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Bericht van de redactie
In dit eerste nummer van de nieuwe jaargang komt een aantal verschillende
onderwerpen aan de orde. Enkele bijdragen zijn aanvullingen op eerder verschenen artikelen. W. van Zijderveld draagt
nieuwe informatie aan over de korenmolen in Lexmond, waarover hij publiceerde
in jaargang 16 (1991 ) van dit tijdschrift.
Op grond van de, voor zover bekend,
enige bewaard gebleven fotografische
afbeelding kunnen we ons een duidelijker
beeld vormen hoe de molen er heeft uitgezien. Sil van Doornmalen geeft aanvullende informatie over de in Vianen verschenen kranten, waarvan Oda
Schmalhausen en Hans Koenhein in jaargang 14 (1989) een overzicht hadden
gegeven, en heeft met name een aantal
exemplaren opgespoord, waarvan werd
aangenomen, dat zij de tand des tijds niet
hadden overleefd.
Beide auteurs hebben ook nieuwe onderwerpen aangesneden. W. van Zijderveld
geeft een beschrijving van het station
Lexmond van de paardenposterij, dat in
de eerste helft van de vorige eeuw aanvankelijk op Viaans, later op Lexmonds
grondgebied heeft gefunctioneerd. Sil van
Doornmalen biedt een overzicht van het
geschuif met de toenmalige gemeenten
Vianen, Hagestein en Everdingen tussen
de gewesten of departementen Utrecht,
Holland en Gelderland ten tijde van de
Bataafse Republiek en de Franse tijd
(1795-1814) en de periode tot 1840. Een
hoogst actueel onderwerp gezien de verhitte discussies van de afgelopen tijd over
de wijsheid van de keuze van Vianen voor
de provincie Utrecht.
In dit nummer treft u de laatste bijdrage
van mevr. V.F.C. Leeuwenberg-Steegh en
P. van Iperen van de rubriek 'Vianen toen
en nu'. Deze keer komt het sluitstuk van
de Voorstraat, de omgeving van de
Landpoort, ter sprake. Het nummer wordt,
zoals gebruikelijk, afgesloten met de
Kroniek.
Hier dient ook een woord van dank te worden uitgesproken aan mevr. M.H. HaringQuak, die haar deskundigheid als auteur
en redacteur aan dit tijdschrift ter beschik-

king heeft gesteld. Door verhuizing naar
de universiteitsstad Leiden heeft zij zich
helaas genoodzaakt gezien haar werkzaamheden als redacteur te beëindigen.
De redactie hoopt dat zij in de toekomst
met haar misschien nog als auteur te
maken zal krijgen. Ondertussen is P.T.
den Hertog tot de redactie toegetreden.
Vianen, juni 1993

Vianen, Everdingen en Hagestein
en de bestuurlijke indelingen in de
periode 1795-1840
Sinds 1 januari 1986 zijn de gemeenten
Vianen, Everdingen en Hagestein samengevoegd tot één - nieuwe - gemeente
Vianen1. Daarmee kwam een (voorlopig?)
emde aan verwikkelingen die een kleine
twee honderd jaar daarvoor al waren
begonnen. De bestuurlijke geschiedenis
van de drie plaatsen was door gemeentelijke en provinciale herindelingen, samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en cumulatie van functies in enkele
personen of binnen families al sterk met
elkaar verweven. In het volgende wordt in
het kort een overzicht gegeven van de
ontwikkelingen in de bestuurlijke inrichting
(zie afbeelding) die plaats hadden in de
jaren 1795 tot 1840 waarin de stad Vianen
en de heerlijkheden Everdingen en
Hagestein behorend tot drie verschillende
gewesten (provincies), als zelfstandige
gemeenten deel werden van één provincie: Zuid-Holland. Het is een kleine handreiking bij het historisch onderzoek. De
bestuurlijke veranderingen hebben namelijk hun sporen nagelaten in de archieven.
Vóór 1795
Van de drie plaatsen Vianen, Everdingen
en Hagestein was (en is) Vianen als stad
onmiskenbaar het belangrijkst. In de jaren
1335 en 1336 verleende de toenmalige
heer van Vianen, Willem van Duvenvoorde, diverse rechten aan de inwoners
die gezamenlijk als 'stadsrechten'
beschouwd kunnen worden. In de jaren
tot 1795 ontleende de stad zijn bekend1

heid en belang met name aan zijn heren
(in het bijzonder de heren van Brederode
1418-1679) en de status van 'vrijstad'
welke het in de loop van de zestiende
eeuw verwierf. De ontwikkeling van de
stad bleef echter beperkt. In 1725 kochten
de Staten van Holland en West-Friesland
de heerlijkheid Vianen2.
Op korte afstand van Vianen kreeg nog
een plaats in de veertiende eeuw stadsrechten. In 1382 verwierf, waarschijnlijk
om strategische redenen, het plaatsje
Hagestein stadsrechten uit handen van
Otto van Arkel3. Gelegen tussen het
'Hollandse' Vianen en de 'Gelderse' stad
Culemborg ging de plaats in 1405 ten
onder. Het stadje werd dat jaar tijdens de
oorlog die bekend staat als de 'Arkelse
Oorlog' (1401-1412) belegerd4. De ontwikkeling van Hagestein is sindsdien gestokt.
Hagestein viel na de oorlog in 1405 toe
aan de Utrechtse bisschop. De rechten
zijn met de Opstand der Nederlanden
(1568-1648) overgegaan aan de Staten
van Utrecht.
De heerlijkheid Everdingen bestaande uit
de kerkdorpen Everdingen, Zijderveld en
Goilberdingen, en oorspronkelijk leenroerig aan Hagestein, behoorde sinds de vijftiende eeuw tot de allodiale goederen van
de heren (later graven) van Culemborg5.
In 1698 kochten de Staten van het
Kwartier van Nijmegen, deel uitmakend
van het gewest Gelre, het bezit van de
graven van Culemborg.
Tijdens de Republiek der Vereenigde
Nederlanden (1648-1795) behoorden de
drie plaatsen, allen gelegen in de
Vijfheerenlanden, uiteindelijk dus tot drie
verschillende gewesten: Vianen werd
Hollands, Hagestein kwam onder Utrecht
en Everdingen maakte deel uit van Gelre.
De Bataafs-Franse tijd 1795-1813
De zogenaamde Bataafs-Franse tijd is te
verdelen in de periode van de Bataafse
Republiek (1795-1806), het Koninkrijk
Holland (1806-1810) en het Keizerrijk
(1810-1813). De veranderingen in de
bestuurlijke grenzen tijdens deze jaren
waren bijna allen het gevolg van de diverse staatsregelingen die het licht zagen

(1798, 1801, 1805, 1810 en 1813)6. De
komst van de Franse legers in 1795 betekende het einde van de Republiek der
Verenigde Nederlanden (1648-1795),
maar had in eerste instantie vrijwel geen
gevolgen voor de bestuurlijke indeling.
Vianen werd op 16 maart 1795 ingelijfd bij
het gewest Holland7.
Pas in 1798 werd door de volksvertegenwoordigers na veel politieke strubbelingen
een grondwet aangenomen8. Deze staatsregeling bracht de eerste veranderingen in
de bestuurlijke organisatie van de
Nederlanden. De voormalige Republiek
werd ingedeeld in acht 'departementen',
waarvan de grenzen niet gelijk waren aan
die van de bestaande gewesten. Het
inwonertal was uitgangspunt bij de vorming van de nieuwe departementen,
waarbij gestreefd werd naar een gelijke
omvang. Van het op te richten departement van de monden van Rijn zouden
zowel Vianen, Hagestein als Everdingen
deel uit gaan maken. De nieuwe indeling
was vanaf 30 maart 1799 van kracht.
De politieke verwikkelingen leidde in 1801
tot een nieuwe staatsregeling, die bij de
volksraadpleging slechts kon worden aangenomen door de 'niet-stemmers' te rekenen tot de 'voorstemmers'. De grenzen
van de oude gewesten werden met
ingang van 1 januari 1802 hersteld, maar
de benaming departement bleef gehandhaafd. Vianen werd onderdeel van het
departement Utrecht, waartoe Hagestein
al behoorde. Everdingen bleef deel uitmaken van het departement Gelderland.
Vier jaren later liet de Franse keizer,
Napoleon Bonaparte, zijn invloed gelden.
Nadat hij eind 1804 Rutger Jan
Schimmelpenninck had aangesteld als
raadpensionaris van het Bataafse
gemenebest, werd op 29 april 1805 een
nieuwe grondwet ingevoerd, die de
bestaande bestuurlijke indeling weer op
de helling zette. Vianen kwam weer terug
naar Holland. Bij Staatsbesluit van 21
december 1805 volgden Hagestein en
Everdingen9.
Een jaar later ging Napoleon nog een stap
verder. Zonder noemenswaardige problemen stelde hij zijn broer Lodewijk aan als
koning van Holland. De voormalige

Grenzen van de gemeenten Vianen, Hagestein en Everdingen, (ca. 1800).
Tekening door H. de Lanoy Meijer.

Bataafse Republiek legde zonder slag of
stoot het loodje. Krachtens de wet van 13
april 1807 werd het in 1801 ingestelde
departement Holland verdeeld in twee
nieuwe departementen: Amstelland met
als hoofdstad Amsterdam en Maasland
met de hoofdstad 's-Gravenhage. Met
ingang van 1 juni 1807 werden Vianen,
Hagestein en Everdingen onderdeel van
het departement Maasland10.
De inlijving in 1810 van het Koninkrijk
Holland in het Keizerrijk Frankrijk bracht in
1811 voor Vianen, Hagestein en
Everdingen slechts een verandering van
naam van het departement met zich
mee". Het departement Maasland heette
sedert 1 januari 1811 het 'Departement
van de monden van de Maas', of correcter
in deze Franse tijd Departement des
Bouches de la Meuse.
Tijdens het keizerrijk werd het lokaal
bestuur op Franse leest geschoeid. De
oude stads- en dorpsbesturen werden
vervangen door 'mairiën' (gemeenten).
Kort daarop werden Hagestein en
Everdingen met ingang van 1 januari 1812
samengevoegd tot de mairie Everdingen.
Deze gemeentelijke herindeling duurde
slechts drie jaar, waarna de beide

plaatsen weer zelfstandige gemeenten
werden12.
1813-1840
In 1813 ging het Keizerrijk van Napoleon
ten onder en keerde de prins van Oranje
als Soeverein Vorst van de Nederlanden
terug. Met de grondwet van 29 maart
1814 werd het Koninkrijk Holland ingesteld, verdeeld in provincies of landschappen die ongeveer gelijk waren aan de
gewesten van de oude Republiek. Vianen
kwam bij de provincie Holland, Hagestein
bij Utrecht en Everdingen bij Gelderland.
In 1821 werd het pleit uiteindelijk beslecht.
Bij de wetten van 27-4-1820 (Staatsblad
12 en 13) werden Hagestein en Everdingen ingedeeld bij de provincie Holland.
Het kerkdorp Goilberdingen onder
Everdingen is in 1821 Gelders geworden
en bij de gemeente Culemborg gevoegd13.
Het duurde nog tot 1840 voordat de drie
plaatsen zich konden rekenen tot de provincie Zuid-Holland14. De deling van
Holland in 'Noord' en 'Zuid' heeft oude
wortels. Al tijdens de Republiek kende het
bestuur van het gewest Holland de colleges van Gecommiteerde Raden in het
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Noorder- en een Zuiderkwartier en de wet
van 13 april 1807 splitste Holland, zoals
gezegd, in de departementen Amstelland
en Maasland. De in 1814 ingestelde provincie Holland kreeg twee gouverneurs
voor het noordelijke en zuidelijke gedeelte
en een jaar later werd het bestuur verdeeld over twee colleges van
Gedeputeerde Staten. Pas in 1840 kwam
er na veel discussie, met de wet van 4
november 1840, een definitieve scheiding
in de provincie. Sindsdien behoren
Vianen, Hagestein en Everdingen tot de
provincie Zuid-Hollland.
S.E.M, van Doornmalen

Nederland, tot de rivier de Waal, was al op 31
maart 1810 ingelijfd.
12. Al in 1828 werd alweer gesproken over een
eventuele samenvoeging van Hagestein en
Vianen of Hagestein met Everdingen 'ter
bezuiniging van de administratiekosten'. GA
Hagestein, notulen gemeenteraad 1825-1846.
13. A.J. van de Ven, 'De incorporatie van
Culemborg bij Gelderland', Bijdragen en
Mededelingen Gelre, 39 (1936) 177-210.
14. Zie voor de bestuurlijke ontwikkelingen in de
jaren 1795-1821 in Holland: F.J.M. Otten,
'Holland in de jaren 1795-1840', in: H.M.
Brokken e.a. (red.), 150 jaar Noord-Holland en
Zuid-Holland. Stichting Hollandse Historische
Reeks ('s-Gravenhage, 1990).

