
c 
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 "polit ie" 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 
stadsweiden9. 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 aan11. 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 

voorlopig aan het oud gebruikte houden12. 

L.G. Krijnen. 
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De bestuurders van Vianen 
in de 18e eeuw1 

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 
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een Romeins castellum doet denken. 
Deze stad maakte deel uit van het Land 
van Vianen, een ministaatje van 6000 
hectaren, zich uitstrekend van de grens 
van Hagestein tot voorbij Ameide. Het was 
een souvereine staat binnen de Republiek, 
met een van de grootste leenhoven en een 
eigen hooggerechtshof. De stad Vianen 
herbergde tot 1700 binnen haar muren het 
hof van de regerende adellijke familie, was 
de zetel van het hoogheemraadschap van 
Vijfherenlanden. Bovendien stond Vianen 
wijd en zijd bekend om haar roemruchte 
vrijgeleide. 

De achttiende eeuw was voor Vianen niet 
gemakkelijk. De economische 
achteruitgang, reeds ingezet op het eind 
van de zeventiende eeuw, werd versterkt 
door enkele rampen als overstromingen 
en veepest, alsook door de gevolgen van 
regelmatige inkwartiering van 
legereenheden. 
Daarbij kwam dat in 1725 de heerlijkheid 
Vianen werd aangekocht door de Staten 
van Holland. Hiermee was Vianen dus haar 
praktische onafhankelijkheid kwijt. Het 
eigenaardige is dat de bestuurders van 
Vianen zich hier niet bij neerlegden. 
Regelmatig wezen zij de Staten van 
Holland in Den Haag er op dat Vianen geen 
deel uitmaakte van de provincie Holland, 
dat de plakkaten van Holland niet 
automatisch hier gelding hadden, dat 
Vianen slechts haar souverein deelde met 
deze provincie en dat Den Haag dus 
speciale plakkaten diende te vervaardigen 
voor Vianen. 

Topzwaar 

Het land van Vianen en Ameide kende in 
de 18e eeuw een bijzonder groot aantal 
bestuurlijke colleges, waarvoor met name 
de stad Vianen, met haar 2500 inwoners, 
de mankracht moest leveren. Behalve de 
stedelijke magistraat moest het 
hooggerechtshof, het leenhof, het 
hoogheemraadschap en verder talloze 
ambten bezet worden. In het Algemeen 

Rijksarchief in Den Haag bevindt zich een 
lijst met de ambten, officiën en 
bedieningen opgesteld door de 
magistraat op 6 juli 1748 in opdracht van 
Gecommitteerde Raden2. Hoewel enkele 
van deze functies weinig inhielden, is het 
duidelijk dat Vianen bestuurlijk topzwaar 
was. Ergens moest men de mensen 
vandaan halen. Daardoor was de toegang 
tot het bestuur veel gemakkelijker dan in 
andere steden. 

Dit tamelijk open karakter van de 
bestuurlijke elite werd versterkt door het 
typisch agrarisch en landelijk karakter van 
bepaalde bestuursorganen. Zo hadden 
naast regenten ook boeren zitting in de 
polderbesturen, zelfs als zij volkomen 
analfabeet waren. Zelfs binnen de stad 
werden lagere ambtelijke functies vervuld 
door mensen van geringe komaf. 

Het bestuur 

Ik heb in het voorgaande al enkele 
colleges genoemd. Het meest centrale 
was de magistraat. Met betrekking tot de 
werking van de magistraat verwijs ik naar 
het artikel dat elders in dit tijdschrift is 
opgenomen. Het ligt in de bedoeling hier 
op soortgelijke wijze aandacht te 
besteden aan het Dijkcollege, het Leenhof 
en de Kamer van Justitie. Hier zij in ieder 
geval vermeld dat tot de magistraat 
gerekend werden: de (substituut-)dros-
saard, de (substituut-)schout, twee 
burgemeesters, zes schepenen, en de 
trésorier. 

