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Een gedenkteken in gegoten ijzer. 
Het grafmonument van Jan Blanken op 
de algemene begraafplaats te Vianen. 

De anonieme necroloog van Jan Blanken 
in de Algemene Konst- en Letterbode van 
27 juli 1838 laat over het belang van deze 
markante waterbouwer geen enkele twijfel 
bestaan: Op zijne zoo uitgestrekte loop
baan heeft hij in een voor ons Vaderland 
zoo onmisbaar als gewigtig vak hetzelve 
zoo talrijke diensten bewezen, dat zijn 
naam verdient bij het nageslacht in geze
gende gedachtenis te blijven. Dit gevoelen 
zal ongetwijfeld ook een rol hebben ge
speeld bij de beslissing om voor Blanken 
een grafmonument op te doen richten. 
Uiteindelijk kwam het in 1841, drie jaar na 
zijn overlijden, gereed. 
De geschiedenis van dit "gedenkteken in 
gegoten ijzer" loopt kenmerkend genoeg 
parallel met de waardering van Blanken 
als waterbouwkundige. Het verval van het 
monument moet in de tweede helft van de 
negentiende eeuw hebben ingezet. Om
streeks 1900 waren de vier hoektoortsen 
namelijk al vervangen door eenvoudige 

Het grafmonument, ca. 1900. Historische 
vereniging Het Land van Brederode. 

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

Het grafmonument in mei 1987. 
Foto Rijkswaterstaat. 
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toekomt. De vorig jaar gehouden tentoon
stelling in het Rijksmuseum te Amsterdam 
is daarvan tot nu toe het beste bewijs2. 
Als een van de notabelen van Vianen had 
Blanken in de Grote Kerk niet alleen de 
beschikking over een eigen zitplaats3 

maar ook over een grafkelder4. Daar werd 
zijn op 6 februari 1822 overleden vrouw 
Maria van Lakerveld begraven. Enige jaren 
later, in 1825, verbood koning Willem III bij 
Koninklijk Besluit het begraven in kerken. 
Hoewel de uitvoering van dit besluit in 
nogal wat plaatsen werd vertraagd, reser
veerde men in Vianen in 1828 al een stuk 
grond als algemene begraafplaats. Blan
ken is een van de eersten, die gebruik 
maakten van de mogelijkheid zich in te 
schrijven op een perceel met grafkelder. 
Na zijn overlijden op 17 juli 1838 werd hij 
dan ook in deze grafkelder begraven. In 
dezelfde maand bracht men ook de stoffe
lijke overblijfselen uit het graf in de kerk 
naar de begraafplaats over5. In augustus 
1851 vond nog de begrafenis plaats van 
een kleindochter van Blanken, Johanna 
Cornelia Sloot6. 
Het onderhoud van het keldergraf en het 
monument kwam in 1860 in handen van de 
Nederlands Hervormde gemeente van 
Vianen. Op 24 mei van dat jaar aanvaard
den de kerkvoogden een schenking van 
de schoondochter van Blanken, Maria 
Druppen (1795-1875) ten bedrage van 
ƒ 1.000,-. De voorwaarde was, dat de 
kerkvoogdij zich verplichtte tot het plegen 
van onderhoud en eventuele herstellin
gen7. Ook het eigendom van het graf 
kwam na verloop van tijd in handen van de 
Nederlands Hervormde gemeente. Dat 
gebeurde in 1944 als het de gemeente 
Vianen niet is gelukt de "rechthebbenden" 
van het graf op te sporen8. 
Dankzij het onderzoek van M.L. Stokroos 
is de kennis omtrent gietijzeren graftekens 
in Nederland de laatste jaren aanzienlijk 
toegenomen9. Het gebruik van gietijzer 
voor graftekens nam een aanvang in de 
eerste decennia van de negentiende 
eeuw. Het vormde een goed en relatief 
goedkoop alternatief voor het stenen 
grafteken. Rondom het midden van de 
eeuw werden de meeste gietijzeren grafte
kens gemaakt. De laatste dateren uit het 

asm^. 

