waarop het nieuwe
monument in de toekomst tegen aantasting kan worden beschermd. Door schildersbedrijf Van Beest werden de schilderwerken overeenkomstig dit advies uitgevoerd.
Behalve aan de reconstructie van de
tombe moest ook aandacht worden
besteed aan de plaats waar het monument
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oorspronkelijk stond. De natuurstenen
bodemplaat was in vele stukken gebroken
en ook het dak van de grafkelder, waarop
het geheel zou komen te rusten, moest
worden hersteld. Koninklijke Woudenberg-Ameide B.V. heeftr gezorgd voor een
nieuwe bodemplaat en voor restauratie
van het dak van de grafkelder.
Zo kon op 28 april 1989 het geheel herstelde en weer op de oorspronkelijke
plaats opgerichte grafmonument van Jan
Blanken worden onthuld. Deze onthulling
werd verricht door ir. J. van Dixhoorn,
voormalig directeur-generaal van Rijkswaterstaat en dus een, zij het verre opvolger
van Jan Blanken.
Het graf en het daarop staande monument
zal eigendom blijven van de NH kerk in
Vianen. Door de Stichting kon een bedrag
beschikbaar worden gesteld aan de
kerkvoogdij, waaruit voorlopig het onderhoud kan worden betaald. Bij monde van
de president-kerkvoogd J. Middag, eveneens lid van het stichtingsbestuur, werd
op de onthullingsbijeenkomst gezegd, dat
het Kerkbestuur beloofde voor een goed
onderhoud zorg te zullen dragen opdat het
geheel voor het nageslacht bewaard kan
blijven.
Een pikant detail werd op deze zelfde
bijeenkomst nog veronderstellenderwijs
onthuld door J. de Meyere, voorzitter van
de Stichting Museum Vianen en eveneens
lid van het stichtingsbestuur. Hij kwam tot
de conclusie dat Jan Blanken, waarschijnlijk nog tijdens zijn leven, zelf het grafmonument had uitgezocht en bij testament
had bepaald waar het moest worden
besteld en hoe het zou worden betaald. De
afwikkeling van de nalatenschap van Jan
Blanken heeft namelijk een aantal jaren in
beslag genomen, net zoveel jaren als
gelegen zijn tussen het overlijden, het
plaatsen van het monument, en de schenking aan de NH kerk.
W. van 't Veld
Voorzitter Stichtingsbestuur
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Jan Blanken en Vijverlust
In het aan Jan Blanken gewijde nummer
van het afgelopen jaar schrijft R.M. Haubourdin op blz. 29, dat het buiten Vijverlust, de laatste woning van Jan Blanken,
gesloopt moet zijn tussen 1883 en 1888.
De hierbij gereproduceerde advertentie uit
De Vijfheerenlanden van 27 april 1884
geeft hierover opheldering en maakt een
meer precieze datering mogelijk.
J.M.M.R.

Eerste Openbare Verkooping
op de Buitenplaats Vijverlust

'<*e V l A N E i

-der

AFBRAAK
•vsa de FUerenhuizinge aldaar.op Vr|{«I »S O
M e i 1 8 § 4 , voormiddajs
» ?jç •» it oren. .
Breader bij biljetten, te bekomen len
î a i t e e v a n den Griftier Mr BliNTZ VAN
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Notarissen in Vianen
'Duizendste notariële standplaats gevestigd. Van H.M. de Koningin is machtiging
verkregen tot het vestigen van een nieuwe
(associatieve) standplaats in Vianen.
Hiermee is de duizendste notariële standplaats een feit.'
Zo begint een artikeltje op de voorpagina
van de Nederlandse Staatscourant van
15 maart 1989. Het borduurt voort op een
berichtje in dezelfde krant van een dag
eerder: 'De staatssecretaris van Justitie
brengt krachtens machtiging van Hare
Majesteit de Koningin ter kennis van
belanghebbenden, dat bij de regering het
voornemen bestaat in de gemeente Vianen
een nieuwe (associatieve) notariële standplaats te vestigen ten behoeve van het
kantoor van de notarissen Bonk en Tromp
aldaar'. De weg voor een derde notarisstandplaats in Vianen is daarmee gebaand.
Een historische besluit? In ieder geval een
besluit met een historische parallel. Al ruim