De Kamer van Justitie, het hooggerechts
hof van Vianen, bestond uit zeven raden 
(raadsheren) waarvan de drost eerste raad 
en president was. Zijn rol in dit rechterlijk 
college was vrijwel gelijk aan die van de 
schout in het schepengerecht (zie artikel 
over de magistraat). De overige raden, 
juristen van professie, waren meestal 
woonachtig in Utrecht, zij worden dus niet 
tot de Viaanse elite gerekend. In het 
dijkcollege hadden zitting de dijkgraaf en 
twee hoogdijkheemraden, in het leenhof 
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de stadhouder van de lenen en een aantal 
leenmannen. Al deze colleges hadden een 
secretaris, bij de Kamer van Justitie en het 
leenhof griffier genoemd. 
De secretaris van de stad was tevens 
secretaris van het dijkcollege van Vianen 
en van het hoogheemraadschap de 
Vijfherenlanden; de griffier van de Kamer 
van Justitie was doorgaans tevens griffier 
van het leenhof. Over de periode 
1725-1795 telde ik honderd personen die 
zitting hadden in het Viaans bestuur. Zij 
behoorden tot de elite van deze stad. Het 
zal echter blijken dat deze elite beslist 
geen homogene groep was. 

Bestuursactiviteiten 

De bezetting van elk bestuurscollege kan 
in schema worden gezet. Voor de Viaanse 
magistraat heb ik dat in anciënniteitstabel 
weergegeven3. 
Zoals reeds gememoreerd werd een 
nieuwe magistraat benoemd, bestaande 
uit twee burgemeesters en zes 
schepenen. In 1770 bijvoorbeeld bestond 
de magistraat uit de oudgediende Jacob 
Cambier als stadsburgemeester, Daniel 
van Westerveid als schepenburgemeester 
en uit de schepenen Cornells de Waal, 
Johan Adolph Rappardus, Johan Diederik 
Tamot, Otto Roelofsen, Johannes op den 
Hooff en Johan Cambier, genummerd 
naar anciënniteitsrang. 1770 was Johan 
Cambier's eerste jaar in de schepenbank; 
hij was dus de laagste in rang. 
Een aantal zaken valt meteen op. Over een 
periode van tachtig jaar zijn er 80 
schepenen geweest. Gemiddeld viel elk 
jaar een schepen af en kwam voor hem 
een nieuwe in de plaats. Het blijkt dat deze 
diagonale lijn vrijwel onveranderd blijft 
doorlopen. Terwijl men zou verwachten 
dat het Ancien Regime - de periode vóór 
1795 - een starre bestuursstructuur te zien 
zou geven, blijkt deze elite zich zeker zo 
vaak te verjongen als in onze tijd. 
Voorts zien we het verschijnsel dat enkele 
personen zeer lang het burgemeesters

ambt bekleedden. Voorbeelden daarvoor 
zijn Jacob Cambier en Everard van 
Diermen. Samen monopoliseerden zij 
vrijwel 35 jaar de burgemeestersposten. 
Andere combinaties zijn: Hermanus 
Croesen, Daniel van Westerveld en 
Cornelis de Waal; en op het eind van de 
eeuw Johan Diderik Ramot, Johan 
Cambier en Pieter Palus. Van Diermen en 
de beide Cambiers hadden ook zitting in 
talloze andere bestuursorganen. Croesen 
en Van Westerveld beperkten hun 
activiteit tot de magistraat. 
Dit beeld dringt zich steeds meer op als we 
de bestuursparticipatie bekijken. De 
magistraat is enerzijds de vaste basis voor 
een kleine groep van beroepsbestuurders, 
door wie dit college dan ook volledig 
beheerst werd, anderzijds was het de 
grote lokdoos voor eendagsvliegen die 
ook eens aan de stroop mochten ruiken. 
Het dijkcollege, de andere basis van 
ambtsdragers, vertoont een afwijkend 
beeld. Hierin hebben hoogdijkheemraden 
vaak zeer lang zitting, Frederik Kuenen 
bijvoorbeeld 35 jaar. 

