
allen uit dezelfde tijd, met gotische 
versiering aan dez.g. sleutelstukken 
(waarop de balken in de muur rusten). Wat 
echter merkwaardig is: ieder gebint 
vertoont zodanige individuele kenmerken 
in de konstruktie en afwerking, dat aan 
verschillende timmerlieden gedacht moet 
worden, die alleen de hoofdpunten als 
gemeenschappelijk uitgangspunt hadden. 
Men kan daarbij denken aan grote haast of 
iets als een proeve van bekwaamheid. 
Over het hele huis loopt een ongedeelde 
zolder, die ook van oorsprong geen 
vliering had. De spanten zijn samengesteld 
uit twee eiken jukken, die voor midde
leeuwse begrippen erg licht van konstruk
tie zijn en daaruit kan afgeleid worden dat 
het gebouw vermoedelijk geen stenen 
dakbedekking, maar een rieten kap had. 
Wat is nu de oorspronkelijke funktie 
geweest? Mogelijk kunnen de archieven 
hier meer over zeggen. Uit de struktuur 
kan in ieder geval afgeleid worden dat er 
sprake was van een gemengde funktie, 
waarbij het wonen tamelijk ondergeschikt 
was. Er zijn geen sporen die duiden op een 
ambacht. De haard in de grote kamer kan 
op een openbare funktie wijzen en het 
grootste deel van de verdieping moet bij 
dezelfde funktie horen. Op grond van deze 
indeling, de opvallende afmetingen en de 
ligging nabij een belangrijke stadspoort 
ben ik geneigd een oorspronkelijke funktie 
als herberg te zien. De grote kamer is dan 
vanouds de gelagkamer en het daarboven 
gelegen deel van de verdieping moet dan 
slaapzaal geweest zijn, met bedsteden 
tegen de blinde achtergevel. 

De verbouwing, waarbij tegen beide 
zijgevels een éénlaags huis wordt 
aangebouwd en er een achterbouw volgt 
(met keuken?), laat deze indeling en 
daarmee de funktie ongewijzigd. Alleen 
wordt de trap tegen de achtergevel 
geplaatst, zodat de voorgevel - wat 
betreft het herberggedeelte - met een 
groot venster rechts van de ingang meer 
symmetrie krijgt. Met deze opzet wordt 
ook de plaats van de gevelsteen heel 
logisch. 

Bart Klück 

De restauratie van het huis "Neêrlands 
Welvaren" aan de Langendijk 14-16 te 
Vianen. 

Voorgeschiedenis 

Als in 1979 het huis "Neêrlands Welvaren" 
wordt verkocht vertrekt daarmee de 
laatste kastelein uit een sinds mensenheu
genis als café bekend stand pand. De 
nieuwe eigenaar had grootste plannen, hij 
wilde er een hotel-restaurant vestigen. De 
instorting van de onroerendgoed markt 
begin jaren tachtig deed deze plannen in 
duigen vallen, het pand kwam leeg te 
staan en werd dichtgeplankt. Een periode 
van ernstig verval trad in. De kap van het 
achterhuis zakte gedeeltelijk in en de 



voorkap begon overal te lekken. Veel 
inwoners van Vianen was deze toestand 
een doorn in het oog. 
Tijdens de aandeelhoudersvergadering 
van de B.V. Vrijstad Vianen in 1984 kwam 
het huis in de rondvraag aan de orde. 
Besloten werd een poging te doen het huis 
aan te kopen. Dit lukte na veel onderhan
delen in 1985. De aankoop is mede moge
lijk geweest door de steun die de ge
meente Vianen gaf, zowel in de vorm van 
subsidies als in het stellen van zekerheden. 
De B.V. Vrijstad Vianen Maatschappij tot 
Stadsherstel is in 1975 opgericht met het 
doel om in slechte staat verkerende pan
den met bouwhistorische waarde in de 
stad Vianen te restaureren en zo te bewa
ren voor het nageslacht. De aandeelhou
ders zijn particulieren en instellingen die 
de stad Vianen na aan het hart ligt. De 
gemeente Vianen is voor een kwart aan
deelhouder. 

Het restauratieplan. 