Vianen, Lexmond en de paardenposterij*

Noten
De oprichting van de paardenposterij
Met dank aan J.M.M. Ruijter en H.L.Ph.
Leeuwenberg voor hun op- en aanmerk igen
bij eerdere versies van de tekst.
1. Wet van 4-9-1985 (Staatsblad 482).
2. J.A.M. Koenhein, 'De verkoop van Vianen en
Ameide in 1725', In het land van Brederode,
16 (1991) 37-43. J.A.L. de Meyere en J.M.M.
Ruijter, De Lekpoort te Vianen (Vianen/Alphen
aan den Rijn, 1982), met name 15-27; J.A.L.
de Meyere, Vrijstad Vianen (Vianen/Alphen
aan den Rijn, 1987).
3. A.C.N. Koenhein, 'Stadsrechtverlening van
Hagestein in 1382', In het land van Brederode,
7(1982) 10-27.
4. M.J. Waale, De Arkelse oorlog 1401-1412.
Een politieke, krijgskundige en economische
analyse (Hilversum, 1990) 109-116.
5. Zie onder andere de inleiding op de inventaris:
A.P. van Schilfgaarde, Het archief der heeren
en graven van Culemborg ('s-Gravenhage,
1949), in het bijzonder VI.
6. Hierbij moet bedacht worden, dat in deze
periode de territoria ten behoeve van de rechtspraak en de belastingheffing niet in alle
gevallen gelijk waren aan de bestuurlijke
regio's.
7. Zie noot 2. Op 10 april 1795 werd de Kamer
van Justitie gesloten, de rechtsmacht ging
over naar het Hof van Holland.
8. Zie voor de politieke ontwikkelingen in deze
jaren onder andere: Simon Schama, Patriotten
en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke
Nederlanden 1780/1813 (Amsterdam, 1989).
9. J.C. Ramaer, Geschiedkundige atlas van
Nederland. De Fransche tijd (1795-1815)
('s-Gravenhage, 1926) 53-54.
10. Wem, 60-63, 68.
11. Inlijving per 9 juli 1810. Het zuiden van

Ten tijde van de Republiek der Verenigde
Nederlanden werd het vervoer van personen, voor zover dezen niet gebruik maakten van het uitgebreide net van waterwegen, met octrooi van de plaatselijke overheid uitgevoerd door postwagendiensten,
particuliere ondernemingen, die als voorloper kunnen gelden van het openbaar
vervoer. De postwagendiensten vervoerde
ook wel brieven in opdracht van de overheid of op grond van een contract met de
brievenpost. Organisatorisch stonden zij
daar echter geheel buiten. Als gevolg van
de opkomst van de spoor- en tramwegen
en de stoomvaart in de tweede helft van
de 19e eeuw verloren de diligences hun
bestaansgrond en verdwenen geleidelijk
uit het straatbeeld1.
Voor het transport van brieven zorgde de
brievenposterij, die de middeleeuwse
loopboden in dienst van steden en landsheren had verdrongen. In de 17e eeuw
was een stelsel van vaste postverbindingen per paard ontstaan, waarvan de uitvoering in handen was van particuliere,
stedelijke of gewestelijke functionarissen.
Er waren vele tarieven en reglementen,
wat het vervoerswezen zeer onoverzichtelijk maakte. Na de Bataafse Omwenteling
werden al deze afzonderlijke postdiensten
opgeheven en in 1799 nationaal verklaard. Voortaan werd de brievenbezorging door de staat gereguleerd. Pas zeer

onlangs werd het staatsmonopolie weer
omgebogen naar meer zelfstandigheid en
conçu rrentievorming.
Zoals reeds aangegeven werd het brievenvervoer somtijds uitbesteed aan de
wagenpostdiensten. Deze waren ook
gerechtigd pakjes te vervoeren, iets wat
de brievenposterijen weer niet deden. Die
mochten alleen brieven tot een bepaald
gewicht vervoeren. Aangezien het verzenden van pakjes met de diligence vaak
sneller ging dan de bezorging van brieven
met de posterijen, werd in voorkomende
gevallen vaak een algemeen bekende truc
toegepast. Men verpakte dan de brief
samen met een steen, een stuk lood of
iets anders, zodat de brief ineens een
pakketje werd. Dit werd dan met de diligence meegegeven, zodat de brief uiteindelijk sneller op de plaats van bestemming arriveerde.
De paardenposterij was in het buitenland
al in de 17e en 18e eeuw tot ontwikkeling
gekomen. Zij was als overheidsdienst
georganiseerd en exploiteerde langs de
hoofdroutes een aantal vaste punten,
waar men tegen door de overheid vastgestelde tarieven zijn paarden kon verversen
en koetsen en postiljons kon huren. Deze
vaste punten werden stations of posten
genoemd, welke laatste woord is afgeleid
van het italiaanse 'posta'. Naarmate de
betekenis van het brievenvervoer toenam
trad een verschuiving op in de betekenis
van het woord 'post'. Verwees het oorspronkelijk naar een station of relais langs
de doorgaande wegen, waar paarden
konden worden gewisseld ten behoeve
van het personen- èn brievenvervoer, in
later tijd verengde dit begrip zich tot de
brievenbezorging. Ook toen andere vervoermiddelen werden aangewend, waar
geen paard meer aan te pas kwam, bleef
men het begrip 'post' koppelen aan het
brievenvervoer, zoals in de samenstellingen als 'postschuit', 'postjacht' en 'postschipper'. Overigens had de paardenposterij geen bemoeienis met het vervoer van
brieven, behalve in het geval van estafettes ten behoeve van spoedzendingen. Op
sommige routen werden in bepaalde
perioden gesloten postzendingen, de zgn.
'malen' meegenomen.
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Affiche, waarin de nieuw ingesteld diligencedienst
tussen Amsterdam en Gent per 31 augustus 1822
wordt bekend gemaakt. Een soortgelijke wagen
zal op de route Amsterdam - Antwerpen ook
Vianen hebben aangedaan. Let op het koninklijk
wapen op het portier.

Hier te lande werd de paardenposterij pas
in 1809 door koning Lodewijk Napoleon in
het leven geroepen. Vóór die tijd was de
burger, die van de diensten van de
wagenposterij geen gebruik maakte en
met eigen koets of karos reisde, voor de
verversing van paarden aangewezen op
particuliere stalhouderijen. Een door
Lodewijk Napoleon ingestelde commissie
was tot de conclusie gekomen, dat een
aan de Nederlandse situatie aangepaste
organisatie van de paardenposterij diende
te worden ingevoerd, waarbij vooral rekening moest worden gehouden met de
belangen van de particuliere stalhouders
en vervoersondernemingen. Het was van
belang dat een eind kwam aan de wildgroei van tarieven en dat postwagendiensten werden verplicht gebruik te maken
van de paardenposten langs de hoofdrou-

tes. Lodewijk Napoleon vaardigde na veel
vijfen en zessen over de juiste vorm in
september 1809 het instellingsdecreet uit.
Met ingang van 1 mei 1810 trad de paardenposterij in werking. Zij was ondergeschikt aan het hoofdbestuur van de brievenposterij2.
Hiermee kwam het rijtuigenverkeer op de
hoofdroutes geheel in handen van de centrale regering. Het doel was een verbetering van het openbaar vervoer tot stand te
brengen. Op min of meer regelmatige
afstanden werden langs de hoofdroutes
postmeesters of posthouders aangesteld.
Zij regelden het vervoer op het hun toegewezen traject en hadden zeggenschap
over voerlieden en postiljons in hun
gebied. Alleen op de door hen beheerde
stations kon van paarden, rijtuig en postiljon worden gewisseld.
Na de inwerkingtreding van de wet was
het alleen die voerlieden toegestaan
gebruik te maken van de hoofdroutes, die
waren toegetreden tot de organisatie van
de Koninklijke Paardenposterij3. In dat
geval konden zij hun eigen paarden, tuigen, rijtuigen en postiljons inbrengen,
maar geheel zelfstandig waren ze niet
meer. Ze hadden zich voortaan te houden
aan de voorschriften van de postmeester.
Het verhuren van rijtuigen door de voerlieden werd aan banden gelegd, zodat hun
vrijheid van handelen werd beperkt. Het is
dan ook niet te verwonderen dat de wet bij
deze zelfstandige ondernemers veel
weerstand opriep.
Wel mochten de voerlui, die op de routes
van de Koninklijke Paardenposterij reden,
de portieren van hun wagens voorzien
van het koninklijke wapen. Dit zal bij
menigeen tot de verbeelding hebben
gesproken en gaf de postwagen of diligence een zekere status.
Op het platteland was de postmeester
vaak zelf een voerman (ook stalhouder
genoemd). De voerman kreeg er in dat
geval eigenlijk een taak bij: die van postmeester. Hij regelde dan zelf het verhuren
van rijtuigen en paarden, net als vóór de
inwerkingtreding van de wet. Hij was vrijer
dan zijn collega-voerman in de stad, die
onder een postmeester stond.
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Kaart met afstanden tussen de stations der
paardenposterij (detail). Uit: Afstandswijzer voor
de stations der Koninklijke Nederlandsche Paardenposterij ('s-Gravenhage, 1834). Nederlands
Postmuseum, Den Haag.

De toestand na de Franse tijd
In het najaar van 1813 was het Napoleontische rijk tenonder gegaan. Op 2 december van dat jaar aanvaardde koning
Willem I de troon. De bestaande Franse
wetten bleven voorlopig gehandhaafd en
dus ook die op de paardenposterij.
Het bleef echter moeizaam gaan met de
paardenposterij. Rond 1813 en in de jaren
erna waren er maar weinig mensen die
met een eigen rijtuig reisden. Er bestond
navenant ook weinig behoefte om een
voorspan te huren. Bovendien bestonden
er volop openbare middelen van vervoer,
zoals trekschuiten, postwagens en diligences, die al of niet waren aangesloten bij
de paardenposterij, waarmee men overal
relatief goedkoop en gemakkelijk kon
komen. Wilde men geen gebruik maken
van het openbaar vervoer, dan kon men
zich nog altijd door één van de talrijke particuliere voerlui (koetsiers) laten rijden4.
In februari 1817 besloot koning Willem I
dat de bestaande wetten en verordenin-

gen moesten worden gehandhaafd, nadat
verschillende pogingen om de paardenposterij nieuw leven in te blazen waren
mislukt. De praktijk was dat de regering
op advies van de gemeenten de vergunningen verleende voor postwagen- en diligencediensten en de ondernemer zelf
bepaalde waar hij zijn paarden wisselde,
hoewel hij wettelijk verplicht was dit te
doen op de stations van de paardenposterij. De gemeenten bleven zo een flinke
invloed uitoefenen.
Deze onduidelijke situatie veranderde
nauwelijks door de afkondiging van het
Koninklijk Besluit van 24 november 1829
(Reglement op de Dienst der Openbare
Middelen van Vervoer te Lande). Hierin
werd naast een reglement het vergunningenstelsel voor interlokaal wegvervoer
ingevoerd. Er kwam pas duidelijkheid toen
het hoofdbestuur van de brievenposterij in
1834 de 'Afstandwijzer voor de stations
van de Koninklijke Nederlandsche
Paardenposterij' uitgaf, waarin een uittreksel van alle geldende wetten en verordeningen stond vermeld. Echt duidelijk was
alles echter niet.
Het station Lexmond
De Koninklijke Paardenposterij had een
uitgebreid netwerk van routes door het
gehele land. Voor het Land van Vianen
was de route van Amsterdam over
Utrecht, Gorinchem en Breda naar
Antwerpen van belang5. Deze weg was
een onderdeel van de route impérial, die
in 1811 door Napoleon bij wet als zodanig
was aangewezen. Een minder belangrijke
route liep van Lexmond (Vianen) naar
Culemborg.
Om zo snel mogelijk te kunnen rijden
moesten de postiljons op elk langs de
route gelegen station van paarden wisselen. De afstand tussen de stations was
ongeveer twee uur rijden, wat net een
mooie afstand was om de paarden niet te
moe te laten worden. Dit was ook de
reden waarom Lexmond werd aangewezen voor de vestiging van een station. Het
dorp lag ongeveer halverwege Utrecht en
Gorinchem, de twee grootste plaatsen op
de route tussen Amsterdam en Breda. In
8

werkelijkheid werd het station gevestigd
op Viaans grondgebied, hoewel men in de
officiële stukken altijd bleef spreken van
het station Lexmond.
Het station op Vreugdenrijk
Op 18 maart 1816 werd Joachim
Sebastiaan Stroek aangesteld als eerste
'postmeester te Lexmond'. Stroek woonde
toendertijd op huis Rijzichtte Loenen,
waar hij distributeur was6. Misschien
omdat er in Lexmond geen geschikte
ruimte te vinden was, vestigde hij zich op
de buitenplaats Vreugd en Rijk
(Vreugdenrijk). Hoewel dicht bij de grens
tussen Vianen en Lexmond gelegen,
behoorde deze buitenplaats in de buurschap Helsdingen tot het Viaanse grondgebied.
Vreugdenrijk bestond uit een herenhuis en
een boerderij. Voor paarden en rijtuigen
was voldoende plaats en de reiziger die
zijn dorst wilde lessen of zijn honger stillen kon altijd terecht in de nabij gelegen
herberg 'De Herderin'7. De bij Stroek
inwonende bejaarde David Hendrik
Brauer8 kocht op 27 december 1816,
negen maanden na de aanstelling van
Stroek, de buitenplaats Vreugdenrijk. De
rollen werden nu omgedraaid en Stroek
werd commensaal van Brauer. Een jaar
later, op 10 december 1817, overleed
Brauer op 73-jarige leeftijd9. Vreugd en
Rijk werd door hem nagelaten aan
Stroek10.
Dat was een niet te versmaden erfenis,
want de buitenplaats Vreugd en Rijk
bestond uit een stenen huis dat Vreugd en
Rijk heette, met daarachter een 'bouwmanswoning, twee (hooi)bergen en tuinmanswoning'. Ervoor en ernaast lagen tuinen en een boomgaard. In 1819 werd de
erfenis toegewezen.
Op Vreugd en Rijk woonden in 1817 ook
twee koetsiers, Jan van Zijl en Hendrik
Voogd, die ongetwijfeld bij Stroek in dienst
waren. Men zou hieruit kunnen afleiden,
dat de postmeester in goeden doen was,
maar dat was zeker niet het geval, althans
niet in latere jaren.
Om te beginnen verliep de afwikkeling
van de erfenis niet zonder problemen. Op

zelfs beslag leggen op de gebouwen en
de inboedel".
Rustig genieten van zijn erfenis was er
voor Stroek dus niet bij. Bovendien zullen
de inkomsten van het station niet erg
hoog zijn geweest, evenmin als overal
elders in den lande. Voor zover bekend
maakten de diligencediensten weinig
gebruik van het station Lexmond om er
van paarden te wisselen. Stroek moest
zich dus tevreden stellen een klein, wettelijk vastgesteld bedrag van elke langskomende diligence.