De dijkgraaf mocht geen zitting hebben in 
de magistraat, althans niet op hetzelfde 
moment. Gerard van der Hoeve werd 
bijvoorbeeld in 1758 dijkgraaf, na een 
carrière van 20 jaar als burgemeester en 
schepen. In 1773 verdween hij met de kas, 
en deze daad maakte een abrupt einde 
aan zijn loopbaan4. Dat ook hoogdijk
heemraden zelden zitting hadden in de 
magistraat had mogelijk te maken met 
aspiraties naar het dijkgraafambt. Een 
voorde hand liggenderverklaring is het 
feit dat de functie van hoogdijkheemraden 
vaak gecombineerd werd met het ambt 
van griffier van de Kamer van Justitie en 
het griffierschap van het leenhof. Ook de 
griffier van de Kamer van Justitie was 
namelijk niet verkiesbaar voor het 
burgemeesters- of schepenambt. 
Frederik Kuenen, Pieter Adriaan Pia en 
Alexander Le Roux Jalabert zijn hiervan 
voorbeelden. 
Rond dergelijke basisfuncties bouwden 
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Het huis PutWU te Vianen, 1788. Dijkgraaf Frederik Kuerten had hier zijn domicilie. Het was gesitueerd op 
de hoek van de Achterstraat en de Staistraat (huidige r.k. kerk). 

enkele figuren een netwerk op van tal van 
functies in diverse organen, waardoor zij 
overal een vinger in de pap hadden. 

Facties 

Over het bestaan van facties (partijschap
pen) in de Viaanse politiek is tot dusver niet 
zoveel bekend. De belangrijkste bron, die 
hierover gegevens zou kunnen 
verschaffen, de magistraatsnotulen, zijn 
verloren gegaan of hebben wellicht nooit 
bestaan. Het zou bijzonder welkom zijn 
wanneer we de beschikking hadden over 
dagboeken of brieven. Het enige 
geïnventariseerde particuliere archief uit 
de 18e eeuw is dat van de familie 
Cambier5. In de beperkte, vrij 
kwantitatieve opzet van mijn onderzoek 
moest ik dit laten liggen. Wel is duidelijk 
dat bepaalde figuren zich dusdanig 
opstelden dat ze zich gehaat maakten bij 
vele stadgenoten. 

Frederik Kuenen was zo'n persoon, 
eigenwijs, ambitieus en niet bang voor 
ellebogenwerk. In 1737 duikt hij voor het 
eerst op in Vianen als hoogdijkheemraad. 
Blijkens de attestatie van hem zelf en zijn 
vrouw Anna Wilhelmina Mulder van april 
1738 was hij afkomstig uit Den Haag. In 
1738 wordt hij griffier van de Kamer van 
Justitie, terwijl dat waarschijnlijk ook zijn 
eerste jaar was als griffier van het leenhof. 
In 1739 is hij één jaar stadsburgemeester, 
in 1740 leenman ordinaris en in 1757 
substituut-dijkgraaf6. 
Een eerste signaal van dreigende onrust 
vinden we in de verklaring van Lodewijk 
Tekelenburg, de hovenier van Batestein, 
over vernielingen aan bomen in de tuin van 
Frederik Kuenen7. Het is niet bekend door 
wie en om welke redenen deze ver
nielingen waren aangericht. 
In 1749 ontspon zich een ruzie tussen 
Kuenen en Johannes Albartus van 
Lobbrecht. De zaak begon met de ziekte 
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van de vrouw van dijkgraaf Gerard 
Callenburgh Baertmans. Baertmans 
moest hiervoor naar Haarlem waar zijn 
vrouw zich bevond. Als vervanger wees hij 
Johannes Albartus van Lobbrecht aan, 
oud-burgemeester aan de Vaart 
(Vreeswijk) en reeds 13 jaar raad in de 
Kamer van Justitie. Kuenen die zelf graag 
als vervangend dijkgraaf had willen 
optreden, begon een offensief tegen Van 
Lobbrecht. Hij schreef een brief aan de 
Gecommitteerde Raden van Holland met 
argumenten waarom Van Lobbrecht 
volgens hem geen dijkgraaf mocht 
worden, waarvan het voornaamste was 
dat hij geen grond in het Land van Vianen 
bezat. Een dijkgraaf behoorde volgens 
hem minstens 20 morgen land te bezitten. 
Vervolgens begon hij een spel van intriges 
om de andere leden van het dijkcollege 
aan zijn kant te krijgen. Jammer genoeg 
voor hem lieten dezen zich niet overhalen. 
Dijkgraaf Callenburgh Baertmans, die het 
nodig vond zijn vervanger te verdedigen, 
schreef daarop dat Kuenen zelf óók zeer 
regelmatig vervangers voor zichzelf had 
aangewezen, dàn de één, dàn de ander: 
op 4 mei 1747 Melchior Gerard van 
Rietveld, op 25 februari 1749 Otto van der 
Laken en op 18 december van dat jaar 
Johannes Boerman. Dezen woonden 
weliswaar in Vianen, doch waren in de 
ogen van Baertmans absoluut niet 
capabel voor deze taak. Van Rietveld, een 
oude man, verdween zelfs tijdens een 
zware storm, toen er tot dijkbewaking 
besloten was, naar huis omdat hij fatique 
was. Ternauwernood kon men vooreen 
vervanger zorgen8. 

