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maar ook pissebedden. Van de laatste
weet Gerrit Baars zich nog te herinneren
dat die werden gezet op het etterende
been van A(?) Krouwel, die op deze wijze
hiervan genas. Zelfs aderlaten werd nog in
de jaren '90 van de vorige eeuw toegepast!
Verder maakte men veel gebruik van
huismiddeltjes bij ziekten zoals
gedroogde klaproos en kamille. Voor
spier- en andere pijnen ging men naar een
"strijker".

In Holland was de raad identiek met de
vroedschap; de magistraat, het college
van burgemeesters en schepenen,
maakte deel uit van de vroedschap. De
raad vulde zich zelf aan door middel van
een coöptatiesysteem. In het oosten van
de Republiek daarentegen werd de raad
slechts gevormd door de magistraat, die
ook daar uit burgemeesters en schepenen
was samengesteld. Aanvankelijk
speelden hier de burgers door middel van
het college van gemeenslieden een
belangrijke rol: dit college koos iemand uit
de rijen der burgers om een vacature in de
raad o p t e vullen 1 .

De komst van de eerste auto te Vianen
moet ongeveer tussen 1900 en 1902
geweest zijn. Gerrit Baars herinnert zich
de eerste gezien te hebben, terwijl hij
bezig was met het bewerken van zijn
aardappelveld op het "Bensbergje" in de
Monnikenhof. In deze periode kwam ook
het katholieke verenigingsleven tot bloei.
Deze katholieke sociale emancipatie uitte
zich in Vianen door de oprichting tussen
1900 en 1902 van de r.k. werkliedenvereniging "St. Jozef". Ook Gerrit Baars werd lid
van deze vereniging. Een onderdeel van
deze vereniging was de toneelclub en hij
heeft aan diverse door deze club
opgevoerde stukken deelgenomen. De
opvolger van de r.k. werkliedenvereniging
was de Katholieke Arbeiders Bond (1921)
en de Aartsdiocesane Boeren en Tuinders
Bond (1921). Haar verenigingsgebouw lag
schuin tegenover de pastorie en staat nog
bekend onder de naam de " B o n d " . In dit
gebouw was dan ook de receptie en het
grote feest voor zijn honderdste
verjaardag bijgewoond door een
uitgebreide familie Baars.
V.F.C. Leeuwenberg-Steegh

De magistraat van Vianen
Van ouds kennen we in de Republiek een
tweetal bestuursmodellen: het Hollandse
stelsel en het model dat typerend is voor
de oostelijke gewesten. Utrecht zou dan
een overgangsgebied zijn met kenmerken
van zowel het ene als het andere stelsel.

Vianen behoorde noch tot het Hollandse,
noch tot het oostelijk model. Vianen kende
geen vroedschap, ook de benaming
"raad" was er in de achttiende eeuw
onbekend. Er was slechts de magistraat,
waartoe echter behalve twee burgemeesters en schepenen ook de drost behoorde.
De drost deed jaarlijks rond eind
december een voorstel aan de heer voor
een nieuwe magistraat voor het komende
jaar. De leden hiervan hadden dus niet
levenslang zitting. Dit afwijkende systeem
dankt Vianen ongetwijfeld aan haar
uitzonderlijke positie in de Republiek door
haar souvereine status. Opgemerkt dient
nog te worden dat de Staten van Holland
als heer van Vianen waarschijnlijk heel wat
kritischer waren ten aanzien van de
benoemingen van de drost dan hun
voorgangers de Brederodes, de Dohnas
en de Lippes. In 1740 vond Den Haag het
dan ook nodig een reglement op te stellen
waaraan de drost zich had te houden. De
tekst luidde als volgt:
Reglement waarna de Drossaard der Stede
en Landen van Vianen, zig omtrent de
bestellinge van de Regeringe der Stad
Vianen in opzichte van de Burgemeesteren
en Schepenen zal hebben te gedragen.
Gearresteerd: 29 december 1740.
De Regtbank bestaande uit den Drossaard
als schout civil, zeven schepenen
werdende de eerste genaamt
schepenburgemeester, zo zullen alle jaren
4 schepenen in functie blijven, waarvan die
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geene, die de meeste reizen schepen is
geweest, ofte wèl die de oudste is in
opzicht van de eerste electie tot schepen,
als schepen-burgemeester zal fungeren.
En zullen jaarlijks drie schepenen
aankomen, die het vorig jaar als schepen
niet zullen hebben gediend.
Jaarlijks zal afgaan de Stedeburgemeester
en tot Stedeburgemeester niemand
genomineerd of geëligeerd werden, tenzij
hij voorheen één of meerdere jaren
schepen is geweest.
De Stedeburgemeester die afgaat zal
gedurende het zelve jaar buiten actuele
functie zijn, doch in het volgende jaar
wederom kunnen geëligeerd worden.