De ligging van Vreugdenrijk (hier foutief
Vreugdenwijk!) aan de rand van de gemeente
Vianen in 1869. Detail kaartje uitJ. Kuyper,
Gemeente-atlas van Zuid-Holland, 1869 (boven);
kadastrale plattegrond van Vreugdenrijk, 1832
(onder).

het huis rustte een bij de aankoop door
Brauer gevestigde hypotheek van
ƒ 2250,- (de helft van de koopsom). De
andere wettige erfgenamen van Brauer,
die allen in Duitsland woonden, werden
met deze schuld opgescheept. Deurwaarder van Os uit Vianen liet in 1820
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Reeds in 1823 verkocht Stroek Vreugd en
Rijk (toen weer als Vreugdenrijk geschreven) aan de firma van Theodorus
Schuurman en Zoon uit Utrecht'2. In de
koop was ook begrepen een perceeltje
hooiland in Beneden Lakerveld, groot 85
roeden en 15 ellen13. De totale koopsom
bedroeg ƒ 3500,-. Deze verkoop was wellicht een vorm van familiehulp. Eén van de
firmanten, Hendrik Elink Schuurman, was
tenminste de zwager van Stroek. Stroek
bleef postmeester van de Koninklijke
Paardenposterij, maar erg best gingen de
zaken niet, wat ook wel aan hem zelf zal
hebben gelegen. Op het ministerie kwamen klachten over hem binnen 'wegens
de onbehoorlijke waarneming van zijn
voormelde post'. Deze waren kennelijk zo
ernstig dat hij beducht was uit zijn post te
worden ontzet14.
Wat de oorzaak ook moge zijn, Stroek
was kennelijk niet langer in staat om z'n
eigen boontjes te doppen. Nog geen jaar
na de verkoop van Vreugdenrijk benoemde hij op 23 maart 1824 zijn zwager H.E.
Schuurman tot zaakwaarnemer 'ter voorkoming van zijne totale ruïne — van hem
suppliant en deszelfs huisgezin15.
Hendrik Elink Schuurman belastte op zijn
beurt Johan Casper Schuurman met het
beheer van het paardenpoststation.
Hoewel deze pas op 13 maart 1827 officieel werd benoemd tot postmeester van
het station Lexmond, was hij al veel eerder in die hoedanigheid opgetreden. Deze
jonge telg van de Schuurman-clan begon
zijn loopbaan energiek. Samen met de
postmeesters van Utrecht, Gorinchem en
Raamsdonk diende hij in mei 1826 (hij

was toen 23 jaar) een verzoek in om een
diligencedienst te mogen openen tussen
Utrecht en Breda over Gorinchem. Dat
was een handige zet. Op die manier verzekerden ze zich van werk voor hun paardenpoststations en genoten tevens de
inkomsten van de diligencedienst. Na verkregen toestemming werd een uitvoerig
reglement opgesteld16, dat door de autoriteiten werd goedgekeurd. De diligencedienst is echter nooit van de grond gekomen, Waarschijnlijk omdat de initiatiefnemers er bij nader inzien toch geen brood
inzagen. Op dit traject onderhielden in
1826 reeds twee en misschien zelfs drie
ondernemers een diligencedienst, waardoor de spoeling wel erg dun werd.
Bovendien zou de concurrentie met de
andere diligencediensten ongetwijfeld
kwaad bloed hebben gezet.
Schuurman ging weliswaar op Vreugdenrijk wonen, maar was niet vaak in Vianen
te vinden. Meestal verbleef hij in Utrecht
of elders in het land en liet het beheer van
het station over aan de gemeenteontvanger J.G. van der Does. Deze vestigde zich
metterwoon op de hoeve Vreugdenrijk,
waarvan hij volgens de volkstelling van
1829 zelfs hoofdbewoner was geworden17.
De postiljon Hendrik van de Wal woonde
bij hem in.
Verplaatsing naar Ellesrust te Lexmond
Dat het paardenpoststation Lexmond feitelijk in Vianen stond en Schuurman het
beheer ervan overliet aan een ander zinde
de burgemeester van Lexmond, Ento
Janse Mecima (tevens burgemeester van
Vianen) niet. Hij schreef hierover in 1830
een klaagbrief aan de minister. In april
1834 verzocht hij de minister opnieuw het
station van de Paardenposterij naar
Lexmond over te brengen. In juni van dat
jaar besliste de minister dat het er nu
maar eens van moest komen en zo werd
Lexmond eindelijk vestigingsplaats van
het station voor de Koninklijke Paardenposterij.
Lexmonders weten nu nog te vertellen dat
er vroeger een koninklijke stal in hun dorp
is geweest, waar altijd een kamer werd
vrijgehouden voor de koning. Dat laatste
10

Situatietekening van Ellesrust volgens de
kadastrale kaart van 1832.

berust echter op pure fantasie. Het predikaat 'koninklijke' heeft hen op het verkeerde been gezet. Dat dit uitsluitend betrekking had op naam Koninklijke Paardenpost met zijn geregelde diligencediensten
en verhuur van koetsen is in de loop der
tijd in de vergetelheid weggezonken.
Schuurman moest in Lexmond een
geschikte gelegenheid voor het station
zien te vinden. Tot zijn geluk werd in 1835
de naast de kerk gelegen herberg
'Ellesrust' door de erfgenamen van herbergier Jan van Steenis geveild18.
'Ellesrust' bestond uit een huis, een stal,
een erf en een tuin. Het was een gerenommeerde herberg, waarvan 1814 tot
1820 'het huis der gemeente' was gevestigd19. Jan van Steenis was toen reeds
eigenaar. Schuurman kocht Ellesrust in
1835 voor ƒ 1625,- 20en kort daarop werd
het paardenpoststation daar naar overgebracht. Het is niet zeker of Schuurman
zelf het station beheerde, maar naar alle
waarschijnlijkheid had hij dat, net als in
Vianen, overgelaten aan een ander. In
1854 woonde hij in ieder geval als directeur van de Utrechtsche Brandwaarborg-

maatschappij in de stad Utrecht.
Rond 1850 vestigde de plaatselijke
geneesheer Jan Adolph van Effen zijn
dokterspraktijk op Ellesrust. Hij vervulde
tegelijkertijd de functie van waarnemend
stationsmeester. In die tijd had
Schuurman drie paarden ten dienste van
de paardenpost op de stal van het station
staan. Eén ervan gebruikte dokter Van
Effen om zijn patiënten te bezoeken. Hij
hoefde voor het gebruik echter niets te
betalen, waarschijnlijk als compensatie in
natura voor het waarnemen van het postmeesterschap. Daar hij geen eigenaar
was van het door hem gebruikte paard,
was hij bovendien daarvoor geen belasting schuldig. Dat zai hem goed uitgekomen zijn, omdat Van Effen niet tot de rijkste Lexmonders behoorde2'. De belastingdienst dacht daar echter anders over en
de dokter moest alsnog met belastingpenningen over de brug komen22.
Na de opheffing van de Koninklijke
Paardenposterij in 1854 verkocht
Schuurman Ellesrust aan dokter Van
Effen. De inventaris van het paardenpostbedrijf werd in het openbaar geveild en
bracht ƒ 680,30 op. De inventarislijst van
de geveilde goederen geeft een aardig
beeld van wat er zoal op het paardenpoststation op Ellesrust in bedrijf was23.
Verder werden nog geveild: lantaarns,
haverkisten, bitten, bomen, een kruiwagen, enz. Zo kwam, met deze veiling en
de verkoop van Ellesrust, een einde aan

het paardenpoststation in Lexmond.
Appendix 1
Vreugdenrijk
De naam Vreugdenrijk [=rijk aan vreugd]
wordt in het begin van de 19e eeuw ook
wel aangetroffen als Vreugd en Rijk. In
twee stukken uit 17332" wordt gesproken
over een huis Vreugdenrijk, hoewel het
niet zeker is of het daarbij om hetzelfde
huis gaat. Ook in 1735 is sprake van
Vreugdenrijk25.
In het eerste stuk is sprake van 'den
ouden hoff' wat kan wijzen op nieuwbouw
of verbouwing van het bestaande huis.
Tussen beide schrijfwijzen zit een wereld
van verschil. Onbemiddeld zullen de
bewoners wel niet zijn geweest, maar of
het in de 19e eeuw de bedoeling was dat
ook in de naam tot uiting te laten komen,
is maar zeer de vraag. De meest waarschijnlijke schrijfwijze lijkt Vreugdenrijk te
zijn geweest. Vreugdenrijk heeft later, tijdens de brand in Lexmond in 1872, nog
een rol gespeeld in de gezamenlijke
geschiedenis van Vianen en Lexmond26.
Voor de verdere geschiedenis van
Vreugdenrijk volstaan wij hier met de
opsomming van de eigenaren vanaf 1816.
Dat waren achtereenvolgens: De Waal,
Carpentier, Brauer, Stroek, Schuurman,
Bikker, De Vor, Bassa, Van den Broeke,
Barneveld, Koedam en Van der Wal.

Te veilen

koper

Prijs

Een zwart merriepaard
Een volbles merriepaard
Een calèche
Een barochette
Een fourgon
Een kar
Een stortkar
Vier mud haver
9 3/4 mud haver
Een mestvaalt
Een partij hooi
Een koppel paardentuigen
Een koppel paardentuigen

Nicolaas den Uijl, Vianen
Flohs Bogerd, Lexmond
Jan de Vor, Utrecht
Cornells v.d. Andel, Ameide
Jan de Vor, Utrecht
Jan de Vor, Utrecht
Comelis v.d. Andel, Ameide
Johan Adolf v. Effen, Lexmond
Pieter Gerard Zorn, Lexmond
Johannis Ipenburg, Lexmond
Johan Adolf v. Effen, Lexmond
Christiaan v. Heedhuizen
Johannis Ipenburg

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

150846012235163718,80
39259,75
4,25
2,50
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X.>;.

Gezicht op het herenhuis Ellesrust te Lexmond.
Het witgeverfde huis, dat minder voornaam was,
is het noordelijke huis. De stal is net niet zichtbaar.

De buitenplaats Vreugdenrijk was gelegen
in Helsdingen, binnendijks aan de Lekdijk.
Hoe zij er in 1820, toen er al enkele jaren
een station van de paardenposterij was
gevestigd, heeft uitgezien vinden we
beschreven in het verslag van deurwaarder Van Os over het 'in arrest genomen
perceel'27:
'De Buitenplaats Vreugd en Rijk heeft
eene ingang aan de landzijde in
Helsdingen onder Vianen door een hek en
laan met lindeboomen beplant, aan
weerszijde van welke zich bevindt een
tuin en plantagie, beplant met veele vrucht
en andere boomen. De huizinge vertoond
vooraan, van buiten eene heerenhuizinge,
opgemelde plaats uitzigt hebbende, de
huisdeur geeft ingang naar een voorhuis
belegd met een wit marmer steenen vloer
aan beide zijden voorzien van eene
groote en een kleine kamer beide behangen en de laatste voorzien van een
schoorsteen, achter welke groote kamer
zich bevindt de kelderkamer met schoorsteen, naast dezelve nog een kamertje,
12

en aan de andere zijde de meidenkamer
en beneden dezelve de kelder; mitsgaders boven gemelde kamers en voorhuis de ruime zolders, alles behalve de
onderscheidene slaap-, stookplaatsen en
kasten, als anders daarin zich bevindende
- aan het einde van het voorhuis door een
dwarsgang bevindt zich de keuken; waarboven eene ruime zolder en daarnevens
en achter eene boerenwoning en kaaskamer; met stook- en slaapplaats en eene
ruime stalling, 't welk alles achter en op
zijde uitzigt en uitgangen heeft op de
plaats en tegen den hogendijk, voorts op
het erf twee vier roedige hooijbergen
mitsgaders eene ruime schuur en een
tuinmanshuis met een voor en achterwoning alles op voorschreeve plaats uitzigt
hebbende - en hebbende de voorschreven buitenplaats eene uitgang boven naar
den Hogendijk door een hekke'.
Het huis had verder een 'oprijdeur' en
telde 23 ramen. Volgens een eerdere
beschrijving uit 181728 behoorde tot het
huis tevens een kammolen, en waren
broeiramen en tuinsieraden aanwezig. Het
grondoppervlak bedroeg 3700 m2.
Mogelijk was de buitenplaats vroeger groter geweest en is zij later opgesplitst in
kleinere percelen.
Op de kadastrale kaart van 1832 is duidelijk de plaats en omvang van het grote
herenhuis en de ernaast gelegen boerderij
te onderscheiden. Beide huizen zijn sindsdien afgebroken. De huidige boerderij
staat op de plaats waar vroeger het
herenhuis stond. Van de oude situatie is
helaas geen prent bekend.
In de richting Vianen grensde Vreugdenrijk aan een stuk land dat de Kolfbaan
heette. In 1935 werd dit bij het Vreugdenrijkperceel gevoegd.
Appendix 2
Ellesrust
Volgens de oudst bekende vermelding uit
1784 werd Ellesrust als één woord
geschreven. Op de minuutplan van de
kadastrale kaart van 1832 vinden we
evenwel de naam geschreven als Elles
Rust29. Wij hebben de oude schrijfwijze

De stal van Ellesrust, zoals die er in 1980 nog uitzag, gezien vanaf het erf in de richting van de straat.
Pentekening door Th. W. van Zijderveld-Van Eijk.