Kuenen kreeg bij Gecommitteerde Raden 
nul op het request. Nu was Kuenen een 
man die moeilijk zijn nederlaag kon 
slikken, en hij besloot Van Lobbrecht op te 
zoeken. Hij vond hem uiteindelijk in een 
herberg in Lexmond, waar het dijkcollege 
in verband met het zware weer zijn 
hoofdkwartier had gevestigd. Kuenen 
beweerde dat hij juist uit Meerkerk kwam; 
iedereen had echter door dat dat niet waar 

was. Vervolgens begon Kuenen Van 
Lobbrecht te treiteren en uit te dagen en al 
gauw vlogen de beide "heren" elkaar in de 
haren, terwijl de secretaris er opgewonden 
omheen danste om de boel tot bedaren te 
brengen. Na enkele blauwe ogen werden 
ze door de schout van Lexmond uit elkaar 
gehaald9. 

Het muisje kreeg echter nog een staartje. 
In 1751, na afloop van de hoge schouw 
(dijkcontrole) in Leerdam, moest het 
gezelschap, Kuenen, Van Lobbrecht, 
substituut-hoogdijkheemraad Van Noorle, 
secretaris Kelderman en generaal Van der 
Does, gezamenlijk in één rijtuig terug naar 
Vianen. Van Lobbrecht had hier blijkbaar 
geen zin in, want hij weigerde Kuenen in 
het rijtuig toe te laten. Deze ging toen maar 
naast de koetsier op de bok zitten. Tijdens 
de rit trok Van Lobbrecht zijn degen en 
priemde daarmee in Kuenen's rug, zonder 
dat deze daar iets van merkte. Secretaris 
Kelderman vond deze pesterij iets te ver 
gaan en hij stelde voor maar een ander 
rijtuig te nemen. Allen stapten uit, de lege 
koets aan Kuenen overlatend. Deze reed 
vervolgens in alle comfort naar Vianen 
terug10. 

Ook hiermee was de kous nog niet af. Een 
jaar later maakte Frederik Kuenen samen 
met zijn lijfwacht een ommetje. Terwijl zij 
van zijn huis Putlitz in de Achterstraat naar 
de Lek wandelden, werden zij plotseling 
vanuit de passerende "fariton" (soort 
rijtuig) van Van Noorle beschoten. Twee 
vrouwen die langs de Veerweg van de zon 
zaten te genieten, zagen dat ook Kuenen's 
knecht zijn "snaphaan" (vuurwapen) trok 
en terugschoot11. 

Wat zich precies heeft afgespeeld, is niet 
duidelijk. Was het Van Lobbrecht, die in de 
wagen zat, of iemand anders die zich tot 
de vijanden van Kuenen rekende? 
Blijkbaar had Kuenen zich zo gehaat 
gemaakt bij een groep Vianezen rond Van 
Lobbrecht, dat hij er de oorzaak van was 
dat Vianen zo langzamerhand op een 
"wild-west" begon te lijken. Dat tot deze 
groep kennelijk zelfs de substituut-drost 
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en -schout Van Noorle behoorde, mag 
tekenend heten voor de mate waarin 
Kuenen zich impopulair had gemaakt. 