bereikt zal hebben de ouderdom van volle
vijf en twintig jaaren, en de nederduitse
taaie behoorlijk verstaat, en tot Schepen
niemand als die den ouderdom van twee en
twintig jaaren heeft bereikt, en de
voorseide qualificatien meede is hebbende.
De Dijkgraaf des lands van Vianen, de
Rentmeester der Domeinen, de Raden van
de Kamer van Justitie, de Griffier van de
zelve Kamer, mitsgaders de Secretaris van
het Collegie van Dijkagie en de Secretaris
van de Stad zullen niet eligibel zijn tot
burgemeester- of Schepenschap.
Ook zal niemand op de lijste ter electie van
Burgemeesteren Schepenen gebracht
mogen werden die actuelijk jouisseert van
protectie 2 .
Een aantal z a k e n valt o p bij dit r e g l e m e n t .
Allereerst het feit dat men s p r e e k t v a n de
Regtbank. Het lijkt er o p dat d e heren het
over een aantal t e r m e n niet e e n s w a r e n ,
w a n t e r b o v e n staat:
De Regeringe te Vianen uijt Drossaard, twe
Burgemeesters en ses Schepenen
vervolgens:

De magistraat te Gouda tijdens een
rechtszitting, 18e eeuw. Waarschijnlijk zal dit
ook zo te Vianen hebben plaats gevonden.
Verklaring: A = officier; a-b-c-d- de vier
burgemeesters; 1 toten met 7schepenen; 8
secretaris; VIII secretaris van de burgemeester;
9 de onderschout; 10 de verdachte ; 11
dienders. Foto Stedelijk Museum Gouda.
De Drossaard zal naar ouder gewoonte
jaarlijks tijdig aan Heeren Gecommitteerde
Raden overzenden een Lijste van personen
die voor het volgende jaar, ingang
nemende met 1° januari, de Magistraat
zouden uijtmaken, omdaar op de
approbatie van haar Ed. Mog. te verzoeken.
Geene personen zullen genomineerd
werden, om Scheepenen te zijn, dan die
geboren zijn in een der zeven geünieerde
provintien, ofte het ressort van de
Generaliteit, ofte die, buiten de zelve
geboren zijnde den tijd van 12 jaaren
binnen een van de zelve provintien of
ressort van de Generall, ende in de stad, of
in den lande van Vianen twee jaren lang
vaste woonplaats zullen hebben gehad.
Ook zal niemand tot Stedeburgemeester
bevorderd kunnen worden, als die
professie doet van de Gereformeerde
religie, of immers dezelfe is toegedaan, en
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De Magistraat bestaat uijt Drossaard, twee
Burgemeesters en den trésorier —
Beiden zijn echter d o o r g e s t r e e p t . Over d e
rang van d e s c h e p e n b u r g e m e e s t e r w a s
o o k o n e n i g h e i d ; in d e m a r g e staat d e
o p m e r k i n g , overigens ook w e e r
doorgestreept:
De Rechtbank bestaat uijt den Drossaard
als Schout-Civiel, waarvan hij commissie
heeft, en zeven Schepenen, werdende de
eerste Schepen genoemt Schepen-burgemeester ter oorsake dat deselve benevens
de Stadsburgemeester i nde magistraat
sessie heeft,; nooyt heeft een schepenburgemeester gepresideert als den
drossaard ofte ymand van zijnentwege
present geweest is.
Nog v r e e m d e r w o r d t dit, w a n n e e r w e in d e
o p g a v e van d e a m b t e n , officiën en
bedieningen, opgesteld door de
magistraat o p 6 juli 1748 in o p d r a c h t van
G e c o m m i t t e e r d e Raden, lezen:
De Magistraat bestaat uit de Drossard,
twee burgemeesters en zes schepenen,
werdende de ene Stads- en d'andere
Schepenburgemeester genaamd, zijnde
de laatste President in het gerecht 3 .