Ellesrust aangehouden. Wat Rust betekent is duidelijk [het vrijzijn van inspanning; stilte; innerlijke vrede enz.], maar
Elles geeft ons meer problemen. In het
middelnederlands kan 'elle' staan voor
'mededingster' of 'rivale', maar dat biedt
weinig houvast30. Het kan ook de betekenis hebben van een spel met een aan
beide einden gepunt stokje, dat ook bij
een soort honkbalspel werd gebruikt31.
Een samenhang met de naam Elles [van
Elisabeth] of de lengtemaat el(le) is niet bij
voorbaat uit te sluiten. Maar de juiste
betekenis blijft voorlopig een raadsel. In
ieder geval is het niet 'Elders rust', een
naam die wel meer voorkomt.
De tot nu gevonden oudste vermelding
van Ellesrust dateert uit 1784, en wel in
de condities van de verkoop van de
ambachtsheerlijkheid Lexmond, Lakerveld
en Achthoven door de erfgenamen van de
de laatste ambachtsheer M.C. de Waal32.
Deze had de toenmalige bewoner van
Ellesrust, mr. Servatius Gysbertus
Brouwer, raad van de Kamer van Justitie
van Vianen, indertijd toestemming verleend voor de bouw van een duivenhok
'tot het queeken en cultiveeren van een
vlugt van duiven'. Hieruit blijkt dat

Ellesrust op dat moment nog een herenhuis was, bewoond door een vooraanstaand burger. Pas in het begin van de
19e eeuw is er sprake van een logement.
In 1854 bestond het complex uit 'een heerenhuizinge met ene stalling voor paarden
en rijtuigen en daarachter gelegene tuin'33.
De stal met de staldeur aan de straatkant
lag aan de zuidzijde van het herenhuis en
was waarschijnlijk alleen binnendoor
bereikbaar, totdat in 1821 door de zuidelijke buren recht van overpad werd verleend.
Het herenhuis bestond uit twee delen.
Het meest zuidelijke deel, dat aan de stal
grensde, was het hoofdgebouw. Het
bevatte drie kamers, een keuken, een
regenwaterpomp, twee kelders, een gang
en zolders. Van het noordelijke deel is uit
die tijd niets bekend.
Het herenhuis werd waarschijnlijk door
Jan van Steenis als logement in gebruik
genomen. Na aankoop door J.C. Schuurman in 1835 werd het station van de
Koninklijke Paardenposterij, de laatste
jaren voor de opheffing van de paardenposterij tevens dokterswoning. In 1880
werd het geveild door de erven van dokter
Van Effen en opgesplitst in vier delen34:
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Het noordelijke deel van het huis werd
later waarschijnlijk voor de helft gesloopt en in 1976 door A. Liefhebber
als winkelpand herbouwd.
Het eigenlijke herenhuis bleef woonhuis en heeft van 1900 tot 1961 dienst
gedaan als post- en telefoonkantoor.
De stal werd na verkoop in 1880 als
woonhuis in gebruik genomen,
bewoond onder andere door de
gebroeders De Ruiter, en, na herbouw
in 1989/90, waarbij de buitenkant
zoveel mogelijk ongewijzigd werd gelaten, door W. Treuren. Ook de waterput
werd weer in ere hersteld.
Het stuk bouwland of boomgaard. Stal
en bouwland kwamen bij de verkoop in
één hand.
Noten
*

Met dank aan de heer J.M.M. Ruijter voor het
verstrekken van gegevens uit het GA Vianen.
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De Vianensche Courant *
Inleiding
In 1989 publiceerden Oda Schmalhausen
en Hans Koenhein in dit tijdschrift een
eerste overzicht van de kranten die in
Vianen werden, en worden gedrukt en/of
verspreid1. Zij hadden slechts één exemplaar kunnen achterhalen van de
Vianensche Courant, een weekblad voor
Vianen 'in vereeniging met de omliggende
gemeenten'2. Het ontbreken van een complete serie van dit blad heeft ondermeer te
maken met een noodlottig bombardement.
Op 29 september 1944 lieten Engelse
vliegtuigen bommen vaiien op enkele panden in de Voorstraat te Vianen. Hierbij
werd ook de woning van de uitgever
getroffen, waar de Vianensche Courant
werd bewaard3. Tijdens de inventarisatie
van de archieven van de voormalige
gemeenten Hagestein, Everdingen en
Vianen door Proffile bv, voorheen de
Stichting Archiefverzorging, in opdracht
van de gemeente Vianen zijn echter enkele exemplaren te voorschijn gekomen van
het weekblad4. Bovendien wist het lid van
de Vereniging, Dr. G. Tadema, te melden
dat ook nog een volledige jaargang - 1925
- berust bij de zoon van de uitgever5.
Reden om eens wat uitgebreider stil te
staan bij de historie van de Vianensche
Courant.
De Vianensche Courant was oorspronkelijk een uitgave van L. van Dijk te Vianen.
Lourens van Dijk was op 14 augustus
1865 geboren in Meppel6. In 1884, op 12
januari volgens de gemeentelijke administratie, kwam hij vanuit Zutphen naar
Vianen als letterzetter. Hij verbleef volgens het dienstbodenregister van de
gemeente Vianen in huis 'bij Olivierse'7.
Hier wordt Johannes Olivierse bedoeld,
sinds september 1883 bedrijfsleider bij
Olivierse en Blom, de uitgevers van het
tweewekelijks nieuwsblad De Vijfheerenlanderf. Bij deze 'krant' heeft Lourens van
Dijk de nodige ervaring opgedaan. Na
ruim twaalf jaar (1896) vestigde hij zich
als zelfstandig handelsdrukker, kantoorboekhandelaar en boekbinder in de
Voorstraat te Vianen9.

Lourens van Dijk (1865-1949), uitgever van de
Vianensche Courant. Foto mr L. van Dijk,
Pijnacker.

Het bedrijf was eerst gevestigd aan de
noord-oostzijde van de Voorstraat. Later
betrok Van Dijk een pand schuin tegenover het gemeentehuis, aan de noordwestzijde. Op oude ansichten zijn beide
panden duidelijk te herkennen aan de
opschriften op de voorgevel10.
Op het spoor gezet door een stuk uit het
archief van de Gereformeerde Kerk
Vianen, zijn voorbeelden van het papier
waarop Van Dijk zijn rekeningen indiende
uit het gemeentearchief opgediept. De
briefhoofden geven een aardig idee van
de ontwikkeling van het bedrijf11.
Naast de Vianensche Courant gaf Van
Dijk ook De Dienstbode uit, een vacatureblad, dat in 1925 aan zijn 25e jaargang
bezig was, en De Plattelandspost.
Maandblad gewijd aan de belangen der
brievenvergaarders en andere lagere
ambtenaren bij de posterijen in
Nederland, een magazine voor postkantoorhouders12. De Vianensche Courant
verscheen nog in twee andere edities,
namelijk de Vreeswijksche Courant en de
Jutphaassche Courant3. De Vreeswijksche Courant, aanvankelijk Vreeswijks
Nieuws- en Advertentieblad, is de oudste
15
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Noordwestzijde van de Voorstraat met links de sneldrukkerij van L. van Dijk en twee huizen verder boekhandel en-drukkerij Olivierse, (ca. 1915).

en mogelijk al voor het eerst uitgegeven in
1901 ". De Jutphaassche Courant is waarschijnlijk voor het eerst verschenen in
193015. Beide kranten zijn tot in de
Tweede Wereldoorlog uitgegeven16.
In 1931 verkocht Lourens van Dijk zijn
bedrijf aan Anthonie van Doornik17. Van
Doornik, geboren op 14 juni 1903 in
Utrecht, kwam vanuit Soest naar Vianen.
Hij zette de uitgeverij voort als Firma
L. van Dijk. De krant verscheen sindsdien
niet op de zaterdag maar vrijdags. Van
Dijk verhuisde voor korte tijd naar de
BentzBerg even buiten Vianen. Na ongeveer een jaar keerde hij echter terug naar
de Voorstraat, waar hij het pand nummer
61 betrok.
Het eerste nummer
Oda Schmalhausen en Hans Koenhein
namen aan, dat de Vianensche Courant
voor het eerst was verschenen op 3 januari 1925. Zij hadden namelijk alleen het
blad van 10 januari 1925 nummer 2 weten
op te sporen. Het oudste exemplaar dat
16

nu bekend is, is aflevering 13 van zaterdag 4 december 1920. Het weekblad verscheen in de begin jaren telkens op de
zaterdag, zodat het eerste exemplaar
naar alle waarschijnlijkheid op 11 september 1920 van de persen rolde. Deze datering lijkt bovendien overeen te komen met
nog een ander saillant gegeven. Tot en
met 1919 had het nieuwsblad De
Vijfheerenlanden zich in een subkop
gepresenteerd als 'Vianensche Courant'.
Vanaf 1 januari 1920 was deze ondertitel
verdwenen. Met ingang van zaterdag 18
september 1920 verscheen De
Vijfheerenlanden echter weer plotseling
onder vermelding van: 'Vanouds bekend
als de Viaansche Courant'. De nieuwe
concurrent zal hieraan niet vreemd zijn18.
In de beginperiode bestond de krant nog
uit een blad (4 pagina's), na enige tijd
telde de Vianensche Courant overwegend
twee bladen, dat wil zeggen 8 pagina's.
Gemeentelijk dilemma
Het verschijnen van een tweede nieuws-

blad voor Vianen en omgeving, naast de
sinds 1855 verschijnende De Vijfheerenlanden, kwam na enige jaren ook ter sprake in de gemeenteraad. Raadslid Van
Straaten bracht op 7 maart 1924 de
mogelijkheid ter sprake om de gemeentelijke publikaties in zowel De Vijfheerenlanden als de Vianensche Courant te
doen verschijnen19. Het college van burgemeester en wethouders zou hierover
advies uitbrengen. Tot die tijd was het
gebruikelijk dat de publikaties in De
Vijfheerenlanden tegen een vast tarief van
ƒ 150,- verschenen en dat voor de
Vianensche Courant inzage werd
verleend20. In de raadsvergadering van 2
mei 1924 kwam de kwestie ter sprake; de
raad was verdeeld. De Vijfheerenlanden
bleek 430 abonnees te hebben en de
Vianensche Courant308". Het college
steide op basis hiervan aan de gemeenteraad voor om tot een verdeling te komen
van de publikaties van respectievelijk 60%
en 40%, met ingang van 1 juli 1924 en het
beschikbare geld te verdelen waarbij
ƒ 100,- was toebedacht aan De Vijfheerenlanden en ƒ 50,- aan de Vianensche
Courant. De raadsleden Van der Kwast en
Witkamp stemden tegen het voorstel
omdat zij voorzagen, dat als er nog een
nieuwsblad in Vianen bijkwam, het aantal
publikaties, en de gelden, over drie uitgevers verdeeld zouden moeten worden.
Daarom wilden zij de huidige toestand
handhaven. Raadslid Michels stelde voor
om alle publikaties in beide bladen te
laten verschijnen, oftewel de post te verhogen met ƒ 150,- ten behoeve van de
Vianensche Courant. Het lid Van der
Meulen wilde aan beide uitgaven ƒ 75,verlenen en de publikaties gelijkelijk verdelen. Van Straaten opperde nog de
mogelijkheid om de publikaties om het
jaar afwisselend te laten verschijnen in De
Vijfheerenlanden en de Vianensche
Courant. Uiteindelijk werd het voorstel van
het college met 8 tegen 3 stemmen aangenomen22.
De Vianensche Courant
De exemplaren die in de archieven van de
gemeente zijn aangetroffen werden de

gemeentebesturen toegezonden vanwege
de vermelding van de vertrektijden van
enkele autobusdiensten. Opgenomen zijn
onder andere de tijden van de
"Gecombineerde Autobusdienst VianenVreeswijk-Jutphaas-Utrecht", de
"Autobusdienst Vianen-Gorinchem", en
diensten van de "Algemene TransportOndernemening" uit Utrecht. De kranten
van 12 mei 1928 en 29 september 1928
bevatten een derde blad met de dienstregelingen van de N.V. Algemeene
Transport-Onderneming gezeteld in
Gorinchem. De krant van 11 mei 1929
heeft zelfs een derde en vierde blad van
deze busdienst.
Viane
seft de voor
lokaal-regionaal georiënteerde nieuwsbladen uit de jaren twintig en dertig gebruikelijke rubrieken. Allereerst kwam natuurlijk
het nieuwsaanbod. Een algemeen
nieuwsoverzicht van de afgelopen week
op de voorpagina, het nodige aan plaatselijk nieuws (Vianen, Everdingen, Hagestein, Vreeswijk, Meerkerk, Zijderveld,
Hei- en Boeicop en Lexmond) en een
nieuwsrubriek getiteld 'Nieuws van over
de Lek', met berichten uit Vreeswijk,
Jutphaas, Tuil en 't Waal, IJsselstein en
Schalkwijk. Verder treffen we in het blad
de rubrieken 'Predikbeurten' (Vianen,
Vreeswijk, Jutphaas, Everdingen en
Hagestein), 'Burgerlijke Stand' en
'Marktberichten' aan. De sport kreeg ook
de nodige aandacht. Met name de prestaties van voetbalvereniging Brederodes
werden nauwlettend gevolgd. De elftallen
van de club deden het overigens niet
slecht in deze jaren. Uiteraard worden de
nodige advertenties aangetroffen. Het
overgrote deel is afkomstig van ondernemers uit Vianen, Vreeswijk en Utrecht.
Opvallend waren de grote advertenties
van Vroom & Dreesman en Peek &
Cloppenburg uit Utrecht.
Zoals vermeld publiceerde de gemeente
Vianen officiële mededelingen in de courant. Naast de gemeente Vianen maakten
ook Hagestein en Everdingen en de hervormde gemeente van Vianen zaken
bekend via het blad. Er werden ook geregeld verslagen van raadsvergaderingen
opgenomen. In het nummer van 10 janu17
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GA Vianen.

ari 1925 werd gereageerd op een
gemeenteraadsverslag van Hagestein23, in
het nummer van 29 september 1929 is
een verslag van een vergadering van de
raad van Hei- en Boeicop opgenomen en
in de uitgave van 23 maart 1934 staat een
verslag van een raadsvergadering te
Everdingen. In de afleveringen van 4 januari 1930 en 13 oktober 1933 zijn ook verslagen te vinden van de zittingen van het
kantongerecht in Vianen.
De Vianensche Courant had een christelijke grondslag. De uitgever Lourens van
Dijk was lidmaat van de hervormde kerk
en zijn echtgenote van de gereformeerde
kerk te Vianen. Zijn opvolger Van Doornik
was hervormd. Het kerkelijk verleden
kreeg mogelijk daarom de nodige aandacht in de Vianensche Courant. In 1925
startte ds. G. van der Zee, predikant van
de hervormde gemeente Hagestein
(1924-1926), een reeks artikelen onderde
titel 'Schetsen uit de kerkgeschiedenis
van Hagestein'24. Het geheel zou zeventig
bijdragen gaan omvatten, waarin met
name de zeventiende en achttiende eeuw
centraal stonden. De laatste aflevering is
door de schrijver gedateerd op 9 april
1926. De artikelen verschenen echter nog
in de couranten van 192825. Goed voorbeeld deed goed volgen en in 1928
schreef ds. B. Telder van de gereformeerde kerk Vianen (1925-1928) een serie bijdragen over de hervorming in Vianen in
de rubriek 'Uit de Vianensche Historiën'26.
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Dat het nieuwsblad zich richtte op het protestantse volksdeel blijkt eveneens uit de
verhalen die werden opgenomen, en uiteraard uit de rubriek 'Predikbeurten'.
Feuilletons getiteld 'De diep gezonken
vader', 'Maja's Huwelijk' en 'De ongeloovige' geven blijk van deze gezindheid,
evenals de overwegingen 'Buiten God is 't
nergens veilig', 'Vertrouwen' en 'Voor den
Zondag: bid en werk'.
De laatste 'courant'
Moet het jaar waarin de Vianensche
Courant voor het eerst verscheen met
enige terughoudendheid worden vermeld,
ook de verschijningsdatum van de laatste
aflevering blijft in het ongewisse. Mogelijk
is het weekblad tot in 1942 verschenen. In
ieder geval heeft de Firma Van Dijk tot in
1942 kunnen drukken27. In de eerste uitgave van De Vijfheerenlanden na de
Tweede Wereldoorlog staat namelijk vermeld:
'Op 28 Maart 1942 moesten wij onze
menschen echter mededeelen dat wij hen
"De Gecombineerde" niet meer konden
bezorgen, daardoor de daartoe toen
bevoegde instance's was bepaald dat De
Gecombineerde vanaf 1 April 1942 door
de Firma van Dijk zou worden bezorgd.
Toen ook deze moest eindigen hebben
onze lezers dit blad per post ontvangen...'.
De Vijfheerenlanden was vanaf 1 oktober
1942 verboden, waarop de uitgever zijn

