Direct na de bevrijding werd de "Paasdam" doorgestoken en het water
weggemaald. Als gevolg hiervan deed
zich "een wonderbare visvangst" voor.
Veel paling, snoekbaars en andere
vissoorten kwamen op het droge en
vormden een welkome aanvulling op het
schrale menu van die tijd.
Tot 1947 werd het landschap nog door de
"Paasdam" ontsierd. In dat jaar werd hij
afgegraven in het kader van de werkverschaffing aan de militairen die terugkwamen uit Nederlands-lndië 10. Ook nu
nog kan men op bepaalde plaatsen in het
landschap zien waar deze dam moet
hebben gelegen. Achter de boerderijen in
het Lakerveld worden de anders zo rechte
rijen knotwilgen onderbroken door een
open stuk. Daar lag de "Paasdam",
doordrenkt met het zweet van de
bevolking van Vianen en elders in de
Vijfheerenlanden.
B. Sijbers
F. Leeuwenberg-Steegh.

Noten:

Dezen werden toen de dam voltooid was
allen persoonlijk door burgemeester
Hoogenboom bedankt voor hun inzet. GAZ,
Archief Inundatie, d.d. 14-4-1944.
Brief aan de Ortskommandantur-te
Gorinchem. Nederlands met Duitse
vertaling, met daarbij een lijst van de
desbetreffende stukken land. GAZ, Archief
Inundatie, d.d. 15-5-1944.
9. GAZ, Archief Inundatie, d.d. 9-6-1944.
10. Gegevens verstrekt door de heer A. Bikker
te Meerkerk, die ook het fotomateriaal ter
beschikking stelde.

Kazernering in het weeshuis
Een van de bekende 19de eeuwse afbeeldingen van de Voorstraat staat hierbij
afgedrukt. Het is één uit een serie van vier
fraaie aquarellen van de Voorstraat, die in
het Viaanse stadhuis bewaard worden. De
eerste voorzitter van de historische vereniging, de heer G.B. Pellikaan, meende op
deze afbeelding een groep Utrechtse
studenten te herkennen op weg naar het
strijdtoneel in de Zuidelijke Nederlanden
om de Belgische opstand te helpen

