
De Vianensche Courant * 

Inleiding 

In 1989 publiceerden Oda Schmalhausen 
en Hans Koenhein in dit tijdschrift een 
eerste overzicht van de kranten die in 
Vianen werden, en worden gedrukt en/of 
verspreid1. Zij hadden slechts één exem
plaar kunnen achterhalen van de 
Vianensche Courant, een weekblad voor 
Vianen 'in vereeniging met de omliggende 
gemeenten'2. Het ontbreken van een com
plete serie van dit blad heeft ondermeer te 
maken met een noodlottig bombardement. 
Op 29 september 1944 lieten Engelse 
vliegtuigen bommen vaiien op enkele pan
den in de Voorstraat te Vianen. Hierbij 
werd ook de woning van de uitgever 
getroffen, waar de Vianensche Courant 
werd bewaard3. Tijdens de inventarisatie 
van de archieven van de voormalige 
gemeenten Hagestein, Everdingen en 
Vianen door Proffile bv, voorheen de 
Stichting Archiefverzorging, in opdracht 
van de gemeente Vianen zijn echter enke
le exemplaren te voorschijn gekomen van 
het weekblad4. Bovendien wist het lid van 
de Vereniging, Dr. G. Tadema, te melden 
dat ook nog een volledige jaargang - 1925 
- berust bij de zoon van de uitgever5. 
Reden om eens wat uitgebreider stil te 
staan bij de historie van de Vianensche 
Courant. 

De Vianensche Courant was oorspronke
lijk een uitgave van L. van Dijk te Vianen. 
Lourens van Dijk was op 14 augustus 
1865 geboren in Meppel6. In 1884, op 12 
januari volgens de gemeentelijke admini
stratie, kwam hij vanuit Zutphen naar 
Vianen als letterzetter. Hij verbleef vol
gens het dienstbodenregister van de 
gemeente Vianen in huis 'bij Olivierse'7. 
Hier wordt Johannes Olivierse bedoeld, 
sinds september 1883 bedrijfsleider bij 
Olivierse en Blom, de uitgevers van het 
tweewekelijks nieuwsblad De Vijfheeren-
landerf. Bij deze 'krant' heeft Lourens van 
Dijk de nodige ervaring opgedaan. Na 
ruim twaalf jaar (1896) vestigde hij zich 
als zelfstandig handelsdrukker, kantoor
boekhandelaar en boekbinder in de 
Voorstraat te Vianen9. 

Lourens van Dijk (1865-1949), uitgever van de 
Vianensche Courant. Foto mr L. van Dijk, 
Pijnacker. 

Het bedrijf was eerst gevestigd aan de 
noord-oostzijde van de Voorstraat. Later 
betrok Van Dijk een pand schuin tegen
over het gemeentehuis, aan de noord
westzijde. Op oude ansichten zijn beide 
panden duidelijk te herkennen aan de 
opschriften op de voorgevel10. 
Op het spoor gezet door een stuk uit het 
archief van de Gereformeerde Kerk 
Vianen, zijn voorbeelden van het papier 
waarop Van Dijk zijn rekeningen indiende 
uit het gemeentearchief opgediept. De 
briefhoofden geven een aardig idee van 
de ontwikkeling van het bedrijf11. 
Naast de Vianensche Courant gaf Van 
Dijk ook De Dienstbode uit, een vacature
blad, dat in 1925 aan zijn 25e jaargang 
bezig was, en De Plattelandspost. 
Maandblad gewijd aan de belangen der 
brievenvergaarders en andere lagere 
ambtenaren bij de posterijen in 
Nederland, een magazine voor postkan
toorhouders12. De Vianensche Courant 
verscheen nog in twee andere edities, 
namelijk de Vreeswijksche Courant en de 
Jutphaassche Courant3. De Vreeswijk
sche Courant, aanvankelijk Vreeswijks 
Nieuws- en Advertentieblad, is de oudste 
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Voorstraat VI ANEW 

Noordwestzijde van de Voorstraat met links de sneldrukkerij van L. van Dijk en twee huizen verder boek
handel en-drukkerij Olivierse, (ca. 1915). 

en mogelijk al voor het eerst uitgegeven in 
1901 ". De Jutphaassche Courant is waar
schijnlijk voor het eerst verschenen in 
193015. Beide kranten zijn tot in de 
Tweede Wereldoorlog uitgegeven16. 
In 1931 verkocht Lourens van Dijk zijn 
bedrijf aan Anthonie van Doornik17. Van 
Doornik, geboren op 14 juni 1903 in 
Utrecht, kwam vanuit Soest naar Vianen. 
Hij zette de uitgeverij voort als Firma 
L. van Dijk. De krant verscheen sindsdien 
niet op de zaterdag maar vrijdags. Van 
Dijk verhuisde voor korte tijd naar de 
BentzBerg even buiten Vianen. Na onge
veer een jaar keerde hij echter terug naar 
de Voorstraat, waar hij het pand nummer 
61 betrok. 