abonnees voorzag van De Gecombineerde als compensatie. Een andere aanwijzing voor verschijning tot in 1942 vinden
we in de jaarrekeningen van de gemeente
Vianen. De gemeente Vianen liet, zoals
vermeld, een deel van haar publikaties
verschijnen in de Vianensche Courant.
Blijkens de jaarrekeningen heeft de
gemeente tot 1943 aan de Firma Van Dijk
betaald voor 'publikaties'. In de rekening
van 1943 is deze uitgavepost niet meer
opgenomen. Of het stoppen van de uitgave een gevolg was van een - beperkende
- overheidsmaatregel dan wel het toenemende tekort aan papier is niet bekend.
Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog begon De Vijfheerenlanden weer te
verschijnen, de Vianensche Courant was
een nieuwe start niet gegund.
S.E.M, van Doornmalen.
Noten
*. De heren mr. L. van Dijk te Pijnacker, dr. G.
Tadema en J.M.M. Ruijter te Vianen dank ik
voor de aanvullende informatie.
1. Oda Schmalhausen en Hans Koenhein, 'De
kranten van Vianen', In het Land van
Brederode, 14 (1989) 17-26. In ditoverzicht
ontbreekt Algemeen Belang. Weekblad voor
Vianen. Een voorblad van dit blad van vrijdag
16 febr. 1912 (4e jaargang no. 120) kwam
tevoorschijn tijdens de inventarisatie van het
archief van de voormalige voormalige Vianen.
Het weekblad werd gedrukt en uitgegeven
door de 'Eerste Nederl. B.- C - en A.-Drukkerij'
in IJsselstein. Dit nieuwsblad berust niet in de
collectie van het Persmuseum, dat een onderdeel is van het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis (IISG), noch is het
opgenomen in de Centrale Catalogus van
Periodieken (CCP) van de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage.
Na het verschijnen van hun artikel heeft De
Groot Drukkerij te Goudriaan zich per 6 nov.
1991 met een editie van Het Kontakt op de
Viaanse markt gestort en kennelijk met succes. Vanaf 4 mei 1993 worden de officiële
gemeente-berichten niet meer in De Vijfheerenlanden, maar in dit op dinsdag verschijnende weekblad gepubliceerd. Een historische
breuk; zie 'Gemeentelijk dilemma' in dit artikel.
In verdere aanvulling op 'De kranten van
Vianen' (pagina 22) kan nog vermeld worden
dat De Nieuwe Vijfheerenlanden, volgens een

bericht in De (oude) Vijfheerenlanden van 16
nov. 1884 uitgegeven werd door L.E. Bosch &
Zoon te Utrecht. De overige door De
Vijfheerenlanden uitgegeven streekbladen
(pagina 25) laten zich aan de hand van het
briefpapier van de uitgever - zie noot 11 - voor
het begin van hun eerste jaargang dateren in
1885 voor De Leerdamsche Courant, 1888
voor De IJsselsteiner en De Oudewatersche
Couranten 1898 voor De Vechtstreek. Ten
slotte, de Rivieren Pers (pagina 26) maakt
sinds januari 1992 deel uit van het Wegener
concern te Houten.
2. De courant van 10 jan. 1925, nr. 2. Instituut
voor Perswetenschappen, inv. nr. 7427. De
verzameling van het instituut is inmiddels
ondergebracht bij het Persmuseum. De
Vianensche Courant staat niet in het bestand
van de CCP.
3. Vergelijk: V.F.C. Leeuwenberg-Steegh,
'Vianen toen en nu', In het Land van
Brederode, 15 (1990) 26-28.
4. Aangetroffen werden: 4 dec. 1920 nr. 13, 3
dec 1921 nr 49, 10 jan 1925 nr. 2, 12 mei
1928 nr. 20, 29 sept. 1928 nr. 40, 24 nov.
1928 nr. 48, 11 mei 1929 nr. 19, 4 jan. 1930
nr. 2, 13 okt. 1933 nr. 41 alleen eerste blad en
23 maart 1934 nr. 12.
5. De heer Lourens van Dijk jr te Pijnacker bezit
de volledige jaargang 1925. De losse afleveringen en de jaargang zullen binnenkort op
microfiche in het gemeentearchief te Vianen te
raadplegen zijn.
6. Gemeentearchief Vianen (GAV), bevolkingsregister 1900-1925 I blad 263. Op gevorderde
leeftijd gekomen huwde hij op 10 sept. 1913 in
Rotterdam met Maria Elisabeth Verstraten,
geboren 1886 in Hulst (Zld). Het echtpaar
kreeg twee kinderen: Kniertje (1917) en
Lourens (1920).
7. GAV, dienstbodenregister 1880-1900 blad 21.
8. In 1887 nam Johannes officieel De
Vijfheerenlanden over. In 1883 verwierven de
broer van Johannes, Phillipus Johannes en
een zekere Blom uit Culemborg de uitgeverij,
zie: Schmalhausen en Koenhein, 21.
9. GAV, bevolkingsregister 1860-1900 A/D blad
290, achtereenvolgens Voorstraat A 127, later
nummer A 423, nummer A 113-115, nummer
21 en nummer 61. Het oprichtingsjaar werd
vanaf 1902 op de rekeningen vermeld.
10. Op een ansicht van omstreeks 1920, Van Dijk
woonde reeds aan de westzijde van de
Voorstraat, is te lezen: 'BOEK-COURANT en
ADMINISTRATIEDRUKKERIJ'. Op oudere
ansichten met de drukkerij staat op de voorgevel 'SNELPERSDRUKKERIJ & BOEKHANDEL'.
11. Bijlagen behorende bij de gemeenterekeningen over de jaren 1898 (eerste rekening van
Van Dijk) t/m 1931 (zijn laatste rekening). De
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briefhoofden lenen zich niet als absoluut medium voor datering. Enerzijds werd over meerdere jaren hetzelfde (ongewijzigde) cliché
gebruikt, anderzijds werd kennelijk geput uit
nog aanwezige oude voorraad rekeningpapier.
Bovendien werden over deze jaren niet steeds
de periodieken met hun jaargang vermeld. In
de briefhoofden werden ook de ontwikkelingen
van het bedrijf bijgehouden. De
Handelsdrukkerij van de begin jaren, werd in
1902 Snelpersdrukkerij en sinds 1911 Boek-,
Courant- en Administratiedrukkerij.
12. Mededeling van de heer L. van Dijk te
Pijnacker en bevestigd in de briefhoofden. De
beide bladen zitten niet in het bestand van de
CCP. Het IISG in Amsterdam bezit een vrijwel
complete serie van de Plattelandspost over de
jaren 1895-1942. Het Persmuseum beschikt
over enkele losse exemplaren uit de jaren
1895-1896, 1915, 1919, 1925, 1928, 19301931. Blijkens deze bladen werd de uitgave
verzorgd in Leeuwarden/Vianen aan de Lek.
In tegenstelling hiermee is de informatie uit het
briefhoofd van een rekening van juli 1921
waarin sprake is van de 25ste jaargang van de
Plattelandspost - zie noot 11 -.
13. Mededeling van de heer L. van Dijk te
Pijnacker. Zowel de Vreeswijksche Courant
als de Jutphaassche Courant zijn niet opgenomen in het bestand van de CCP. Bovendien
gaf Van Dijk uit Weldadigheid (genoemd in
briefhoofden 1902-1904); Materieel van den
Bond van Brievengaarders (briefhoofd 1919);
De Betrekkingengids (briefhoofden
1926/1932).
14. Blijkens een briefhoofd van jan. 1923 is de
krant in zijn 23ste jaargang, een rekening van
juli 1921 meldt 20ste jaargang; zie noot 11.
Het persmuseum heeft in zijn collectie drie
afleveringen van de Vreeswijksche Courant
respectievelijk uit 1917, 1919 en 1925.
15. Briefhoofd op rekening van juli 1930; zie noot
11.
16. Briefhoofd op rekening van 1 nov. 1942; zie
noot 11.
17. Mededeling van de heer L. van Dijkte
Pijnacker.
18. De gemeente Vianen beschikt over een vrijwel
complete serie van De Vijfheerenlanden vanaf
het eerste verschenen nummer in 1855. De
kranten zijn op microfiche te raadplegen. Tot 1
dec. 1923 bleef de Vijfheerenlanden verschijnen onder vermelding van 'Vanouds bekend
als de Viaansche Courant'. Ook de eerste acht
nummers na de Tweede Wereldoorlog verschenen met deze subkop.
19. GAV. gemeenteraadsnotulen 7 maart 1924,
folio 139-140.
20. Al bij een ongedateerde brief gericht aan de
Raad van de gemeente Vianen uit 1904 deed
Van Dijk een poging meer gemeentelijke
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opdrachten te verwerven. Op 17 mei 1905
vroeg hij de bemiddeling van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland omdat zijn brief aan
de gemeenteraad onbeantwoord bleef. Hij
meende dat hij als 'anti-revolutionair' achtergesteld werd bij de 'liberale' eigenaar van De
Vijfheerenlanden. In hun antwoord aan
Gedeputeerde Staten, die Burgemeester en
Wethouders om een "beschouwing" over de
brief hadden gevraagd, schrijven deze dat Van
Dijk gewoon duurder was bij de inschrijvingen
voor druk- en bindwerk. De kosten voor
gemeentelijke publicaties werden hierbij niet
genoemd. De situatie bleef ongewijzigd. GAV,
ingekomen en minuten van uitgaande stukken
1904 (14 juni) nr. 282; 1905 (30 mei) nr. 224
en Register van uitgaande stukken 1905 (10
juni), nr. 224/321.
21. GAV, ingekomen en minuten van uitgaande
stukken 1924 nr. 115. De heer Van Dijk jr.
deelde mee dat de krant nogal wat lezers in
Lexmond had.
22. Voor: W. van Riet, G.M. Jochems, C.J. van
der Meulen, H. van Straaten, J.G. Coljée, A.G.
Michels en B.J. Lankkamp. Tegen: G. van der
Kwast, A. Witkamp en P. de Vor Dz. GAV,
gemeenteraadsnotulen 2 mei 1924, folio 150;
en GAV, ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1924 nr. 115 en 149 voor een lijst
van abonnees van beide kranten.
23. Brief van Mr. L. van Dijk te Pijnacker aan Dr.
G. Tadema d.d. 27 december 1992.
24. Een complete serie kranteknipsels van deze
rubriek berust in het archief van de Hervormde
gemeente Hagestein.
25. GAV, Vianensche Courant, 12 mei 1928 nr.
30: 2e blad aflevering LXVIII.
26. G. Tadema, Verhalen en verkenningen 18881988. Een greep uit 100 jaar Gereformeerd
kerkelijk leven in Vianen (Vianen, 1988) 73.
27. Jaargang 91 (1945) nr. 1, 19 mei 1945. Ook
het door de firma uitgegeven maandblad de
Plattelandspost is tot en met 1942 verschenen, zie noot 11.

Nogmaals de Lexmondse korenmolen*
Ten tijde van het schrijven van het artikel
over de korenmolen van Lexmond, gepubliceerd in In het Land van Brederode, 16
(1991) 17-24, was een foto van deze
molen onbekend. Noch een oproep in het
vakblad De Molenaar, noch een stukje in
Het Kontakt, noch navraag bij verenigingen, stichtingen, musea en particulieren
leverde iets op. Hoe de molen er in werkelijkheid had uitgezien bleef een raadsel.

Molenaar Arie Verhoef (2e van links) en zijn zuster Catrien (geheel rechts) voor het molenaarshuis, (1914?). De andere twee zijn mogelijk hun
neef C. Schipper met vrouw en dochter.