1. L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog, V ('s-Gravenhage, 1976) 1277 vlg. en X ('s-Gravenhage,
1982.) 1116 vlg.
2. B.A. Sijes, De arbeidsinzet, de gedwongen
arbeid van Nederlanders in Duitsland,
1940-1945 ('s-Gravenhaqe. 1966) 63-64 en
519-520.
3. Wem, 510-527.
4. Toen in december 1943 lijsten werden opgemaakt van gemeenten en de percentages van het voor de arbeidsinzet in Duitsland geleverde gemeentepersoneel, werden met drie verschillende waarderingen
gewerkt: een gouden, een zilveren en een
zwarte lijst. Vianen prijkte met 33% op de
gouden lijst, Lexmond zelfs met 50%! Idem,
375.
5. Te weten de heren, J.D. van Beest, P. de
Jong, P. van Iperen en C. Baars te Vianen
en M. 't Lam te Meerkerk. Met dank aan P.
Kastelein voor het aandragen van dit
onderwerpen N.J. Maarsen voor zijn
adviezen.
6. Hierover werd zelfs nog na de oorlog
correspondentie gevoerd tussen de
Nederlandsche Heidemaatschappij en
burgemeester Hoogenboom van Lexmond.
Gemeentearchief Zederik (GAZ), Archief
Inundatie, d.d. 29-1-1946.
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neerslaan 1 . Een verwijzing dus naar de
periode 1830-1839. Voor wat betreft de
militairen links op de voorgrond kan dit
waar zijn, schriftelijke bronnen hierover
ken ik niet. Meer is bekend over de
militairen die op de achtergrond, o.a. voor
het stadhuis, zijn te onderscheiden.
Op 24 augustus 1830 breekt in Brussel op
de golven van de Franse juli-revolutie een
opstand uit. De Zuidelijke Nederlanden
wensen niet langer onderworpen te zijn
aan het "Hollandse juk". Al in oktober
wordt de zelfstandige staat België
afgekondigd.
Koning Willem I legt zich echter niet bij dat
feit neer en blijft tot in 1839 pogen de
afscheiding ongedaan te maken. Te
wapen op de dringende bede van uwen
vorst. Te wapen voor de zaak van orde en
regt2. De benodigde militairen worden uit
het noorden onder andere aangevoerd
langs de napoleontische route no. 2. Een
weg, die leidt over de Viaanse Voorstraat.
De tiendaagse veldtocht, begin augustus
1831, zorgt voor veel verkeer, vooral van
marcherende soldaten. De verlofgangers
en de troepenverplaatsingen betekenen
voor de inwoners van Vianen inkwartiering.
Met een grote regelmaat worden er
militairen voor nachtverblijf ondergebracht
bij partikulieren in en buiten de stad.
De verontwaardiging over de (ondankbare)
Belgen is groot in het noorden. De "plaatselijke commissie ter ondersteuning der
achterblijvende betrekkingen van vrijwillig
dienstnemende personen" te Vianen
houdt op 9 november 1830 een grote
inzameling. De opbrengst is bestemd voor
de families van vrijwilligers. Op diezelfde
dag besluit de gemeenteraad het
vredesgarnizoen en de doortrekkende
militairen een komfortabel onderkomen te
bezorgen. Het voormalige weeshuis aan
de Weesdijk wordt bestemd tot kazerne.
Er worden tafels en stoelen gekocht,
indien de overkompleete banken enz. in
de schooien en elders niet toereikende
zijn. Een timmerman krijgt opdracht twee
schildwachthuisjes te maken. De
dertiende november moeten alle
voorbereidingen gereed zijn, tot dan
blijven de militairen bij de burgers
ondergebracht 3 .
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Het is niet moeilijk het weeshuis gereed te
maken voor kazerne. Sinds de overbrenging in 1822 van de Viaanse weeskinderen naar Frederiksoord in het
Drentse Vledder wordt het huis slechts
bewoond door de
stads-schoolonderwijseren de werkloos geworden binnenmoeder van het weeshuis 4 . Het weeshuis blijft gedurende de hele oorlogsperiode in gebruik bij de militairen. Het daar
gevestigde permanente garnizoen zorgde
voor orde en rust onder het krijgsvolk dat
met het veer de Lek overstak en met de
trekschuit via het Zederikkanaal doorreisde naar Gorinchem of daarvan terugkeerde 5 . Zij moesten allen overnachten in
Vianen.
Als er dan ook plannen bekend worden om
dit garnizoen uit Vianen terug te trekken
komt burgemeester Mecima in aktie. Hij
vraagt o.a. de vrederechter 6 in het kanton
Vianen om advies. De vrederechter begint
zijn brief van 19 augustus 1835 met de
verontschuldiging dat hij nog maar zeer
kort in de stad is7. Daarna schrijft hij
uitvoerig: De ingenomen informaties
nogtans doen mij eenigzins met mij zelven
in strijd zijn, wat voor de gemeente nuttiger
zou zijn, het behoud van het garnizoen dan
wel deszelfs verwijdering — . Het komt
mij desniettegenstaande voor dat het nut
van het voortdurend verblijf der militairen
alhier onbetwistbaar is, zoolang de
omstandigheden des tijds het op de been
houden van een aanzienlijk aantal troepen
in de provincie Noord-Braband
noodzakelijk maken, daar de ondervinding
geleerd heeft dat het doortrekken van
verlofgangers of ook andere detachementen van militairen somtijds aanleiding heeft
gegeven tot hevige tooneelen, waarin de
militaire magt hier tegenwoordig
wezenlijke diensten heeft gepresteerd.
De uitvoerige brief aan burgemeester
Mecima is kennelijk bedoeld geweest om
de hogere overheid te overtuigen. Immers,
zou de vrederechter de trap in het stadhuis, waar hij rechtsprak, zijn afgelopen,
dan zou een simpel 'het garnizoen moet
blijven' voldoende zijn geweest om de
boodschap aan de burgemeester over te
brengen. Uit de dan gevoerde korrespondentie blijkt eveneens dat het wees-