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

laatste kwart van de negentiende eeuw. 
Het grafmonument van Blanken uit 1841 
was voor de tijd dus niet uitzonderlijk, 
hoewel het als "ijzeren gedenkteken" op 
"eene deftige begraafplaats" nog wel in 
het Aardrijkskundig Woordenboek van 
Van der Aa is opgenomen10. 
Gietijzeren graftekens werden door ver
schillende ijzergieterijen kant en klaar 
geleverd. De ijzergieterij van Nering Bögel 
te Deventer was op dit terrein een van de 
meest actieve11. Voor de verkoop van hun 
producten werd door de ijzergieterijen 
onder meer gebruik gemaakt van catalogi. 
De Deventer ijzergieterij was in 1834 de 
eerste die een dergelijke catalogus in druk 
liet uitkomen12. Naast een inleidende 
tekst, waarin wordt ingegaan op de techni
sche eigenschappen van gietijzer en de 
diverse toepassingsmogelijkheden, bevat 
de catalogus tekeningen van 91 leverbare 
producten. Een aanzienlijk deel daarvan, 
31, bestaat uit graftekens. In de catalogus 
is verder een prijslijst opgenomen. 
Archivalia met betrekking tot de bestelling 
en de levering van het Blankenmonument 
zijn voor zover bekend niet bewaard 
gebleven. Ook een fabrieksmerk, door 
Nering Böge! in een enkel geval op een 
grafteken aangebracht, ontbreekt. Het 
Blankenmonument kan echter zonder al te 
veel problemen aan de Deventer ijzergiete
rij worden toegeschreven. Deze toeschrij
ving berust enerzijds op de overeenkom
sten met grafmonumenten uit de catalo-
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Reconstructie van het grafmonument. Tekening: Rijkswaterstaat. 

gus en anderzijds op overeenkomsten met 
bestaande grafmonumenten waarvan de 
Deventer herkomst aan geen twijfel onder
hevig is. 
Hoewel het grafmonument van Blanken de 
tand des tijds niet in zijn geheel heeft 
kunnen doorstaan, is stilistische vergelij
king met andere monumenten verant
woord vanwege de afbeeldingen, die wij 
ervan bezitten. Met name moet hier de 
tekening worden genoemd, die op 8 
augustus 1841 door de bekende Gerrit 
Lamberts werd gemaakt13. Deze tekening 
is daarom zo belangrijk omdat zij als enige 
afbeelding laat zien dat op de vier hoeken 
neerwaarts gerichte toortsen waren aan
gebracht. 
Het grafmonument van Blanken op de 
openbare begraafplaats van Vianen be
staat uit drie hoofdonderdelen: het voet
stuk, de romp en de bekroning. Het voet
stuk rust op een natuurstenen plaat en is 
opgebouwd uit twee elementen, die ieder 
uit één stuk zijn gegoten. Het bovenste 
element heeft een hol profiel. De romp van 
het monument bestaat uit vier, enigszins 
taps toelopende platen, die zijn voorzien 
van teksten en decoraties. Eén plaat heeft 
als tekst: HIER RUST/JAN BLANKEN JANSZ./STAATS-

RAAD/INSPECTEUR GENERAAL VAN 'S.RIJKS WATER-

STAAT/RIDDERA/AN/BINNEN- EN BUITENLANDSCHE 

ORDEN, ENZ. Op de tegenoverstaande plaat 
luidt de tekst: GEBOREN/TE BERGAMBACHT/ 15 
NOVEMBER 1755/OVERLEDEN/TE VIANEN/17 JULIJ 
1838. De andere twee platen zijn respectie
velijk voorzien van een staartbijtende 
slang en een gecombineerde eikelaurier
krans. Op de vier hoeken zijn toortsen 
aangebracht. Slang, krans en toortsen 

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

Ontwerp nr. 61 in de catalogus 'Over het 
gebruik van het gegoten ijzer ' (Deventer, 1834). 

50 



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

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

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

Grafmonument van de gebroeders Knypinga en Janson op de Zuiderbegraafplaats te Groningen 
(1838). Links de staartbijtende slang en rechts de gecombineerde eiken/laurierkrans. De tekstplaat 
binnen de krans is later (in 1844) toegevoegd. Foto's: W.P.H. Scholten. 
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Sterker nog, bij het ontwerp is duidelijk 
uitgegaan van een bestand model en van 
bestaande gietmallen. Voor het Blanken
monument zal dan ook hoogstwaarschijn
lijk geen speciaal beeldhouwwerk zijn 
verricht zoals dat bijvoorbeeld in het geval 
van het monument van T. Ainsworth te 
Goor (1842) is gebeurd17. Er zal daarente
gen wel een ontwerptekening zijn ge
maakt, overigens de enige voorwaarde 
waaraan volgens de catalogus van Nering 
Bögel bij een bestelling écht diende te 
worden voldaan18. Wat het Blankenmonu
ment wel degelijk uniek maakt is de uitein
delijke combinatie van de verschillende 
onderdelen. 