De vermelding 'stenen korenmolen' in
enkele akten gaf slechts een vage indicatie dat het een geheel stenen molen was
geweest.
Hoe gevaarlijk het is om af te gaan op
zo'n enkele bewering bleek, toen eind
1992 een toeval en oplettendheid van de
heer G.H. Keunen van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg de waarheid aan het
licht bracht. Wat was het geval? De heer
Keunen bezocht in de laatste dagen van
december een molenaar in
Benningbroek/Sijbekarspel (in de buurt
van Hoorn). Deze, A. Verhoef, bleek een
kleinzoon te zijn van Arie Verhoef, die in
1914 molenaar was op de Lexmondse
korenmolen. In de fotocollectie van diens
echtgenote, bevond zich een foto van een
onbekende molen. Gelukkig herinnerde
de heer Keunen zich het artikel in ons
tijdschrift over de korenmolen te Lexmond
en het raadsel was hiermee voor
mevr. Verhoef opgelost.
Uit de foto bleek dat het geen geheel stenen maar een half stenen molen was. Op
de zeven meter hoge stenen onderbouw,
veldmuren genoemd, was een houten,
rietgedekte achtkant aangebracht.
Bovendien bleek dat de stelling hoger zat
dan was aangenomen. Aan de hand van
deze foto werd, met inachtneming van de
perpectivische vertekening, de door de
auteur vervaardigde reconstructietekening
aangepast. Zij wordt hier opnieuw afgebeeld.
Uitgaande van foto's van de molenstomp

was indertijd getracht, in overleg met
diverse molendeskundigen, de molen te
reconstrueren. Het gedeelte boven de
molenstomp en de molenstelling werden
naar beste weten ingetekend. De
bestaande foto's van de molenstomp lieten een bepleisterde molen zien, zodat de
vroegere aanhechtingsplaatsen van de
stellingbalken en stellingschoren niet
meer te zien waren. Omdat de stelling
door een loopbrug verbonden is geweest
met de vloer van het ernaast gelegen
woonhuis, leek het logisch dat stelling en
zoldervloer op ongeveer dezelfde hoogte
hadden gelegen.
Ondanks de foto blijft de aansluiting van
de stelling op de zolder van het huis een
onzekere factor. De stelling blijkt hoger te
liggen dan de zolder, terwijl de loopbrug,
voor zover op de foto is te zien, horizontaal liep. De meest iogische verkiaring
lijkt, dat zich binnen een trapje bevond.
De deuropening was dan wel laag en
onder de vloer bleef nog een ruimte over,
die volgens foto's van het huis waarschijnlijk ook een opening is geweest. Het is
mogelijk dat hier een glijgoot werd gelegd,
waarover de molenaar de zakken meel
naar beneden liet glijden. Hij kon op die
manier gemakkelijk de wagens beladen.
Toch losten de gevonden foto andere vragen niet op. De belangrijkste vraag is wel
of de molen er altijd zo heeft uitgezien. De
draaibare molenkap heeft een vorm die
voorkwam op alle molens uit de
Zaanstreek en op vele uit andere plaatsen
van Noord-Holland. Zo is bijvoorbeeld de

De enige bekende foto van de korenmolen te
Lexmond, (ca. 1900).
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Verbeterde reconstructietekening van de korenmolen van Lexmond. Tekening door de auteur.

lange spruitbalk, dat is de voorste horizontale balk waaraan de schuine staartbalken
zijn bevestigd, in het hart van de molen
aangebracht. In Zuid-Holland en Utrecht
werd deze balk meer naar voren geplaatst.
Na de brand van 1894, waarbij de molen
geheel uitbrandde, was zij weer opgebouwd. Het is derhalve zeer waarschijnlijk
dat de bovenkap en het achtkant afkomstig waren van een afgebroken noord-hollandse molen. Hergebruik van noord-hollandse molens kwam in de negentiende
eeuw zelfs heel vaak voor. De gekochte
molen zal waarschijnlijk een kleiner wiekenkruis hebben gehad dan dat waarmee
die in Lexmond werd voorzien. Hoe de
molen er vóór 1894 heeft uitgezien blijft
een raadsel. Het is zelfs goed mogelijk dat
het inderdaad een geheel stenen molen
was, waarvan het bovenste deel door de
brand zodanig was vernield dat het niet
loonde dit te herstellen, zeker niet als een
kompleet achtkant plus kap tweedehands
in Noord-Holland te koop was.
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Voor deze theorie pleit ook het feit dat de
hoogte tussen stelling en onderkant houten achtkant erg groot is. Bij nieuw
gebouwde molens was dat zeer ongebruikelijk. Het houten achtkant moest op de
stenen romp passen en het is bepaald
niet ondenkbaar dat de stenen molen
zoveel moesten worden ingekort dat ook
de stelling moest worden verlaagd om nog
voldoende lange wieken te krijgen. Het is
niet bekend of de vorm en de plaats van
de deuren en ramen ook zijn aangepast.
Ook over de laatste periode van de molen
is wat meer duidelijkheid gekregen. Het
blijkt dat C. Schipper een neef was van
zijn opvolger Arie Verhoef. Op 5 februari
1914 deed hij aan deze de gehele inventaris en de voorraden over. Schipper is
dus na 18 januari, de dag dat hij plotseling
verdween, niet lang zoek geweest. De
inventaris- en voorraadlijsten van de overdracht zijn in het archief van mevr.
Verhoef bewaard gebleven en geven een
goede indruk van wat er allemaal op de
korenmolen aanwezig was. Het blijkt dat

de molenaar wel wat meer maalde dan
alleen maar graan!
Tot slot nog een aanvullende opgave van
andere korenmolens in de regio, die niet
zijn genoemd op blz. 17 van het vorige
artikel. In Hagestein stond een windkorenmolen en in Schoonrewoerd een stellingkorenmolen. Ook in Meerkerk was een
korenmolen. Deze werd al genoemd in de
stukken betreffende de verkoop van
Meerkerk door de Staten van Holland in
1725. In de polder Quakemaak, gelegen
aan de oostzijde van de Zederik, heeft in
de bocht tegenover Meerkerk ook een
molen gestaan. Toen in 1824 de Zederik
werd gekanaliseerd en verder
Zederikkanaai ging heten, werd de bocht
afgesneden en kwam de molen op
Meerkerks grondgebied te staan. In zijn
nadagen werd hij, naar zijn eigenaar, De
Kivit genoemd. In 1936 is zij onder dubieuze omstandigheden afgebrand.
W. van Zijderveld
* Met dank aan de heer en mevr. Verhoef
en de heren G.H. Keunen, A.C. Enkelaar en
Joh. de With.

Vianen toen en nu
In de laatste aflevering van deze rubriek
verlaten we Vianen via de Landpoort,
waarvan op het moment dat de foto werd
genomen niet meer over was dan de
naam. De poort zelf was toen al meer dan
30 jaar tevoren afgebroken. De benaming
van het straatgedeelte van de buitenlandpoort heeft sedert die tijd nogal wat veranderingen ondergaan, waardoor het onderzoek naar de bewoning werd bemoeilijkt.
Rond 1890 heette het Wilhelminalaan,
vervolgens Beatrixlaan, en ten slotte
Buitenlandpoort.
Wat we zien is de landelijke aanblik van
bomen en groen. Links achter de witte
hekken lag het erf van de gebroeders P.
en G. van Iperen, met op de achtergrond
half verscholen het woonhuis (no. 1), dat
toen in drie wooneenheden was opgedeeld. Behalve voor de gebroeders Van
Iperen diende het als woning voor

W.L. Schenk, H. Kool, de weduwe
G. Schouten, H. Verwey en G.A. Verkerk.
Op no. 3 van de Wilhelminalaan woonde
de arbeider M. de Vor, gehuwd met
Hendrika Jannetje van Iperen. In 1903
verhuisden zij naar Hillegersberg. Hierna
werd dit pand achterenvolgens bewoond
door O Wiltschut, arbeider uit Lexmond,
geboren in 1829 en overleden in 1911 ; de
weduwe J.W. Renes, afkomstig van de
oude boerderij op de Voorstraat (later vervangen door woning en kantoorpand van
notaris Koedam en laatstelijk onderkomen
van het Stedelijk Museum), die overigens
nadat haar man was in 1912 overleden
naar uen Haag zou verhuizen; uiteindeiijK
de gebroeders P. en G. van Iperen (bij wie
een tijdlang de onderwijzeres Wilhelmina
Leonora Schenk inwonend was), en de
weduwe G. van Iperen-van Bezooyen.
Op no 5 woonden S.K. Harmsen en A.H.
Ente. De mooie leibomen benemen
helaas het zicht op het pand, maar het
heeft in de loop van de jaren niet veel veranderingen ondergaan. Wel zichtbaar is
het erf waar tot voor kort de voor
Vianezen bekende gebitakte houten muur
stond. Daar komt nu de dierenkliniek.
Achter de bomenrij zien we de
Nederlandse Hervormde Kerk oprijzen
met daarvoor twee gebouwen.
Het meeste linkse is het "Goedkoopje". De
eigenaar(s) vóór 1909 hebben we niet
kunnen terugvinden. In dat jaar werd het
"Goedkoopje" gekocht door Jan Dirk
Meydam, van beroep steenovenbaas. Zijn
zoon, eveneens Jan Dirk geheten, nam
het in 1938 van hem over. In 1931 en
1938 werd het pand verbouwd. Het werd
verhuurd en er werd allerhande soort
negotie in gedreven. Het meest bekend bij
de Vianezen was het snoepgoed dat er te
koop werd aangeboden. Over de hurende
neringdoenden zijn we beter geïnformeerd. Rond 1890 woonde hier G. van
Eyndthoven, later W. Schouten, van
beroep opzichter, geboren in Polsbroek in
1839. De volgende bewoners zijn A. Vlak,
de weduwe Dirkmaat, D.B. Jochems, M.D.
Nekmans en A. Krouwel Azn. Het
Goedkoopje heeft tot ver in de jaren tachtig standgehouden, hoewel het vele jaren
leeg en ongebruikt heeft gestaan. Er wer23

Julianastraat en deel van de Buitenlandpoort (ca. 1890).

den nieuwe plannen voor het pand
gemaakt, maar deze kregen geen kans,
want in 1986 brandde het af. Sindsdien is
het als het "Boterhuis" uit zijn as herrezen.
Het wordt nu bewoond door ir. G. Dam.
De naast het "Goedkoopje" gesitueerde
hoge schuur met het ronde raam was in
1890 in bezit van G.J. Schot, die het als
stal gebruikte. Vlakbij bezat hij een touwslagerij, waarmee de benaming "Lijnbaan"
in verbinding is te brengen. De schuur
heeft er lang gestaan. Katholieken uit
Hagestein die in Vianen kerkten parkeerden er hun wagens. In 1913 blijkt het in
bezit te zijn van A. Hol uit Ameide, tevens
eigenaar van het "Zwijnshoofd", die het
beroep van stalhouder uitoefende. In dat
jaar verkocht hij beide panden aan A. La
Pere afkomstig uit Nieuwer-Amstel. Deze
nam tevens de stalhouderij over, maar
hield dat maar een jaar vol. Hij verkocht
het geheel in 1914 aan Klaas Hazendonk.
Het stalgebouw bleef verbonden aan het
"Zwijnshoofd" tot na de brand van 1937
(zie verderop). De nieuwe eigenaar, de
kleermaker Peter (Peet) van Es verkocht
in 1938 een gedeelte van het pand aan
Jan Dirk Meydam.
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We steken nu over naar het "Zwijnshoofd"
aan de overkant van de weg. Al in de middeleeuwen werd hier onder dezelfde
naam een herberg en uitspanning gedreven. Dit punt was zeer strategisch gelegen voor het observeren van de mensen,
die de stad via de Landpoort binnengingen of verlieten. Het was een natuurlijk
ontmoetingspunt in Vianen. De personen
voor de serre hebben kennelijk op dit
moment niets anders om het lijf en zijn nu
doende dit waarnemen in de praktijk te
brengen. Dit gedeelte had een speciale
naam, nl. de Wis. De straat, waaraan het
'Zwijnshoofd" is gelegen, kennen wij nu
als Julianastraat, daarvoor heette zij
Verlengde Voorstraat, en op het moment
van de foto Rijksstraatweg. Eigenaar van
het "Zwijnshoofd" was toen de boven
reeds genoemd A. Hol uit Ameide. In
1913 verkocht hij de herberg met de stal
aan de eveneens reeds genoemde A. La
Pere. De stalhouderij is maar een kort
leven beschoren geweest. In 1919 nam
Klaas Hazendonk, geboren te Lexmond in
1881, het "Zwijnshoofd" en de daarbij
horende schuur over. Deze was van
beroep logement- en stalhouder en

Julianastraat en deel van de Buitenlandpoort 1993. Foto Martin van der Vlerk.

gehuwd met Johanna Cornelia Jochems,
dochter van Ruth Jochems en Maria
Hendrika de Vor. Hazendonk liet het
"Zwijnshoofd" in 1922 grondig verbouwen.
Op 1 april 1937 zou het pand openbaar
worden verkocht. De advertentie was al
enkele malen in de Vijfheerenlanden verschenen. Wonderlijk genoeg breekt juist
die nacht brand uit. Het gebeuren werd
breed in de plaatselijke pers uitgemeten:
'Brand uitgebroken in het Zwijnshoofd. Op
Woensdagmorgen om ongeveer 5 uur
werd brand ondekt in het Hotel Het
Zwijnshoofd alhier. Toen de brandweer
even nadien tijd arriveerde was het gehele
Hotel een vuurzee. Onmiddellijk werd een
aanvang gemaakt met het beschermen
van de belende percelen, 't huis van wijlen
Mr. W. Lulofs en de bij het Hotel behoorende stal. Door de groote hitte ondervond
het blussingswerk eenige moeilijkheden.
Men slaagde er evenwel in de belende
percelen voor brand te sparen. Even na 8
uur werden de nog opstaande muren aan
de straatzijde omvergeduwd. Zoals de
lezers wel zullen weten wordt dit Hotel
heden ingezet.' (Vijfheerenlanden, 1 april
1937).

Ondanks de brand vond de openbare verkoop doorgang. Koper was Wessel te
Gusslinklo es., horlogemaker uit Utrecht.
Hijzelf nam tweederde deel voor zijn rekening, zijn zoon Wessel en Johannes
Petrus Jonathan Tros ieder eenzesde
deel. In 1943 vond een boedelscheiding
plaats en nam Peet van Es het hotel over.
De schuur verkocht hij in 1954 aan de
familie Meydam. Tot 1959 bleef hij hotelhouder. Na zijn dood nam zijn dochter de
zaak over. Theo van Erp neemt het dan
over totdat het "Zwijnshoofd" in 1989
opgedeeld wordt. Links Hotel het
"Zwijnshoofd" en rechts het chinees restaurant Rose Garden.
Wij zijn nu beland bij het laatste huis op
de foto. Het heeft de klassieke indeling
met hoofdingang met aan beide zijden
twee ramen. Voor de ernaast gebouwde
stal onderscheiden we nog een echte
mooie boerenkar met verhoogd achterstuk. Dit huis staat jammer genoeg niet
beschreven in het monumentenboek van
de Vijfheerenlanden. Het is ouder dan het
eruit ziet. In de negentiende eeuw had het
de naam "Weiveld", nog eerder was het
bekend als de "Rode Leeuw" en had de
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functie van herberg en uitspanning. Twee
concurrenten dus vreedzaam naast
elkaar. In 1898 woonde er de te
Amsterdam geboren mr. Warner Lulofs,
die kantonrechter te Vianen was. Vóór
deze was het bezit geweest van Huibert
Hartman, directeur van de N.V. Vianen,
gehuwd met Aletta van Wijngaarden, en
Martinus Egbert Hartman, hotelhouder en
aannemer. In de 18e en begin 19e eeuw
was deze statige woning het eigendom
van de bekende familie Cambier. In 1936
werd een verbouwingsplan ingediend,
waarvoor de stadsarchitect Rollman de
tekeningen maakte. De brand van 1937
van het belendende perceel zal alles wel
versneld hebben. Het pand werd opgedeeld in twee wooneenheden, te weten de
nummers 8 en 10.
Op no 8 woonde van 1939 tot 1960
Tielkemeier, die in het laatste jaar verhuisde naar het ernaast gelegen pand.
De nieuwe eigenaar G. van Neerijnen
verkocht het in 1988 aan de huidige eigenaars, de familie Kammeraat. No 10 werd
vanaf 1937 bewoond door de familie Von
Schemm, totdat het in 1960 werd betrokken door de heer Tielkemeier. Diens
weduwe, geboren Hartman, zou hier tot
1989 blijven wonen. Op de plaats van de
stal, zichtbaar op de foto van 1890, werd
tegelijkertijd met de verbouwing van het
buurpand een nieuw huis aangebouwd,
het huidige nummer 12. Het wordt thans
bewoond door de familie Binnenveld.
Met een blik op de prachtige keermuur
van de vaart naar Gorcum met de wapens
Van Brederode-Solms-Braunfeld nemen
we afscheid van Vianen en van deze fotoserie.
P. van Iperen
V.F.C. Leeuwenberg-Steegh