Beroepen 

De veronderstelling dat degenen die zo'n 
rol speelden in het bestuur van de stad, 
renteniers zouden zijn, ligt voor de hand. 
Toch gaat dat niet steeds op. Everard van 
Diermen was advocaat en notaris, 
Cornells de Waal had een grutterij, Pieter 
Palus was koopman en Gerard van der 
Hoeve had een brouwerij. De laatste was 
er, zoals reeds vermeld, in 1773 met de 
kas van het dijkcollege vandoor gegaan. 
Deze wandaad heeft waarschijnlijk zijn 
weerslag gehad op het gezin Van der 
Hoeve. 

In 1767 had zoon Jan bij zijn huwelijk de 
brouwerij "De Witte Leeuw" van zijn vader 
overgenomen12. Op 7 december verkoopt 
hij de hele zaak, huis, erf en brouwerij aan 
Johan Diederik Ramot voor ƒ 2500,-13. 

Plattegrond van Vianen, 18e eeuw. Uit Th.Ph. 
van Pfau, Geschiedenis van de veldtocht der 
Pruissen in Holland in 1788. Gravure door J.L. 
van Beek. Vianen, Gem. Archief. 

Tijdens de erop volgende periode verliest 
Jan zich in aanhoudend ergerlijk gedrag, 
en wordt prompt gecensureerd door de 
kerkeraad14. Deze censuur duurt tot 10 
maart 1775, wanneer Jan de kerkeraad 
verzoekt om ontslag van censuur. De 
kerkeraad, wenschende van harte dat sijn 
Ed. gedrag bij vervolg soo mag wesen dat 
hij na voortgaande boetvaardighijd kan 
ontslagen worden van censuur 'twelk sijn 
Ed. door D. Preses binnen gestaan zijnde 
onder ernstige vermaning is aangesegcf5. 
Vier dagen eerder vervoegde sijn Ed. zich 
bij de notaris om zijn vrouw in al zijn zaken 
te machtigen thans op zijn vertrek om met 
het schip "de Jonge Hellingman", 
gevoerd wordende bij Captein Verkerk in 
dienst van de VOC ter Kamer Rotterdam 
van hier te vertrekken naar Nederlands 
Indië in kwaliteit van botteliersmaat16. 
Met betrekking tot zijn financieel beheer 
was Gerard van der Hoeve overigens al 
eerder in opspraak geraakt. Na de dood, in 
1764, van notaris/schepen Georgh 
Johannes Hammius was Gerard benoemd 
tot voogd over diens vier kinderen, samen 
met Cornells de Waal. In 1771, toen 
Adriana Francina Hammius meerderjarig 
werd, spande haar echtgenoot Jacob 
Hendrik van der Leeden een proces aan 
tegen de beide voogden over de rekening 
van de voogdij. Gerard van der Hoeve 
beloofde zijn medevoogd De Waal 
schadevrij te houden17. De processen 
liepen echter nog steeds in 1782, toen Van 
der Hoeve al lang de wijk had genomen. 
Uiteindelijk draaide Cornells de Waal op 
voor het geheel; hij moest Van der Leeden 
ƒ 7318,- betalen, een som die hij 
onmogelijk zeit op kon brengen. Hij wist 
gedaan te krijgen dat de kinderen van 
Gerard van der Hoeve een deel zouden 
betalen. Hun bijdrage bleef echter lange 
tijduit18. 

De overige ambtsdragers hadden 
aanstellingen als griffier, trésorier, 
ontvanger van het klein zegel (een soort 
leges, zegelrechten) of secretaris. Deze 
ambten werden voor grote sommen geld 
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gekocht en bleven de drager zijn leven 
lang toebehoren. 
Van 40% van deze functionarissen kon 
geen beroep gevonden worden. 
Sommigen hiervan kunnen renteniers 
geweest zijn, maar van de meesten is dat 
zeer onwaarschijnlijk. Jean Camijn, de 
hugenoot met een bliksemcarrière in de 
Viaanse magistraat, was rentenier. Maar 
hoe zat het bijvoorbeeld met Johan 
Hendrik Schepp: één jaar schepen en 
daarna nooit meer gezien. De conclusie 
lijkt juist dat diegenen die het actiefst 
waren in het bestuur, daarin ook hun baan 
hadden. Slechts de rijksten waren 
rentenier, doch dezen beperkten hun 
activiteit vaak tot slechts één college. 