Duidelijker worden deze zaken echter
wanneer we de rechtshistorische
ontwikkelingen van deze tijd nader in
ogenschouw nemen. De Monté Verloren
en Spruit 4 maken onderscheid tussen de
moderne rechter en de rechter in oude zin:
de laatste presideerde wel de zittingen,
doch had geen deel aan het nemen der
beslisingen. Hij had, als vertegenwoordiger van de heer, tot taak het recht zoals dat
binnen de betreffende groep bestond te
handhaven. Hij "maakte" niet het recht,
dat bestond al; hij " v o n d " ook niet het
recht, dat was de taak van het volk, met
daarin centraal een aantal deskundigen;
hij vorderde recht, en vertoonde eigenlijk
veel meer overeenkomst met onze officier
van justitie. Zulk een president was nu de
schout-civiel, een functie die in de
achttiende eeuw in Vianen vrijwel steeds
door de drost vervuld werd. De taak van de
schepenen (het gerecht) was de inhoud
van de vonnissen vast te stellen buiten
tegenwoordigheid van de schout. Zulks
geschiedde, hetzij doordat de schepenen
zich ter beraadslaging over het vonnis
terugtrokken, hetzij doordat de schout de
rechtszaal verliet voordat de schepenen
met de deliberatie over het vonnis
begonnen. Wie mocht blijven zitten was
een rangenkwestie. Oorspronkelijk zal
meestal aan de rechter als vertegenwoordiger van de heer de eer zijn gelaten om op
zijn gestoelte te blijven zitten en zal dus het
gerecht zich ter beraadslaging hebben
teruggetrokken. In vele steden bleef het
gerecht echter waar het was en moest de
rechter zich verwijderen, 't Roede Boeck
van de stad Utrecht, waarvan de regering
er steeds op uit was geweest de
vertegenwoordiger van de bisschop, de
schout, zoveel mogelijk terug te dringen,
bevatte reeds in 1389 de bepaling:
So wanneer een scout van der stat, die is in
der tijt, een oordeel vraghet den scepenen
ende hem [= zich] die scepene daer op
beraden willen, zo en sel daer die scout —
ofgaen ont [= zich verwijderen tot] ter tijt,
dat hem die scepene beraden hebben ende
hij en zei dat beraet niet horen.5.

Tijdens de beraadslaging over het vonnis
werd de schepenbank dus niet
gepresideerd door de schout, maar door
één van de schepenen, gewoonlijk door
de oudste van hen; deze besliste uiteraard
mee over de uitspraak. De uitvoering van
het vonnis berustte wederom bij de
schout 6 .

Het 18e eeuwse stempel van de gemeente
Vianen, bestemd voor het zegelen van officiële
documenten. Foto Gem. Fotodienst Utrecht.