De belangrijkste voorwaarde bij het maken 
van het restauratieplan was het zoveel 
mogelijk handhaven van de oorspronke
lijke structuur en verschijningsvorm van 
het huis. Onder het oorspronkelijke huis 
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Ravage na de instorting op 6 oktober 1986. 
Foto Peter Wit, Vianen. 

wordt verstaan het middeleeuws voorhuis 
met de 18e eeuwse achterbouw, echter 
ontdaan van in de 20e eeuw aangebouwde 
en ontsierende privaten. 
In eerste instantie is onderzocht of het 
pand weer als een geheel tot woonhuis 
met praktijkruimte hersteld kon worden. 
Dit bleek financieel niet haalbaar te zijn. 
Gekozen is toen voor een verticale verde
ling in twee woonhuizen, op de traveemaat 
2 staat tot 3. Dit hield in dat de op de 
begane grond al aanwezige scheidings
muur van de hal doorgezet moest worden 
op de verdieping tot in de kap. Een verti
cale verdeling heeft voordelen op een 
horizontale, zowel constructief, geluids
isolatie-technisch, als praktisch. Een 
nadeel is dat de grote zaal op de verdie
ping gedeeld moest worden, waar deze 
ruimte dat nooit geweest is. De toegang 
van woning nr. 16 is de deurpartij in de 
voorgevel geworden en de voordeur van 
woning nr. 14 zit in de poort tussen nr. 12 
en 14 op de plaats waar ooit een zij-ingang 
geweest is. De achterbouw verkeerde, 
zoals hiervoor al gemeld, in zeer slechte 
staat, onoordeelkundige verbouwingen en 
ophogingen hebben het doen losscheuren 
van de voorbouw. Totaal afbreken en weer 
opbouwen was hier de enige mogelijkheid. 
De voorgevel met de zandstenen frontons 
boven de ramen en de zijtrapgevels zou
den in de bestaande toestand hersteld 
worden. Alleen voor de achtergevel was 
een nieuwe indeling gekozen, geënt op de 
woonbestemming. Op 1 september 1986 
werd met de restauratie een aanvang 
gemaakt. De achterbouw werd gesloopt 
en het voorhuis gestut en gestempeld. 
Vervolgens werden er boorpalen in de 
grond aangebracht om de nieuwe achter
bouw te funderen. Officieel zou op vrijdag 
10 oktober 1986 de restauratie van start 
gaan. 

Echter op maandag 6 oktober om 12.55 u 
stortte het pand met luid geraas in. Er mag 
van geluk gesproken worden dat het op 
dat moment juist schafttijd was en er 
niemand in of onder het gebouw liep. De 
oorzaak van de instorting was niet met 
zekerheid te achterhalen. Wel bewees dit 
tragische voorval hoe nodig de restauratie 
was. 
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eiken trap in het huis, die nog uit de bouw
tijd dateerde, maar erg slecht was, is 
geheel vernieuwd en in vurenhout doorge
zet naar de zolder. 
In woning nr. 14 is de nieuwe trap bewust 
in het achterhuis geplaatst om aan te 
geven dat hier nooit een trap in het voor
huis geweest is. De 16e eeuwse haardste-
nen die in de schouw van de opkamer zijn 
gevonden, voorstellende o.a. de geschie
denis van Suzanna en de ouderlingen uit 
de apocriefe bijbelboeken, zijn inmiddels 
gerestaureerd en geschonken aan het 
Stedelijk Museum te Vianen. Verder is nog 
vermeldenswaard de plavuizenvloer van 
de opkamer, bestaande uit diagonaal 
gelegde rode en blauwe plavuisjes. 
De restauratie is verder zonder noemens
waardige problemen voltooid, en medio 
1987 werden beide woningen door de 
kopers in gebruik genomen. 

A. Verlaan 

Twee van de aangetroffen haardstenen, 16e 
eeuw, voorstellende: Judit doodt Holofernes 
(boven) en Susanna bespied door de twee 
grijsaards (beneden). 

Uit de aanvankelijk grote ravage kwamen 
gelukkig alle 16e eeuwse eiken korbelen 
en sleutelstukken onbeschadigd te voor
schijn. Van de moerbalken bleken er twee 
gebroken te zijn. De gevelsteen uit 1616 
lag onbeschadigd op straat tussen het 
puin. De beide trapgevels waren groten
deels blijven staan en de kelder met 
opkamer was ook nog heel. Gelukkig was 
het huis voor de restauratie uitvoerig 
opgemeten en gedocumenteerd, zodat 
geen voor de restauratie noodzakelijke 
gegevens verloren zijn gegaan. Met man 
en macht is toen een herstelplan gemaakt, 
waarna de voorgevel in enkele weken tijds 
weer werd opgebouwd. Op 14 november 
1986 kon de gevelsteen met het jaartal 
1616 door burgemeester in 't Veld weer 
geplaatst worden. 
De eiken spantkrommers van de kap zijn 
op één spant na vernieuwd moeten wor
den. Hiervoor is ook weer krom gegroeid 
inlands eikehout gebruikt. Een compleet 
spant is in woning nr. 14 nog aanwezig. De 

Het pand Langendijk 14-1'6 na restauratie, 
1987. Foto Peter Wit, Vianen. 