250 jaar geleden besliste het landsbestuur,
dat drie notarissen in Vianen voldoende
waren. Op 1 november 1738 besloten de
Gecommitteerde Raden van de Staten van
Holland, 'op advies van [
] commissarissen tot de saken van Vianen [
] dat
binnen de Stede van Vianen, niet meer dan
drie notarissen voortaan zullen werden
geadmitteert, en ten dien eynde het getal
der selven voor het toekomende zal werden gereduceert [
] op drie notarissen,
en dat de reets geadmitteerde tot op het
voorsz. getal zullen moeten uytsterven.'
Dit besluit is om meer dan een reden
vermeldenswaard en van belang voor de
geschiedschrijving. Voorafgaand hieraan
gaven de Staten richtlijnen inzake de
bewaring van de notariële archieven. De
notarissen in Vianen beschouwden in
1738 hun archieven nog als persoonlijk
bezit. Na hun overlijden bleven ze dan ook
berusten onder de erfgenamen, die er naar
believen mee konden handelen. Hierdoor
kon het gebeuren dat bewijsvragen niet
beantwoord konden worden, omdat de
archieven niet meer beschikbaar of eenvoudig niet toegankelijk waren. De Staten
van Holland besloten dan ook om de
verordening voor de notarissen in Holland
van 22 april 1670 ook voor Vianen van
toepassing te verklaren. Vanaf 1 november
1738 moeten de nabestaanden van een
notaris diens archieven binnen zes weken
na het overlijden op het stadhuis inleveren.
De drost en de magistraat krijgen opdracht
er op toe te zien dat deze verordening ook
wordt opgevolgd.
De directe aanleiding tot dit besluit is
ongetwijfeld geweest de wanorde in de
administratie van de in 1737 overleden
Hendrik van Dortmont. Deze bewaarde in
zijn woning aan de Voorstraat, naast zijn
partikuliere papieren, o.a. administratieve
bescheiden van de domeinen, de leenkamer, de Kamer van Justitie, de stad, het
dijkscollege van Vianen en de Franse kerk.
De heren Herman Smith, drost, Willem
Kelderman, stadssecretaris, enTheodorus
MarinusTuijnbol, klerk, hadden pogingen
gedaan een en ander te scheiden en te
inventariseren. Het werk bleek dermate
omvangrijk dat de Staten beslisten dat de
onderscheiden colleges zelf voor een

inventarisatie moesten zorgen. Naast zijn
vele funkties had Van Dortmont ook nog
tijd vooreen notarispraktijk. De notariële
protocollen werden aanvankelijk nog
bewaard door de weduwe. Na het besluit
van november 1738 bracht zij de stukken
naar het stadhuis.
De protocollen van de Viaanse notarissen,
ook die van Van Dortmont, zijn al lang
geleden uit het stadhuis verdwenen.
Tegenwoordig zijn ze te raadplegen in het
Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Een
bewaarplaats dichter bij de bron is verkieslijker.
J.M.M.R.