Het grafmonument van de gebroeders 
Knypinga en Janson op de Zuiderbegraaf
plaats te Groningen is voor de restauratie 
van het Blankenmonument van grote 
betekenis. Dankzij de identieke maatvoe
ring is het mogelijk van de toortsen, de 
krans en de slang van het Groninger 
monument afdrukken te maken, die nood
zakelijk zijn voor de juiste modellen en 
gietmallen. Inmiddels kon op deze wijze 
de eike-laurierkrans voor het Blankenmo
nument opnieuw worden gegoten. Een en 
ander wordt op zorgvuldige wijze uitge
voerd door ijzergieterij Borcherts b.v. te 
Sappemeer. 
Het uitgangspunt bij de restauratie van het 
Blankenmonument is geweest zoveel 
mogelijk van de overgebleven onderdelen 
te handhaven19. Bij de keuze voor wel of 
niet handhaven is het een voortdurend 

Detail van een van de vier palmetten, mei 1987. 
Foto: Rijkswaterstaat. 

afwegen van de voors en tegens. De 
historische integriteit van het monument 
staat soms recht tegenover de duurzaam
heid. De vier palmetten van de bekroning 
zijn daarvan een goed voorbeeld. De 
materiële conditie is zonder meer slecht. In 
het verleden zijn ze al eens gerestaureerd 
waarbij aan de achterzijde een ondersteu
ning van halve (afgedankte) hoefijzers is 
aangebracht. Handhaving van de palmet
ten mét de curieuze vroegere restauratie is 
vanuit historisch oogpunt zeer wenselijk, 
uit het oogpunt van duurzaamheid echter 
zeer onwenselijk. In dit geval is in principe 
besloten tot handhaving van de originele 
palmetten echter met verwijdering van de 
vroegere restauraties. 

W.H.P. Schölte 
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Jan Blanken in het 
Stedelijk Museum Vianen 

Drie jaar geleden opende het Stedelijk 
Museum zijn deuren aan de Voorstraat 
103 voor het publiek. Sindsdien organi
seerde het bestuur van de Stichting Stede
lijk Museum Vianen daar een aantal expo
sities en gaf enkele publicaties uit. Zowel 
op de tentoonstellingen als in de publica
ties staat óf de collectie van het museum 
centraal óf de geschiedenis van Vianen. 
Zo wordt sinds begin juni LI. de tentoon

stelling "Zilver uit eigen bezit" gehouden, 
terwijl vanaf oktober a.s. de expositie "Jan 
Blanken, Vianen en de Vijfheerenlanden" 
te zien zal zijn. Deze laatste zal een jaar 
voor het publiek te bezichtigen zijn. 
Ruim een jaar geleden organiseerde het 
Rijksmuseum te Amsterdam een expositie 
die gewijd was aan Jan Blanken. Die 
tentoonstelling vond plaats in het kader 
van de herdenking van het patriottenjaar 
1787. Naar aanleiding van de expositie te 
Amsterdam verscheen een goed gedocu
menteerd en rijk geïllustreerd boek, waarin 
leven, werk en betekenis van Blanken 
uitvoerig werden belicht. Tentoonstelling 
en boek leveren een belangrijke bijdrage in 
de herontdekking van de in het vergeet
boek terecht gekomen Jan Blanken. 
De herontdekking van Blanken vestigde 
ook de aandacht op zijn grafmonument, 
dat op de begraafplaats te Vianen werd 
opgericht. Overigens was dat geen pri
meur van de organisatoren van de exposi
tie te Amsterdam. In 1980 wijdde het 
tijdschrift van de Historische Vereniging 
"Het land van Brederode" een nummer 
aan het thema "begraven in Vianen". In 
die aflevering van In het Land van Brede
rode vestigde Mr. J. Belonje reeds de 
aandacht op Blankens graftombe. 

Wattoen niet lukte is de organisatoren van 
de tentoonstelling te Amsterdam wel 
gelukt: stimuleren dat het grafmonument, 
dat in de loop der tijden tot een ruïne was 
vervallen, wordt gerestaureerd. Die restau
ratie was voor het bestuur van de Stichting 
Stedelijk Museum aanleiding tot het 
organiseren van de tentoonstelling "Jan 
Blanken, Vianen en de Vijfheerenlanden". 
De titel geeft duidelijk aan dat het geens
zins de bedoeling is om in Vianen een 
verkleinde heruitgave van de Amster
damse expositie te presenteren, maar wel 
gedetailleerder dan in Amsterdam ge
beurd is, aandacht te besteden aan het 
gebied waar Blanken zijn bruid vond, zijn 
laatste levensjaren doorbracht, begraven 
werd en een aantal belangrijke werkzaam
heden verricht heeft. 
Kort samengevat bestaat de tentoonstel
ling "Jan Blanken, Vianen en de Vijfhee
renlanden" uit de volgende onderdelen: 
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