
Bericht van de redactie 

In dit eerste nummer van de nieuwe jaar
gang komt een aantal verschillende 
onderwerpen aan de orde. Enkele bijdra
gen zijn aanvullingen op eerder versche
nen artikelen. W. van Zijderveld draagt 
nieuwe informatie aan over de korenmo
len 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 uit
gezien. Sil van Doornmalen geeft aanvul
lende informatie over de in Vianen ver
schenen kranten, waarvan Oda 
Schmalhausen en Hans Koenhein in jaar
gang 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 onder
werpen aangesneden. W. van Zijderveld 
geeft een beschrijving van het station 
Lexmond van de paardenposterij, dat in 
de eerste helft van de vorige eeuw aan
vankelijk 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 ver
hitte 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 wor
den uitgesproken aan mevr. M.H. Haring-
Quak, 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 werk
zaamheden 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 samen
gevoegd 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 gemeente
lijke en provinciale herindelingen, samen
werking in gemeenschappelijke regelin
gen 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 provin
cie: Zuid-Holland. Het is een kleine hand
reiking bij het historisch onderzoek. De 
bestuurlijke veranderingen hebben name
lijk 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 Duven-
voorde, diverse rechten aan de inwoners 
die gezamenlijk als 'stadsrechten' 
beschouwd kunnen worden. In de jaren 
tot 1795 ontleende de stad zijn bekend-
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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 stads
rechten. 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 ontwik
keling 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 leenroe-
rig aan Hagestein, behoorde sinds de vijf
tiende 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 diver
se staatsregelingen die het licht zagen 

(1798, 1801, 1805, 1810 en 1813)6. De 
komst van de Franse legers in 1795 bete
kende 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 volksvertegen
woordigers na veel politieke strubbelingen 
een grondwet aangenomen8. Deze staats
regeling 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 vor
ming van de nieuwe departementen, 
waarbij gestreefd werd naar een gelijke 
omvang. Van het op te richten departe
ment 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 aan
genomen door de 'niet-stemmers' te reke
nen tot de 'voorstemmers'. De grenzen 
van de oude gewesten werden met 
ingang van 1 januari 1802 hersteld, maar 
de benaming departement bleef gehand
haafd. Vianen werd onderdeel van het 
departement Utrecht, waartoe Hagestein 
al behoorde. Everdingen bleef deel uitma
ken 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 proble
men 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 inge
steld, verdeeld in provincies of landschap
pen 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 Everdin
gen 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 pro
vincie 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 colle
ges 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 pro
vincie Holland kreeg twee gouverneurs 
voor het noordelijke en zuidelijke gedeelte 
en een jaar later werd het bestuur ver
deeld 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. 

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). 

S.E.M, van Doornmalen 

Noten 

Met dank aan J.M.M. Ruijter en H.L.Ph. 
Leeuwenberg voor hun op- en aanmerk 
bij eerdere versies van de tekst. 
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Vianen, Lexmond en de paarden-
posterij* 

De oprichting van de paardenposterij 

Ten tijde van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden werd het vervoer van perso
nen, voor zover dezen niet gebruik maak
ten van het uitgebreide net van waterwe
gen, met octrooi van de plaatselijke over
heid uitgevoerd door postwagendiensten, 
particuliere ondernemingen, die als voor
loper kunnen gelden van het openbaar 
vervoer. De postwagendiensten vervoerde 
ook wel brieven in opdracht van de over
heid 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 lands
heren had verdrongen. In de 17e eeuw 
was een stelsel van vaste postverbindin
gen per paard ontstaan, waarvan de uit
voering in handen was van particuliere, 
stedelijke of gewestelijke functionarissen. 
Er waren vele tarieven en reglementen, 
wat het vervoerswezen zeer onoverzichte
lijk maakte. Na de Bataafse Omwenteling 
werden al deze afzonderlijke postdiensten 
opgeheven en in 1799 nationaal ver
klaard. Voortaan werd de brievenbezor-
ging door de staat gereguleerd. Pas zeer 