Stand, milieu en levenswijze 

De vraag is in hoeverre deze verschillen in 
bestuurlijke activiteit, beroep en 
vermogen veroorzaakt werden door 
afkomst, en welke gevolgen zij hadden 
voor het sociale leven van de ambtsdra
gers en hun familie. Het gros van de 
ambtsdragers was afkomstig uit kringen 
der burgerij. Zelden had men een adellijke 
- en nauwelijks een agrarische 
achtergrond. Boeren drongen 
bijvoorbeeld wel door in de polderbestu-
ren. Aanverwantschap met adel kwam 
vaker voor. De zuster van Melchior Gerard 
van Rietveld, burgemeester van Vianen, 
was gehuwd met Adriaan baron ten 
Hagthuis19. 

Bijzonder veel ambtsdragers waren 
afkomstig van buiten Vianen, zelfs van 
buiten de Republiek. Zeker tien families 
waren Franse hugenoten, die in sommige 
gevallen via Suriname naar Nederland 
waren gekomen. Enkele families, zoals 
Ramot en Cambier, kwamen uit de 
Zuidelijke Nederlanden20. De overige, van 
buiten afkomstige ambtsdragers kan men 
in drie categoriën groeperen. De eerste, in 
totaal 25 personen, bestond uit 
immigranten uit de grote steden: 
Amsterdam (10), Utrecht (7), Den Haag (4), 

Leiden (2), Dordrecht (1) en Rotterdam (1). 
De tweede groep, bestaande uit 14 
personen, kwam uit de secundaire steden 
van de Republiek. De derde groep betrof 
personen, die afkomstig waren uit de 
direkte omgeving van Vianen. Deze import 
werd snel opgenomen in de society van 
Vianen, vaak door huwelijken. 
Op deze wijze ontstonden zeer 
ingewikkelde familiestructuren. Rond de 
driehoek Cambier-Ofzen-Clermont waren 
bijvoorbeeld elf ambtsdragersfamilies 
verbonden. Een soortgelijk cluster zien we 
rond Van der Hoeve en Van Noorle. We 
hebben de mogelijkheid al aangestipt dat 
deze familieverbanden invloed hadden op 
partijschappen binnen het bestuur. 

In welke straat en huis men woonde was 
sterk afhankelijk van de bestuurlijke rol en 
economische draagkracht van de 
betrokkene. Samenvattend kan men 
zeggen dat er sprake was van een 
beweging vanuit de achterstraten naar de 
Voorstraat, met name de buurt rond het 
stadhuis. De rijkeren trokken na verloop 
van tijd echter weer naar de achterstraten 
of het open land, waar zij moderne 
herenhuizen lieten bouwen. 
In de achterstraten en op de Kortendijk en 
Langendijk stonden indrukwekkende 
huizen. Het huis Putlitz, achtereenvolgens 
bewoond door Johan Host van Carle en 
door Frederik Kuenen, lag aan de Eerste 
westachterstraat (tegenwoordig 
Achterstraat). Het huis is door de laatste, 
overigens zeer tegen de zin van het 
stadsbestuur, afgebroken21. Ook de heer 
van Meerkerk, drossaard Schimmelpen-
ningh, door Jacob Campo Weyerman 
jonkerSpilpenning genoemd omdat hij zijn 
adellijke goederen verkwanseld had22, 
bezat enkele kostbare huizen: één aan de 
Eerste oostachterstraat (tegenwoordig 
Kerkstraat), dat als een van de hoogste 
werd aangeslagen in de blaffert van 1733 
en volgende jaren, en één aan de 
Kortendijk. Dit laatste was, in elk geval in 
1760, verhuurd aan generaal Van der 
Does. Dijkgraaf Cattenburgh woonde 
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Bodebus, toebehorende aan het Dijkscollege 
van het land van Vianen. Uitgevoerd in zilver, het 
wapen is geaquarelleerd achter glas, 17e eeuw. 
Foto Gem. Fotodienst Utrecht. 