Het eerste nummer 

Oda Schmalhausen en Hans Koenhein 
namen aan, dat de Vianensche Courant 
voor het eerst was verschenen op 3 janu
ari 1925. Zij hadden namelijk alleen het 
blad van 10 januari 1925 nummer 2 weten 
op te sporen. Het oudste exemplaar dat 

nu bekend is, is aflevering 13 van zater
dag 4 december 1920. Het weekblad ver
scheen in de begin jaren telkens op de 
zaterdag, zodat het eerste exemplaar 
naar alle waarschijnlijkheid op 11 septem
ber 1920 van de persen rolde. Deze date
ring lijkt bovendien overeen te komen met 
nog een ander saillant gegeven. Tot en 
met 1919 had het nieuwsblad De 
Vijfheerenlanden zich in een subkop 
gepresenteerd als 'Vianensche Courant'. 
Vanaf 1 januari 1920 was deze ondertitel 
verdwenen. Met ingang van zaterdag 18 
september 1920 verscheen De 
Vijfheerenlanden echter weer plotseling 
onder vermelding van: 'Vanouds bekend 
als de Viaansche Courant'. De nieuwe 
concurrent zal hieraan niet vreemd zijn18. 
In de beginperiode bestond de krant nog 
uit een blad (4 pagina's), na enige tijd 
telde de Vianensche Courant overwegend 
twee bladen, dat wil zeggen 8 pagina's. 

Gemeentelijk dilemma 

Het verschijnen van een tweede nieuws-
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blad voor Vianen en omgeving, naast de 
sinds 1855 verschijnende De Vijfheeren-
landen, kwam na enige jaren ook ter spra
ke in de gemeenteraad. Raadslid Van 
Straaten bracht op 7 maart 1924 de 
mogelijkheid ter sprake om de gemeente
lijke publikaties in zowel De Vijfheeren-
landen als de Vianensche Courant te 
doen verschijnen19. Het college van burge
meester en wethouders zou hierover 
advies uitbrengen. Tot die tijd was het 
gebruikelijk dat de publikaties in De 
Vijfheerenlanden tegen een vast tarief van 
ƒ 150,- verschenen en dat voor de 
Vianensche Courant inzage werd 
verleend20. In de raadsvergadering van 2 
mei 1924 kwam de kwestie ter sprake; de 
raad was verdeeld. De Vijfheerenlanden 
bleek 430 abonnees te hebben en de 
Vianensche Courant308". Het college 
steide op basis hiervan aan de gemeente
raad voor om tot een verdeling te komen 
van de publikaties van respectievelijk 60% 
en 40%, met ingang van 1 juli 1924 en het 
beschikbare geld te verdelen waarbij 
ƒ 100,- was toebedacht aan De Vijfhee
renlanden en ƒ 50,- aan de Vianensche 
Courant. De raadsleden Van der Kwast en 
Witkamp stemden tegen het voorstel 
omdat zij voorzagen, dat als er nog een 
nieuwsblad in Vianen bijkwam, het aantal 
publikaties, en de gelden, over drie uitge
vers verdeeld zouden moeten worden. 
Daarom wilden zij de huidige toestand 
handhaven. Raadslid Michels stelde voor 
om alle publikaties in beide bladen te 
laten verschijnen, oftewel de post te ver
hogen met ƒ 150,- ten behoeve van de 
Vianensche Courant. Het lid Van der 
Meulen wilde aan beide uitgaven ƒ 75,-
verlenen en de publikaties gelijkelijk ver
delen. Van Straaten opperde nog de 
mogelijkheid om de publikaties om het 
jaar afwisselend te laten verschijnen in De 
Vijfheerenlanden en de Vianensche 
Courant. Uiteindelijk werd het voorstel van 
het college met 8 tegen 3 stemmen aan
genomen22. 

De Vianensche Courant 

De exemplaren die in de archieven van de 
gemeente zijn aangetroffen werden de 

gemeentebesturen toegezonden vanwege 
de vermelding van de vertrektijden van 
enkele autobusdiensten. Opgenomen zijn 
onder andere de tijden van de 
"Gecombineerde Autobusdienst Vianen-
Vreeswijk-Jutphaas-Utrecht", de 
"Autobusdienst Vianen-Gorinchem", en 
diensten van de "Algemene Transport-
Ondernemening" uit Utrecht. De kranten 
van 12 mei 1928 en 29 september 1928 
bevatten een derde blad met de dienstre
gelingen van de N.V. Algemeene 
Transport-Onderneming gezeteld in 
Gorinchem. De krant van 11 mei 1929 
heeft zelfs een derde en vierde blad van 
deze busdienst. 