Kroniek
Met bijdragen van:
P.T. den Hertog
M.J.M. Kerkhof
A.J.M. Koenhein
H.L.Ph. Leeuwenberg
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Dijkversterking
De laatste tijd staan de dijkverzwaringen
weer volop in de belangstelling. Vooral uit
het Gelders rivierengebied komen veel
protesten tegen de aantasting van het
landschap. De voornaamste bezwaren
luiden als volgt:
- Rijkswaterstaat trekt met de lineaal een
paar lijnen door het landschap en alles
wat binnen die lijnen valt moet weg;
- dijkhuisjes worden gesloopt, wielen en
strängen dichtgegooid;
- Als de dijk klaar is, ligt er een kale zeedijk, begroeid met gekloond gras en
rechtgetrokken bochten, tot aan de
horizon.
Naar aanleiding van deze protesten heeft
de minister van Verkeer en Waterstaat
een nieuw onderzoek naar de uitgangspunten voor dijkverzwaring aangekondigd.
Het lijkt mij niet helemaal terecht dat
Rijkswaterstaat alleen als schuldige wordt
aangewezen voor de lelijke, verzwaarde
dijken. Tenslotte maken de waterschappen de dijkontwerpen, die op haar beurt
weer door de coördinatiecommissie dijkverzwaring worden beoordeeld. Volgens
critici functioneert de Gelderse CCD echter slecht, over varianten valt niet te praten en bezwaren worden zonder meer terzijde geschoven.
Anders ligt dit in Zuid-Holland. De provincie heeft geleerd van de fouten, die in het
verleden bij dijkversterking zijn gemaakt.
Zij heeft in 1991 de Heidemij opdracht
gegeven om voor het dijktraject
Schoonhovense Veer-Fort Everdingen
een landschapsontwikkelingsvisie (afgekort LOV) op te stellen. De LOV heeft tot
doel om, vóór de planvorming, randvoorwaarden vast te stellen waaraan de dijkversterking moet voldoen.
Het thans verschenen rapport bestaat uit
een hoofdrapport en de deelrapporten
ecologie, cultuurhistorie en landschap.
Beleidsnota's als het nationaal natuurbeleidsplan, de visie landschap en de uitwerking voor het rivierengebied van de
VINEX hebben als basis voor het onderzoek gediend. De opzet van de LOV is als
volgt. Allereerst zijn in het gebied de voorkomende waarden geïnventariseerd en
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gewaardeerd. Vervolgens is een visie per
aspect ontwikkeld en tenslotte is een
totaalvisie opgesteld zónder de dijkversterking en een mét de dijkversterking.
In het deelrapport cultuurhistorie wordt de
ontwikkeling van het landschap en in het
bijzonder de dijk uitgebreid beschreven.
Er wordt duidelijk gemaakt dat de voorgenomen ingreep - dijkverzwaring - niets
nieuws is, maar slechts de voortzetting
van een historische ontwikkeling (afb. 1).
Bij de inventarisatie en waardering zijn
niet alleen elementen afzonderlijk
beschouwd maar ook de samenhang tussen de elementen. De waarde van een
reeks boerderijen is vaak groter dan de
som der delen. Er zijn niet alleen gebouwen in de inventarisatie opgenomen maar
ook verdediginswerken, archeologische
vindplaatsen en de dijk zelf. Zo is de dijk,
op het slotenpatroon na, het oudste door
de mens gemaakte landschapselement.
Wanneer de dijk een bocht maakt heeft dit
vaak een historische oorzaak, zoals een
dijkdoorbraak of, zoals bij Vianen en
Everdingen, een kasteel waar de dijk min
of meer omheen lag. Ook dit komt in de
waardering tot uiting.
Summier samengevat komt het rapport tot
de volgende aanbevelingen. De bestaande dijk moet versterkt worden, waarbij binnendijks cultuurhistorie richtinggevend is
en buitendijks ecologische waarden
behouden en ontwikkeld moeten worden.
Bij Vianen heeft het historisch karakter pri-

oriteit ten opzichte van andere mogelijkheden. De uiterwaard kan worden ingericht
ten behoeve van natuurontwikkeling,
zoals het uitgraven van de voormalige
haven en het ontwikkelen van ooibos om
het zicht op het lelijke waterfront van
Nieuwegein te verzachten. Ook kan zij
dienen als recreatieve uitloop voor
Vianen. Echter, grootschalige recreatieve
bebouwing in de uiterwaard wordt niet
wenselijk geacht vanwege de grote ecologische waarde en uit het oogpunt van
behoud van het beschermd stadsgezicht.
De visie mét dijkversterking komt overeen
met de visie zonder dijkversterking. Het
huidige tracé moet worden versterkt. De
te slopen panden tussen de dijk en de
stadsgracht kunnen na de dijkversterking
vervangen worden door goed ontworpen
eigentijdse bebouwing met een stedelijk
karakter.
Van dit ruim vierhonderd pagina's tellende
en 31 kaarten bevattende rapport is een
samenvatting gemaakt die als brochure
verschenen is onder de titel Meer dan
droge voeten. Men kan deze aanvragen
bij de provincie Zuid-Holland, Bureau
drukkerij en uitgeverij, tel. 070-3116082.
Daarnaast heeft de gemeente Vianen het
stedebouwkundig bureau Wissing in de
arm genomen om de door het hoogheemraadschap voorgestelde dijkversterkingsvarianten te beoordelen. Als basis voor
het onderzoek is de LOV gebruikt alsmede het conceptrapport over de Bastide
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steden. Vianen in het kader van de dijkversterking, zoals bureau Wissing haar
eindrapport heeft genoemd, bevat een uitgebreide beschrijving van het ruimtelijk
patroon van de dijk en omgeving en uiteraard ook van de historische ontwikkeling
van dit patroon. In tegenstelling tot de
LOV worden ook de gevolgen van een
mogelijke dijkverlegging om de Buitenstad
heen behandeld. Dijkverlegging wordt ten
sterkste ontraden omdat de relatie met de
rivier, een wezenlijk onderdeel van het
beschermd stadsgezicht, geheel verloren
zou gaan. De unieke Buitenstad is dan
geen buitenstad meer en de Lekpoort
wordt een binnenpoort. Bureau Wissing
komt dus wat betreft de dijkversterking tot
dezelfde conclusie als de Heidemij. Een
opmerkelijk verschil met de LOV echter is
het voorstel voor de herinrichting van de
uiterwaard. Waar de LOV stelt dat vooral
de uiterwaard ten oosten van de
Buitenstad, de enige uiterwaard waar nu
nog een, nu bedreigde, populatie rugstreeppadden voorkomt, zorgvuldig ingericht moet worden ten behoeve van de
natuurontwikkeling, kan volgens Wissing
een jachthaven worden aangelegd. Het
ligt dan in de bedoeling dat de jachthaven
in de Middelwaard gaat verdwijnen.
Tevens stelt men voor om de oude route
over de rivier te herstellen in de vorm van
een voetveer naar Nieuwegein. De boerderij aan de Lek moet dan weer veerhuis
worden.
In september 1992 heeft de Coördinatie
Commissie Dijkverzwaring (CCD) weer
over Vianen vergaderd. Men heeft besloten dat de paraleldijk niet verder uitgewerkt wordt (zie In het Land van
Brederode, 16 (1991) 61-64). Hiervoor in
de plaats komt een zogenaamde vierkante verzwaring. De weg komt hierbij boven
op de dijk te liggen. Verder is er weinig
verschil. Hoewel de bestaande dijk de
voorkeur heeft, wil de CCD de dijkomlegging als reserve achter de hand houden.
Stuit men op onoverkomelijke technische
of financiële problemen bij de bestaande
dijk, dan kan er alsnog tot dijkverlegging
worden overgegaan. Het is overigens niet
waarschijnlijk dat die dijkomlegging er
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Alb. 2. Jachthaven in de Pontswaard. Ontleend
aan Concept rapport Bastide Steden.

komt, omdat tegenwoordig groot belang
gehecht wordt aan de uiterwaarden. Een
recent voorbeeld hiervan is het plan
Levende Rivieren van het Wereld Natuur
Fonds.
Als men de aanbevelingen van de uitgebrachte rapporten overneemt, zal de dijkversterking minder ingrijpend zijn dan
aanvankelijk werd gevreesd. Als men
gelijktijdig de uiterwaarden herinricht, kan
dit zelfs een stimulans zijn om ongewenste ontwikkelingen ter plaatse ongedaan te
maken of te voorkomen, zoals het dempen van sloten en kleiputjes, grootschalige recreatie, industriële bebouwing enz.
Bovendien moet men er voor waken dat
de ingreep in de uiterwaard niet te groot
wordt. Het voorstel van bureau Wissing
voor een jachthaven en ontgronding van
het staartje van de Pontwaard is dan ook
moeilijk te rijmen met het historisch karakter van het gebied.
M.J.M.K.

Wandelen in de Vijfheerenlanden
Hoe goed natuur en geschiedenis samen
kunnen gaan bewijst de folder Wandelen
in de Vijfheerenlanden uitgegeven door de
provincie Zuid-Holland. In de folder vindt
men drie middellange-afstands-wandel-

routes 'die zich het best laten omschrijven
als natuurwandelingen met hindernissen.
De routes gaan zoveel mogelijk over
onverharde paden. Soms loopt u via een
plank over een sloot, klimt u over een hek
of lijkt het dat u zich op verboden terrein
bevindt.'
De Zouweroute (13,5 km) begint bij
Ameide, gaat via Achthoven naar
Lexmond en vandaar naar Meerkerk.
Daar keert men via de Zouwedijk of Oude
Zederik weer over Sluis naar Ameide
terug. De Van Brederoderoute (17 km)
start in Vianen. Vandaar loopt men via de
Lekdijk naar de Stuw, vervolgens langs
het recratiepark Everstein naar Hagestein,
waarna men via de ^roene Kade en
Zijpkade weer terugkeert naar Amaliastein
c i i v iciilci i. L-'C l a d i o i b lUUlc lo u c
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Leederoute (20 km). Vanuit Leerdam wandelt men iangs aiieriei kades naar Hei- en
Boeicop en via Over-Heicop naar
Schoonrewoerd, vanwaar men via de
Diefdijk weer terukeert in Leerdam.
Hoewel de routes op zichzelf staan zijn
ook allerlei combinaties mogelijk. Dankzij
de duidelijke kaart zal dit geen enkel probleem opleveren.
Daarnaast worden in de folder, beknopt
doch duidelijk, veel wetenswaardigheden
over de geschiedenis van de streek en
een aantal bezienswaardigheden verteld.
De folder is te bestellen bij de provincie
Zuid-Holland, Koningskade 1, 2596 AA
Den Haag (070-3116622) en kost ƒ 1 , - .
A.J.M.K.

Een douairière van Brederode belicht
Het streekarchivariaat Tiel-BurenCulemborg is samen met de Historische
Kring West-Betuwe van start gegaan met
een historische reeks onder de naam
West-Betuwse monografiën. Helaas zie ik
mij gedwongen hier al direct een kritische
noot te plaatsen. Zowel op het omslag als
in het colophon met de CIP-gegevens
wordt de schrijfwijze 'monografiën' gebezigd, terwijl het Ten geleide van de streekarchivaris W. Veerman geheel correct
spreekt van 'monografieën'. Als deze slor-