huis geschikt is voor kazernering van 50 à
60 manschappen 8 .
De aktie van de burgemeester heeft
succes. Het garnizoen verdwijnt pas uit
Vianen nadat de koning zich in 1839 heeft
neergelegd bij het verlies van België. Een
en ander leidt in 1839 tot een diskussie in
de gemeenteraad. Hierbij worden de
voordelen van het garnizoen: orde en rust
èn aantrekkelijke inkomsten uit belastingen en voedingsmiddelen, afgezet
tegen de nadelen: de kosten van het
grondig herstel van het weeshuis. De
belastingen brengen weliswaar minder op
dan nodig is voor het herstel, maar de orde
en rust zorgen voor het doorslaan van de
balans9.
Voor het stadhuis staat een schildwacht
huisje, mogelijk één van de twee die in
1830 zijn gemaakt. De militairen die zich
daar ophouden behoren tot de tijdelijke
bewoners van het weeshuis.
De vrederechter in deze bijdrage is Mr.
Otto Willem Stavenisse de Brauw. Hij werd
bij koninklijk besluit van 30 mei 1835 te
Vianen benoemd. Hiervoor moest de
koning hem wel ontheffing verlenen van de
leeftijdsbepaling, want hij was pas 28 jaar.
In de huwelijksakte van zijn broer van 29
juli 1839 wordt hij omschreven als "ambtenaarte 's-Gravenhage". Kennelijk heeft
Mr. Stavenisse de Brauw het niet lang in
Vianen uitgehouden. Echter lang genoeg
om in vier aquarellen de Voorstraat vast te
leggen.
J.M.M. Ruijter.

Noten:
1. Mondelinge overlevering.
2. Johan van Hulzen, Onze vaderlandse
geschiedenis, (Kampen, 1938).
3. Gemeentearchief Vianen (GAV), Minuten en
ingekomen stukken en gemeenteraadsnotuIen1830.
4. GAV, Minuten en ingekomen stukken 1822.
5. GAV, Minuten en ingekomen stukken 1835;
er wordt maandelijks voor 1.000 militairen de
overtocht over de Lek vergoed.
6. Na 1838 kantonrechter genoemd.
7. GAV, Minuten en ingekomen stukken 1835.
8. GAV, Minuten en ingekomen stukken 1836.
9. GAV, Minuten en ingekomen stukken 1838.

Kroniek
Aan deze aflevering werkten mee:
H.L.Ph. Leeuwenberg
C.H. Slechte
A. Verlaan

Asielzoekers in Vianen; een bijzondere
tentoonstelling.
Op 27 juli 1985 prees Saskia de Bodt in
NRC/Handelsblad het toen net geopende
Stedelijk Museum van Vianen. Zij wees op
de fraaie inrichting en de vormgeving en
educatieve waarde van de teksten.
Hoewel ze de geringe omvang van het
museum betreurde, noemde ze het een
toonbeeld van wat een plaatselijk museum
kan zijn.
Saskia de Bodt had groot gelijk. Dit
museum is niet in de val gelopen, die wijd
openstaat voor veel plaatselijke musea,
die wel over een uitgebreide collectie
beschikken, maar tegelijk over weinig
ruimte en vaak nog minder geld. Maar al te
vaak propt men de hele collectie in zelfgemaakte vitrines zonder dat er van de
nodige informatie sprake is, terwijl de
samenhang van het gepresenteerde verte
zoeken is. Het is immers allemaal door
plaatsgenoten geschonken, en zoals de
van Sinterklaas gekregen stropdas
gedragen moet worden, wanneer de
goedheilig man in de buurt is, zo menen
veel kleine stedelijke musea en
oudheidkamers alles te moeten laten zien
wat ze ooit kregen.
Zo niet in Vianen. Het museum is inderdaad (te) klein, maar de inrichters hebben
zich wijselijk beperkt tot enkele belangrijke
thema's uit de geschiedenis van het
stadje: de munt, Ina Boudier-Bakkeren,
sinds 5 oktober 1987, Vianen als
wijkplaats van door justitie of schuldeisers
vervolgden. Van overdaad is in deze
opstelling geen sprake, de informatie bij
alle drie onderwerpen is uitstekend en
alles oogt uitermate verzorgd.
De tentoonstelling is klein maar fijn. In een
aantal fraai gezeefdrukte en voor de tweebenige bezoeker comfortabel opgehan-
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