
Tentoonstelling Jan Blanken 

De waterstaatkundig ingenieur Jan 
Blanken (1755-1838) is in Vianen geen 
onbekende. Wie kent niet de Jan 
Blankenweg? Vanaf 1816 woonde deze 
beroemde "import" Vianees op de 
buitenplaats Vijverlust, dat voorheen in het 
bezit was van zijn schoonvader, de 
steenfabrikant A. van Lakerveld. 
Jan Blanken, die zijn carrière begon als 
militair ingenieur, ontwierp en verbeterde 
in die hoedanigheid verdedigingswerken 
langs de kust en de binnenlandse 
waterwegen. Na 1795 wierp hij zich echter 
meer en meer op de zuivere waterstaat-
kunde. Onder koning Lodewijk Napoleon, 
keizer Napoleon — die hem bijzonder 
hoog schatte — en koning Willem I 
bekleedde hij hoge functies op het gebied 
van de waterstaat. Gedurende zijn leven 
heeft hij vele sluizen, kanalen, dokken en 
andere waterbouwkundige werken 
ontworpen en uitgevoerd. Talloze 
publikaties verschenen van zijn hand, vele 
zijn in handschrift bewaard gebleven. 
Opmerkelijk is zijn fixatie op de zuidelijke 
Lekdijk: telkens weer kwam hij met 

plannen om deze in noodgevallen bij 
hoogwater ter hoogte van Culemborg te 
doen doorsteken, ten einde de druk op de 
kwetsbare noordelijke dijk bij Schalkwijk 
te verminderen. 
Het jaar 1987 is door een aantal musea 
aangegrepen om het optreden van de 
patriotten tweehonderd jaar geleden te 
herdenken. Weliswaar werd in 1787 
hieraan hardhandig een eind gemaakt met 
behulp van Pruissische troepen, maar na 
de Bataafse Omwenteling van 1795 
keerden zij triomfantelijk in het kielzog van 
de Franse invasiemacht terug om hun 
ideeën in het landsbestuur tot gelding te 
brengen. De timmermanszoon Jan 
Blanken, hoewel niet direct een patriot te 
noemen, was toch een kind van zijn tijd, 
die dankzij de democratiseringsgolf een 
grootse carrière kon opbouwen. Op het 
terrein van de waterbouwkunde geldt hij 
ais een der grootste vernieuwers, die 
moeiteloos aansluiting vond bij de 
overgang naar de eenheidsstaat met zijn 
gecentraliseerd en technocratisch beheer 

De "stoffelijke" resten van het grafmonument van Jan Blanken op de algemene begraafplaats te Vianen 
in 1976. Foto:A.C.N. Koenhein. 
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van de waterstaat. In het Amsterdamse 
Rijksmuseum is een aparte tentoonstelling 
gewijd aan deze bijzondere man, die 
hoewel hij meer en route was dan dat hij in 
huiselijke kring verkeerde, in Vianen is 
gestorven en begraven. In dit verband rijst 
de vraag waarom het grafmonument van 
Jan Blanken op het kerkhof er zo 
beschamend bijstaat, een vraag die ook al 
in NRC-Handelsblad is opgeworpen in de 
bespreking van de tentoonstelling. Ligt 
hier niet een taak voor het gemeentebe
stuur? 

Op deze tentoonstelling onder de titel De 
Physique Existentie dezes Lands wordt 
aandacht besteed aan zijn leven, aan zijn 
plannen en uitgevoerde werken en aan zijn 
geschriften. Modellen van door hem 
ontworpen werken, zoals een waaiersluis, 
verlevendigen het geheel en geven een 
goed beeld van zijn technisch vernuft. 
Vermeldenswaard is het tentoonstellings
affiche met op de achterzijde een 
fietsroutebeschrijving, die langs de 
belangrijkste werken van Jan Blanken 
voert in het Hollands-Gelderse 
rivierengebied inclusief de Vijfheerenlan-
den. De op 14 februari geopende 
tentoonstelling zal tot 3 mei duren. 
Voorafgaand aan de jaarvergadering op 2 
mei a.s. is een excursie naar deze 
tentoonstelling georganiseerd. 

Een poort te veel! 

In de afgelopen tijd is bekendheid 
gegeven aan gemeentelijke plannen om 
de historische binnenstad van Vianen te 
verfraaien met een in het oog springend 
bouwwerk. Als deze plannen doorgang 
vinden (en daar ziet het op dit moment 
naar uit) dan zal aan de oostzijde van de 
binnenstad een soort poortgebouw 
verrijzen op de plaats waar 15 jaar geleden 
al een forse aanslag is gepleegd op de 
middeleeuwse stadsplattegrond. Wij 
doelen op de begin jaren 7 0 aangelegde 
kloosterbrug, waarmee monumentenzorg 

met weinig enthousiasme heeft ingestemd 
op conditie dat zij zo sober mogelijk zou 
worden uitgevoerd. Nu gaat deze brug 
worden bekroond met een bouwwerk, dat 
er uitziet als een "poort", maar volgens de 
plannenmakers absoluut niet als zodanig 
mag worden opgevat. Om de verwarring 
nog groter te maken, is desondanks in de 
discussies voortdurend sprake van een 
"poortgebouw". 

Over het gebouw zelf, naar het ontwerp 
van de Viaanse architect Otto ter Stege, 
willen wij het hier niet hebben. De 
tekeningen en de maquette ogen 
bijzonder fraai. Het is ook duidelijk dat de 
architect bewust geen historiserend 
gebouw heeft willen ontwerpen, maar een 
eigentijdse vormgeving heeft nagestreefd 
met toepassing van moderne materialen. 
Maar de stedebouwkundige opvatting, die 
uit dit plan blijkt, spreekt ons absoluut niet 
aan. Erger nog, zij doet ons het ergste 
vrezen voor de toekomst van de 
binnenstad. Tijdens de presentatie van het 
plan ten stadhuize werd de aanwezigen 
voorgehouden, dat aansluiting was 
gezocht bij bestaande stedebouwkundige 
gegevens, zoals de nog aanwezige 
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