digheid bij de volgende delen (hopelijk)
zal zijn hersteld, zitten we direct met het
bibliografisch probleem van een reeks met
twee verschillende namen. Dat is evenwel
meer de zorg van bibliothecarissen. Voor
ons is hier vooral de inhoud van belang.
Het eerste onlangs verschenen deel
betreft een historische beschouwing over
Margrita Maria van Falckensteijn (zelf
schrijft zij haar naam op zijn Duits als
Falckenstein) door de generaal b.d. N.
Berghuijs. Eigenlijk is meer sprake van
een aaneenschakeling van wetenswaardigheden over Margrita Maria, haar familieleden en relaties. Hiermee is direct de
zwakte van het boekje aangegeven: aan
de ordening van de historische gegevens
ontbreekt een duidelijke compositie. Dat
wil overigens niet zeggen, dat de inhoud
niet tot lezen noodt. Voor wie geïnteresseerd is in de roi van de adeiiijke famiiies
in onze streken (Vianen, Culemborg,
Buren) biedt het werkje een aantal aansprekende feiten.
Magrita Maria van Daun van Falckenstein
stamde uit een adellijk geslacht uit het
gebied van de Nederrijn. Zij werd geboren
in 1597 als dochter van Wirich VI van
Daun, graaf van Falckenstein, en Anna
Margaretha van Manderscheid-Gerolstein.
Wees geworden in 1606 zou zij haar verdere leven doorbrengen in ons land. In de
Viaanse geschiedenis heeft zij een
bescheiden rol gespeeld als echtgenote
van Walraven IV van Brederode, die zij in
1616 huwde. Deze was in 1614 zijn oom
Walraven III opgevolgd als heer van
Vianen. Ten gevolge van een ongelukkige
val op het ijs, waarbij zich koudvuur
(gangreen) ontwikkelde in zijn been, overleed Walraven IV op jeugdige leeftijd op
29 januari 1620. De dan 22-jarige Margrita
Maria wordt douairière van Brederode. Zij
ontruimt slot Batestein, dat krachtens erfopvolging residentie was geworden van
haar zwager Johan Wolfert en zijn vrouw
Anna Johanna van Nassau-Siegen. Zelf
vindt zij een onderkomen elders, aanvankelijk in Dordrecht, sedert 1623 in Utrecht,
waar zij op 12 juni 1637 sterft.
In 1606, na het overlijden van haar moeder, was Margrita Maria als pleegdochter
opgenomen door de oudste dochter van
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Willem van Oranje, Maria van Nassau (en
niet van Oranje, zoals ten onrechte vermeld in de titel). Deze was in 1595
gehuwd met Philips van Hohenlohe en
voerde met haar man het beheer over het
graafschap Buren voor haar naar Spanje
ontvoerde broer Philips Willem van Oranje
(die zijn vader in het prinsdom Oranje was
opgevolgd). In 1612 stichtte zij het bekende weeshuis in Buren.
De ingewikkelde familierelaties tussen de
Van Dauns (de familienaam van de graven van Falckenstein), de Nassaus, de
Van Pallants (graven van Culemborg), de
Brederodes en andere adellijke geslachten uit de Nederrijn, die in dit boekje aan
de orde komen, maken zichtbaar hoezeer
familiebanden leidden tot betrokkenheid
bij de Opstand. Al deze geslachten leverden hun bijdrage aan de strijd tegen
Philips II. Vaak werden militaire operaties
uitgevochten in het gebied van de
Nederrijn. Wirich VI van Falckenstein,
vader van Margrita Maria, vond bij de
belegering van het slot Broich in 1598
door de Spanjaarden de dood. Door de
verwevenheid van vele Duitse adellijke
geslachten met de opstandige adel in de
Nederlanden werd het strijdtoneel vaak
verlegd naar buiten de landsgrenzen.
De presentatie van dit eerste deel verdient
alle lof. Een prachtige kleurenfoto van het
weeshuis te Buren siert de omslag en ook
het tekstgedeelte is rijkelijk voorzien van
ruim bemeten afbeeldingen. Een reeks bijlagen van oorspronkelijke teksten stelt de
lezer in staat de feiten in de taal van de
tijd na te slaan (het codicil van Walraven
IV van 24 januari 1620, vijf dagen voor
zijn dood, ter aanvulling op zijn testament
van 6 augustus 1618 ontbreekt helaas,
maar wordt wel samengevat in de tekst).
Een index, altijd bijzonder nuttig in een
publikatie waarin veel personen figureren,
completeert het geheel. Enkele storende
slordigheden wil ik toch signaleren. De op
blz. 12 in het bijschrift genoemde Hendrik
VI, koning van Frankrijk, moet natuurlijk
zijn Hendrik IV (in 1610 vermoord door de
monnik Ravaillac). 'Bien ou Rien', de lijfspreuk van Walraven IV van Brederode
(blz. 32) kan m.i. niet vertaald worden met
'Alles of niets', maar moet letterlijker wor30

den verstaan: 'Goed of niets'. En in de op
blz. 38 genoemde jonker van Cloetinge
hoeven we geen bastaard van Walraven
IV te veronderstellen, we kunnen hem
heel wel identificeren met de in de volgende zin genoemde jonker Floris van
Cloetinge uit een bastaardtak van
Brederode van Cloetinge.
Voor het overige is de reeks een aanwinst
te noemen voor de beoefening van de
streekgeschiedenis. Vermelding verdient
de prijs van ƒ 15,-, die de dag van vandaag weldadig mag worden genoemd.
N. Berghuijs, Margrita Maria van
Falckensteijn: pleegdochter van prinses
Maria van Oranje. West-Betuwse monografiën, 1. Tiel, 1993. ISBN 90-71297-187. Prijs ƒ 15,-.
H.L.Ph.L.

Viaanse sporen in Duitsland
Het komt nogal eens voor, dat men op de
meest onverwachte plaatsen tot zijn verrassing stuit op verwijzingen naar de
Viaanse geschiedenis. Zo heeft ergens in
Polen een kasteel (Schlobitten) gestaan,
waar serviesgoed en ander meubilair van
de Brederodes wordt bewaard, althans
werd bewaard, want het gebouw werd tijdens de russische opmars geheel verwoest. En in Portugal is de kans niet
denkbeeldig, dat men een Brederode,
nakomeling van de bastaardtak van
Brederode van Bolsweerd tegen het lijf
loopt. Ook in Duitsland kan men worden
geconfronteerd met sporen uit het
Viaanse verleden, hetgeen niet zo verwonderlijk is, als men weet dat bij het uitsterven van de Brederodes in rechte lijn
de heerlijkheid Vianen vererfde aan de
graven van Dohna, later aan die van der
Lippe.
Ons medelid, mr. P.J.W. Beltjes te
Arnhem attendeerde ons op een dergelijke ervaring, opgedaan tijdens een bezoek
aan de Stiftskerk te Cappel bij Lippstadt,
gelegen tussen Soest en Paderborn.
Deze van oorsprong romaanse kerk
maakte deel uit van een oud norbertinessenklooster, dat na de invoering van de

Reformatie in geprotestantiseerde vorm
werd voortgezet als een adellijk damesstift. Het heeft bestaan tot 1971, toen het
verhuisde naar en opging in een soortgelijk stift in Lemgo (sommigen onzer leden
niet onbekend).
Cappel behoorde tot het graafschap Lippe
en het is dus niet verwonderlijk dat de grafelijke familie zich krachtig deed gelden in
de aangelegenheden van het klooster.
Sedert 1628 werden de abdissen zelfs uitsluitend uit het huis Lippe gekozen. Het
werd toen ook een adellijk stift, waartoe
men slechts werd toegelaten met minimaal 16 adellijke kwartieren. In 1691 werd
tot abdis gekozen Charlotte Albertine von
der Lippe, dochter van Simon Hendrik,
vanaf 1687 heer van Vianen. Dat zij
slechts 16 of 17 oud was op het moment
van haar keuze werd niet als een bezwaar
beschouwd. Ook anderszins verschilden
protestantse damesstiften wezenlijk van
de vroegere katholieke kloosters. Men
trad er in vanwege de niet te versmaden
inkomsten uit de zgn. prebende (een
vaste uitkering), maar bleef beschikbaar,
indien zich een voor de familie gunstige
huwelijkskandidaat aanbood. Zo gebeurde
het ook met Charlotte Albertine, die in
1707 uittrad om een huwelijk aan te gaan
met Karl graaf van Wied-Runkel.
In de kerk (nu parochiekerk der lutherse
gemeente) trof de heer Beltjes een
gewelfschildering aan met naam en
wapen van abdis Charlotte Albertine. Als
hartschild het wapen van Vianen, gekwartileerd met Uten Goye. Bovendien ontwaarde hij op een aantal grafzerken uit de
17e en 18e eeuw een zevental wapens
Lippe-Vianen. Voor wie plannen heeft zich
in die contreien te vertreden is een
bezoek aan Cappel dus aan te bevelen.
Men kan daar een tochtje naar het prachtige Soest en het bijzonder aardige stadje
Wiedenbrück (vol fraaie vakwerkhuizen)
aan vastknopen.
H.L.Ph.L.
De Molens van Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden
In ons tijdschrift wordt op gezette tijden

aandacht besteed aan de molens in het
land van Vianen. Dat is goed, want
molens vormen historische en culturele
monumenten bij uitstek. De ontginning en
ontwikkeling van ons land is aan molens
te danken, en het Hollands landschap
krijgt door molens zijn karakter.
Evenals in de rest van ons land hebben
de molens in het Land van Vianen het
moeten afleggen tegen stoomkracht en
elektrische energie. Van de 44 molens die
er ooit stonden, zijn alleen de Hoekmolen
bij Heicop, de Bonkmolen bij Meerkerk en
de Vlietmolen bij Lakerveld nog over. Ook
de restanten van de Plukkopmolen bij
Lakerveld en de Achtkante molen bij de
Achterkade en de gelijknamige molen van
de polder Achthoven zijn nog aanwezig.
Bij alle zes betreft het overigens poldermolens.
Vele wetenswaardigheden over de
molens in onze streek zijn nu op schrift
gesteld in De molens van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, Van maalwerktuigen tot cultuurmonumenten.
Enkele aspecten van de molengeschiedenis en het molenbeheer komen aan de
orde in de eerste helft van dit boek. Ik wil
deze onderwerpen noemen, en tevens
aangeven wat we over de molens in het
Land van Vianen aan de weet komen.
Globaal worden enkele molentypen
beschreven. De oudste poldermolens zijn
de wipwatermolens, en dit type kwam ook
het meest voor. De constructie van een
wipwatermolen tot in de kleinste bouwkundige details vormt het onderwerp van een
volgend hoofdstuk. Als voorbeelden worden hier de Hoekmolen, de Peilmolen, de
Pompmolen, de Biezenmolen, de
Bloemendaalse molen en de Autenase
molens zowel genoemd als afgebeeld.
Al deze poldermolens maalden het overtollige polderwater uit op het huidige
Merwedekanaal.
We lezen over de ontginningsgeschiedenis van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden en hoe, door steeds verdergaande inklinking van de bodem en
door stijging van het waterniveau in de
rivieren, de natuurlijke afwatering bij
Ameide en Kinderdijk van lieverlede
onvoldoende werd. Het gebruik van berg31

boezems en boezemmolens bood een
oplossing, en zo ontstonden de imposante
molencomplexen voor de Over- en de
Nederwaard bij Kinderdijk, en het complex
bij de Zouwe nabij Ameide-Sluis. Deze
laatste zgn. Hoge boezem was van
belang voor de landen van Vianen, en
deed met 13 molens nauwelijks onder
voor Kinderdijk.
Verder komen nog enkele aspecten van
de bemalingstechniek aan de orde zoals
de getrapte bemaling, de onderbemaling
en de bemalingsgeschiedenis van enkele
polders in de Alblasserwaard. Aandacht
wordt geschonken aan peilen, seinen,
onderhoud en werkzaamheden aan een
molen, en aan de opkomst van ijzeren
molenroeden.
Korenmolens kennen we allemaal, maar
wist u dat er ook mout-, run-, pel-, tras-,
olie- en houtzaagmolens in de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben gestaan? Deze laatste groep, de zgn.
industriemolens, waren vooral geconcentreerd rond Leerdam, Gorinchem, en
langs de Noord en Merwede. Alle korenmolens uit het land van Vianen, t.w. in
Hagestein, Lexmond, Meerkerk, AmeideSluis en drie in Vianen worden hier uitgebreid beschreven en afgebeeld.
Het laatste deel vormt in volume ongeveer
de helft van het boek. Hierin wordt een
aanzet gegeven tot inventarisatie en
beschrijving van het totale molenbestand.
Alle thans nog aanwezige polder-, boezem-, en korenmolens (inclusief de rompen en restanten) worden beschreven.
Bovendien wordt van alle molens een
afbeelding, een overzicht van de molenaars en - alleen van de watermolens een beknopte geschiedenis van de bijbehorende polder of boezem gegeven.
In het hoofdstuk met de titel 'Inventarisatie
van bestaande en verdwenen molens'
komen we al deze molens nogmaals
tegen, evenals de voorgangers en de verdwenen molens. Van alle molens worden
alleen enkele basisgegevens en een
inventarisatienummer gegeven. Deze
nummers verwijzen naar een bijgevoegde
kaart van 52x82 cm, waarop de lokaties
van alle molens die eens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben
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gestaan worden aangegeven.
Dit is wat het boek de lezer biedt, en dat is
veel. Echter, door de gekozen opzet is er
ook veel wat het boek niet biedt. In de
hoofdstukken 4 t/m 8 wordt uitsluitend
aandacht besteed aan de Alblasserwaard,
maar het is jammer dat daar de
Vijfheerenlanden niet bij is betrokken. De
beschrijving van het molenbestand is
uiteraard sterk gericht op de bestaande
molens, maar zo komt de lezer niets te
weten over de geschiedenis van die polders, waar geen molen overgebleven is.
De verdwenen molens moeten het doen
met een korte vermelding in de Inventarisatie. En ook in het overzicht van molenaars ontbreken de verdwenen molens.
Het boek is door vijf auteurs is samengesteld. De diepgang, de grootte en de leesbaarheid van de hoofdstukken verschillen
sterk. Kleine overlappingen zijn dan ook
onvermijdelijk. Sommige delen zijn zeer
samenhangend, andere lijken meereen
samenraapsel van toevallig voorhanden
monografieën. Van de inventarisatie zou
beter gebruik gemaakt zijn indien in de
tekst - bij het aanhalen van voorbeelden steeds het inventarisnummer was vermeld.
Maar samenvattend kan gezegd worden
dat dit boek zowel voor deskundigen als
voor de geïnteresseerde leek veel informatie bevat. Het boek is veelzijdig, en is
van veel afbeeldingen voorzien.
B.E. Janik en H.J. van Rees, red., De
molens van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden, Van maalwerktuigen tot
cultuurmonumenten. Uitgave van de
Stichting Publikaties Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden. HardinxveldGiessendam, 1993. ISBN 90-5166-312-9.
Te verkrijgen bij de boekhandels in de
regio en bij de SPAV, Binnendams 6,
Hardinxveld-Giessendam. Prijs ƒ 59,50.
PT. den H.

Degelijke machines p r o d u c e r e n
en geen 'machient|es', dàt was
al vanaf 1900 het devies.
D a t gold v o o r de wasmachines
m e t handbediening en o o k v o o r
de eerste, in 19 I 3 geproduceerde
elektrische wasmachine, met een
in eigen beheer o n t w i k k e l d e ,
aangebouwde e l e k t r o m o t o r .

Dankzij de toepassing van
'mikro-elektronika', realiseerden
de ingenieurs van Miele een
d o o r b r a a k in de techniek
van elektrische huishoudelijke
apparaten.
Sinds 1978 zijn Miele was-,
d r o o g - en afwasautomaten
computergestuurd, met een
optimaal rendement, k o m f o r t a b e l
bedieningsgemak, zuinig met
energie, een lange levensduur
èn met een minimale
milieubelasting.
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Koninklijke
Woudenberg Ameide
restauratie

renovatie

nieuwbouw

vestigingen te: 's-gravenhage, groningen, medemblik, oosterwolde, valkenburg
en zutphen

Momenteel zijn wij
bezig met de
uitbreiding en
verbouwing van het
Stadhuis in Vianen
Stadhuis re Vianen

voorstraat 7

postbus 3

4233 zg ameide

aangesloten bij stichting vakgroep restauratie

telefoon (01 836) 6600