Op deze wijze kan men de spraakverwarring verklaren. Vreemd is nog wel, dat
deze zich in de achttiende eeuw nog
moest voordoen, terwijl de hierboven
geschetste ontwikkelingen reeds in de
middeleeuwen plaatsvonden. Begrijpelijk
wordt dit echter wanneer we bedenken
dat Vianen, door haar aparte positie, een
geheel eigen ontwikkeling doormaakte, en
dat pas in de achttiende eeuw voor het
eerst een reglement werd opgesteld.
De magistraat had steeds een dubbele
functie: een politieke en een justitiële. In
steden met een vroedschap was in de loop
der tijd een zekere werkverdeling tussen
de verschillende bestuursorganen
ontstaan. Dit geschiedde dikwijls in die
vorm, dat de schepenbank teruggedrongen werd tot het terrein van de
rechtspraak, derhalve van de "justitie" en
dat dit college dus de bevoegdheden op
het gebied van de "politie" - derhalve de
rest van de overheidstaak - geheel of ten
dele verloor7. Zo werd bijvoorbeeld in de
stad Hoorn op 12 October 1532
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geordineert by den burgemeesteren ende
vrootscap - -, dat van nu voortan gheen
scepens — zullen — te rade comen in
stedesaeken, dan die in die vrootscap zijn,
ten ware dat men enige keuren maken
souden, ende anders nyet8.
De doorhalingen aan het begin van het
Viaanse concept-reglement zouden er op
kunnen duiden dat Gecommitteerde
Raden gaarne deze ontwikkeling, die zich
dus in een aantal andere steden reeds zeer
lang geleden had voltrokken, ook in
Vianen wilden zien doorgevoerd. Het
ontbreken van een vroedschap, waardoor
de "politie"-taak geheel aan de
burgemeesters en de drost zou komen,
heeft dit waarschijnlijk verhinderd. Wat nu
eigenlijk die "politie" taak was, waarmee
voornamelijk de stadsburgemeester zich
bezig hield, is niet geheel duidelijk. Dit kon
heel gering zijn. In Zutphen wordt in een
keur van 22 februari 1462 haar
competentie omschreven als het in
ontvangst nemen van brieven, het
aanhoren van boden, het toezicht op
vreemdelingen, de supervisie over de
stedelijke versterkingen, het beheer der
publieke werken en het toezicht op de
stadsweiden 9 . In Vianen hoorde daar in elk
geval nog bij: het als "weesburgemeester"
vertegenwoordigen van uitlandige
personen en minderjarige kinderen™.
Anders dan de justitiële taak van de drost als schout in de schepenbank en drost in
de Kamer van Justitie - was diens politieke
taak beperkt. Als vertegenwoordiger van
de heer stelde hij de nominaties op voor de
magistraat. Tevens wees hij de
polderheemraden aan 11 . Toen echter
drost Hieronymus van Hurck in november
1767 wat meer greep op de gang van
zaken probeerde te krijgen door het
reglement van orde ter discussie te stellen,
brak een rel uit binnen de schepenbank.
Jan Camijn, die bliksemsnel carrière had
gemaakt in de Viaanse politiek, en zojuist
minstens twee, in anciënniteit hogere
collega's gepasseerd was, bedankte toen
als schepen. Gecommitteerde Raden
moesten ingrijpen, en de drost diende zich
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voorlopig aan het oud gebruikte houden 12 .
L.G. Krijnen.
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De bestuurders van Vianen
in de 18e eeuw 1
Vianen neemt onder de kleine steden in de
Republiek een haast unieke plaats in.
Ogenschijnlijk verschilde zij in niets van
andere steden, met een niet al te grote
bevolking, voornamelijk werkzaam in de
landbouw, ambachten en hier en daar
groter opgezette industrie.
Ook uiterlijk zijn er op het eerste gezicht
niet veel verschillen. De stad was
ommuurd, met enkele poorten, werd
geflankeerd door een kasteel dat in de
achttiende eeuw vrijwel leeg stond en had
aan opvallende gebouwen verder slechts
een kerk en een stadhuis. Hoogstens zou
de toevallige bezoeker zich kunnen
verwonderen over het systematische
grondplan van de stad, dat enigszins aan