eveneens aan de Eerste wesiachterstraat; 
het huis werd later bewoond door 
drossaard Herman Smith. Andere 
kostbare huizen waren die van de 
notarissen Georgh Johannes en 
Hermanus Dilling Hammius, beide aan de 
Eerste westachterstraat, secretaris Willem 
Kelderman op de Weesdijk, Jacob de Vrij 
op de Langendijk en Jacob Cambier, 
eveneens op de Langendijk. 
Statussymbolen zijn er in alle soorten en 
maten. Het is onmogelijk ze hier allen de 
revue te laten passeren. Een uitzondering 
wil ik maken voor de koetsen en paarden. 
Drossaard Smith gebruikte diverse 
percelen als stal. Ook rentmeester Van 
Noorle bezat een "fariton", het rijtuig van 
waaruit Kuenen beschoten werd. De 
familie Camijn bezat een koetshuis, dat de 
weduwe Camijn echter spoedig na de 
dood van haar man moest verkopen. Lang 
wenste de familie het echter niet zonder 
vervoer te stellen: in 1781 kocht Jean 
Camijn jr. niet minder dan 12 paarden van 
paardenhandelaar Arie More. De 
gedachte aan statusverhoging komt al 
gauw naar boven wanneer men bedenkt 
dat Camijn geen bijzonder goed ruiter 

was. De koop was namelijk gesloten onder 
het beding dat de dieren mak en trouw 
waren. Toen de paarden wat moeilijker te 
hanteren bleken, eiste Camijn dan ook dat 
de koop ongedaan gemaakt zou worden23. 
Tenslotte mag men stellen dat zoons en 
dochters uit families die het "gemaakt" 
hadden in Vianen, ook elders zeer goed 
aan de bak kwamen. Afkomst uit een 
belangrijke Viaanse familie was een goede 
opstap vooreen "ri jk" huwelijk of een 
glanzende carrière. Maurits Comelis van 
Hall, de minister onder Koning Willem I, 
was de zoon van Flohs Adriaan van Hall, 
substituut-drost en -schout in Vianen, 
later notaris. Deze Floris Adriaan was 
overigens zelf rond 1759 met zijn vader, 
een voormalig veerschipper uit Leiden, 
naar Vianen verhuisd24. 

Conclusie 
Ik zou dit verhaal willen afronden met 
enkele conclusies. Het Land van Vianen 
had zich kunnen handhaven als een 
onafhankelijk staatje in het gewest 
Holland. Deze onafhankelijkheid heeft zij, 
ondanks de groeiende inmenging in het 
bestuur door de Staten van Holland na 
1725, tot aan de Bataafse Revolutie weten 
te behouden. Deze uitzonderlijke positie 
was de oorzaak van enkele karakteristieke 
kenmerken van de Viaanse bestuurlijke 
elite. Het feit dat een kleine bevolking 
zoveel bestuursorganen van mankracht 
moest voorzien, maakte het stadje 
topzwaar. Herhaaldelijk kwam het 
daardoor voor dat mensen van buitenaf in 
het bestuur van Vianen betrokken werden. 
Deze "buitenlandse" invloed maakte dat 
de elite van Vianen een sterk stads 
karakter kreeg, zeker wanneer men haar 
vergelijkt met even grote steden elders. 
Voor deze nieuwelingen bood Vianen 
voldoende perspectieven. Door menigeen 
werd zij beschouwd als een eerste stap op 
weg naar groter roem en glorie. Of zij dit 
ook bereikten hing van hen zelf af. Voor 
enkelen was de basis hier gelegd. 

LG. Krijnen. 
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Noten 

1. Naar de doctoraalscriptie van L.G. Krijnen, 
De Politiek-juridische Elite van Vianen in de 
Achttiende Eeuw, Rijksuniversiteit Utrecht; 
exemplaren bevinden zich in de bibliotheek 
van het Instituut voor Geschiedenis, de 
afdeling Archieven van de gemeente 
Vianen en bij de Historische Vereniging 
"Het Land van Brederode". 

2. Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARA), 
Arch. Staten van Holland na 1572, inv. nr. 
4048, fol. 386. 

3. Deze anciënniteitstabel is te vinden als 
bijlage in de onder n.1 genoemde scriptie. 
Voor de 19e en 20e eeuw is zij door J. 
Heniger in ongepubliceerde vorm verder 
uitgewerkt. 