Amelia van Nieuwenaar
In Kennemer Historie. Uit de geschiedenis
van Alkmaar en omstreken, een uitgave
van de Walburg Pers te Zutphen (1987),
beschrijft H. Schoorl op p. 63-98 de teloorgang van een gedeelte van de nalatenschap van Hendrik van Brederode. In het
heldere artikel 'Zorgen over Bergen en de
Bergermeer. De nalatenschap van Hendrik
van Brederode, 1568-1611 ', komen ook
veel voor het land van Vianen interessante
zaken aan bod. De dadenrijke weduwe
van Hendrik, Amelia van Nieuwenaar,
komt uitvoerig ter sprake, de drie testamenten en de Viaanse bezittingen blijven
uiteraard ook niet ongenoemd. Het artikel
wordt besloten met een uitvoerig notenapparaat en enkele afstammingsoverzichten.
In 1556 verkrijgt Hendrik van Brederode
van zijn oom Balthasar van Brederode de
heerlijkheid Bergen met het daarbij gelegen Bergermeer. Samen met Lamoraal
van Egmond, die in 1568 op beschuldiging
van hoogverraad te Brussel zou worden
onthoofd, neemt hij in 1563 de drooglegging van de in elkaar overlopende Egmondermeeren Bergermeer ter hand. Door
deze inpoldering willen de beide edelen
hun inkomsten verhogen; de stijgende
landbouwprijzen beloven immers veel
winst. Hendrik verkoopt in 1566 het ingepolderde gebied grotendeels. Met het
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overige bezit in de Bergermeer als onderpand neemt hij geld op voor zijn militaire
avonturen.
Na zijn overlijden in 1568 krijgt Amelia van
Nieuwenaar het vruchtgebruik over de
Noord-Hollandse bezittingen. Tijdens de
Allerheiligenvloed van 1570 overstroomt
de Bergermeer, zodat de inkomsten uit dit
gedeelte van het bezit sterk afnemen. De
oorlogshandeling rond Alkmaar (eindigend
met de Alkmaarse victorie in 1572) en
andere oponthouden veroorzaken vertraging in het weer droogmalen van het meer.
In 1578 en 1579 worden er 2 molens
gebouwd om de klus te klaren. Die uit
1579 krijgt de naam 'Viaanse molen', die,
in 1972/73 grondig gerestaureerd, thans
nog in een parkachtige omgeving aan de
zuidkant van Alkmaar is te bezichtigen.
Een ANWB-bord langs de S-3 wijst de
belangstellende de weg.
J.M.M.R.

Mollen in de Voorstraat
Op 7 april 1989 kwam het Utrechts
Nieuwsblad met het bericht dat het parkeerprobleem van de Voorstraat in Vianen
tot het verleden zou gaan behoren. Twee
inwoners van Vianen hadden tijdens een
feestje de oplossing hiervoor gevonden:
een parkeergarage onder de Voorstraat.
Geloofde men aanvankelijk nog aan een
verlate 1 april-grap, alras bleek het de
heren ernst te zijn. De initiatiefnemers, Arie
Kooiman, voormalig lid van de verkeerscommissie, en Gijs Woudenberg, aannemer namen de Viaanse architect Otto ter
Stege in de arm, die hun îdëëen op papier
uitwerkte. Op een zondagmiddag begrootte Woudenberg de totale kosten op 9
miljoen gulden, die opgebracht zouden
moeten worden door de gemeente Vianen,
de Viaanse Middenstandsvereniging
Centrum en de gebruikers van de parkeergarage.
Hoewel wethouder Van der Bruggen in
dezelfde krant op 3 juni meedeelde dat hij
een beetje de kriebels krijgt als Vianen
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vooroploopt, deed hij op 19 juni als vertegenwoordiger van de gemeente toch de
suggestie een krediet ter beschikking te
stellen om het plan uit te werken.
De Historische Vereniging kijkt vanuit haar
doelstellingen wat anders tegen deze
grootschalige plannen aan. Volgens haar
zal naast de verkeerstechnische en financiële argumenten ook het cultuur-historische belang zwaar moet worden meegewogen. Een bouwkundige ingreep van
dergelijke omvang heeft ongetwijfeld
grote gevolgen voor de structuur van de
historische binnenstad. En wat bodemtechnisch zich allemaal kan gaan voordoen, zou vooraf goed moeten worden
onderzocht. Uitvoering van dit gewaagde
plan zou weliswaar een unieke gelegenheid bieden het archeologisch "bodemarchief" van de binnenstad grondig te
bestuderen en in kaart te brengen, maar
gezien de hoogte van de bedragen, die
links en rechts bij de diverse kostenberekening van dit gigantische project worden
genoemd, zal hiervoor wel nauwelijks geld
beschikbaar zijn. Er is dus alle reden om
de ontwikkelingen met de nodige Skepsis
te blijven volgen.
A.K.
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Wilhelminasluis te Andel
Oorspronkelijk ontwerp: Jan Blanken
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