4. Arch Vijfheerenlanden (VHL), 54. 
5. J. de Jong, Het archief van de familie 

Cambier, 1643-1909 (Inventarissenreeks 
Rijksarchieven in Holland, nr. 44) 
('s-Gravenhage, 1982). 

6. Geïnteresseerden verwijs ik naar de bijlage 
van bovengenoemde scriptie. 

7. Notarieel Archief Vianen, (NAV), 7856 
(25-4-1748). 

8. VHL, 51, 3 en 4. 
9. VHL, 64(31-1-1749). 

10. NAV, 7857(5-7-1751). 
11. NAV, 7857(25-8-1752). 
12. NAV. 7884 (7-12-1773); 7865 (18-12-1766). 
13. NAV, 7884(7-12-1773). 
14. Archief hervormde gemeente Vianen, 5, 

Lijst van gecensureerde lidmaten 
(12-12-1773). 

15. Idem (10-3-1775). 
16. NAV, 7884(6-3-1775). 
17. NAV, 7866(8-2-1771). 
18. NAV, 7887(10-2-1782). 
19. NAV, 7870 (11-4-1743: testament Mr. M.G. 

v. Rietveld). 
20. Ramot: informatie via B. Willemswaard, 

Paterswolde; Cambier: Nederlands 
Patriciaat, 8 (Cambier). 

21. Gemeente-archief Vianen, 6-29 (Minuten 
en ingekomen stukken 1750-56; II: 1756). 

22. Zie het artikel van A.C.N. Koenhein elders in 
dit tijdschrift. 

23. NAV, 7887(13-2-1781). 
24. Nederlands Patriciaat, 61 (Van Hall). 

Van vrije vogels en Viaanse reigers; 
enige aantekeningen over naar Vianen 
gevluchte personen, beschreven in 
"Den Voorlooper van de Kronyk der 
Bankrotiers" van Jacob Campo 
Weyerman. 

In een eerdere aflevering van dit tijdschrift 
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besteedde de neerlandicus dr. A.J. Hanou 
aandacht aan de kleurrijke figuur van de 
schilder, schrijver, journalist maar bovenal 
satiricus Jacob Campo Weyerman 
(1677-1747) en zijn verblijf te Vianen in de 
dertiger jaren van de 18de eeuw1. De 
nadruk lag daarbij op de persoonlijke 
lotgevallen van deze uitermate boeiende 
auteur en op zijn literaire produktie, 
waarbij speciale aandacht werd besteed 
aan zijn verblijf te Vianen dat begon met 
zijn vrijgeleide van 1731 en eindigde met 
zijn uitlevering aan het Hof van Holland in 
1738. 

Een nader inzicht in Weyerman's 
ontmoetingen met Viaanse figuren en de 
wijze waarop hij zijn ervaringen met deze 
personen, gecombineerd met zijn kennis 
over hun verleden, verwerkte in zijn 
geschriften, valt met name te verkrijgen 
door nadere bestudering van een tweetal 
uitgaven van zijn hand, die speciaal zijn 
Viaanse belevenissen tot onderwerp 
hebben. 

In de eerste plaats is er de Verdeediging 
van Jakob Campo Weyerman tegens 
Alexander Le Roux, waarin de schrijver 
zijn ruzie met deze Viaanse schepenburge-
meester op papier heeft voortgezet en 
daarbij geen blad voor de mond neemt2. 
Uiteindelijk zou dit pamflet, waaraan ik in 
een later stadium een aparte bijdrage 
hoop te wijden, de aanleiding worden voor 
Weyerman's gevangenneming in 1738. 
Het andere satirische geschrift, waarin 
Viaanse "burgers en buitenlui" de 
hoofdrol spelen, is Den Voorlooper van de 
Kronyk der Bankrotiers3. 

Weyerman liet de Voorlooper \n 1738 bij de 
Rotterdamse boekverkoper Dirk 
Hartigsvelt verschijnen. In het inleidende 
gedeelte, dat ongeveer de helft van het 
boekje in beslag neemt, geeft hij 
voornamelijk bespiegelingen ten beste 
over bankroeten en andere onheilen die 
een mens tijdens zijn leven kunnen 
overkomen. Daarna begint hij te vertellen 
over zijn "speelreis" naar Vianen, die hij in 