Viane seft de voor 
lokaal-regionaal georiënteerde nieuwsbla
den uit de jaren twintig en dertig gebruike
lijke rubrieken. Allereerst kwam natuurlijk 
het nieuwsaanbod. Een algemeen 
nieuwsoverzicht van de afgelopen week 
op de voorpagina, het nodige aan plaatse
lijk nieuws (Vianen, Everdingen, Hage-
stein, Vreeswijk, Meerkerk, Zijderveld, 
Hei- en Boeicop en Lexmond) en een 
nieuwsrubriek getiteld 'Nieuws van over 
de Lek', met berichten uit Vreeswijk, 
Jutphaas, Tuil en 't Waal, IJsselstein en 
Schalkwijk. Verder treffen we in het blad 
de rubrieken 'Predikbeurten' (Vianen, 
Vreeswijk, Jutphaas, Everdingen en 
Hagestein), 'Burgerlijke Stand' en 
'Marktberichten' aan. De sport kreeg ook 
de nodige aandacht. Met name de presta
ties van voetbalvereniging Brederodes 
werden nauwlettend gevolgd. De elftallen 
van de club deden het overigens niet 
slecht in deze jaren. Uiteraard worden de 
nodige advertenties aangetroffen. Het 
overgrote deel is afkomstig van onderne
mers uit Vianen, Vreeswijk en Utrecht. 
Opvallend waren de grote advertenties 
van Vroom & Dreesman en Peek & 
Cloppenburg uit Utrecht. 
Zoals vermeld publiceerde de gemeente 
Vianen officiële mededelingen in de cou
rant. Naast de gemeente Vianen maakten 
ook Hagestein en Everdingen en de her
vormde gemeente van Vianen zaken 
bekend via het blad. Er werden ook gere
geld verslagen van raadsvergaderingen 
opgenomen. In het nummer van 10 janu-
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Rekening van de Boek-, courant- en administratiedrukkerij L. van Dijk voor de gemeente Vianen, 1931. 
GA Vianen. 

ari 1925 werd gereageerd op een 
gemeenteraadsverslag van Hagestein23, in 
het nummer van 29 september 1929 is 
een verslag van een vergadering van de 
raad van Hei- en Boeicop opgenomen en 
in de uitgave van 23 maart 1934 staat een 
verslag van een raadsvergadering te 
Everdingen. In de afleveringen van 4 janu
ari 1930 en 13 oktober 1933 zijn ook ver
slagen te vinden van de zittingen van het 
kantongerecht in Vianen. 
De Vianensche Courant had een christelij
ke grondslag. De uitgever Lourens van 
Dijk was lidmaat van de hervormde kerk 
en zijn echtgenote van de gereformeerde 
kerk te Vianen. Zijn opvolger Van Doornik 
was hervormd. Het kerkelijk verleden 
kreeg mogelijk daarom de nodige aan
dacht in de Vianensche Courant. In 1925 
startte ds. G. van der Zee, predikant van 
de hervormde gemeente Hagestein 
(1924-1926), een reeks artikelen onderde 
titel 'Schetsen uit de kerkgeschiedenis 
van Hagestein'24. Het geheel zou zeventig 
bijdragen gaan omvatten, waarin met 
name de zeventiende en achttiende eeuw 
centraal stonden. De laatste aflevering is 
door de schrijver gedateerd op 9 april 
1926. De artikelen verschenen echter nog 
in de couranten van 192825. Goed voor
beeld deed goed volgen en in 1928 
schreef ds. B. Telder van de gereformeer
de kerk Vianen (1925-1928) een serie bij
dragen over de hervorming in Vianen in 
de rubriek 'Uit de Vianensche Historiën'26. 

Dat het nieuwsblad zich richtte op het pro
testantse volksdeel blijkt eveneens uit de 
verhalen die werden opgenomen, en uiter
aard uit de rubriek 'Predikbeurten'. 
Feuilletons getiteld 'De diep gezonken 
vader', 'Maja's Huwelijk' en 'De ongeloovi-
ge' geven blijk van deze gezindheid, 
evenals de overwegingen 'Buiten God is 't 
nergens veilig', 'Vertrouwen' en 'Voor den 
Zondag: bid en werk'. 

De laatste 'courant' 

Moet het jaar waarin de Vianensche 
Courant voor het eerst verscheen met 
enige terughoudendheid worden vermeld, 
ook de verschijningsdatum van de laatste 
aflevering blijft in het ongewisse. Mogelijk 
is het weekblad tot in 1942 verschenen. In 
ieder geval heeft de Firma Van Dijk tot in 
1942 kunnen drukken27. In de eerste uitga
ve van De Vijfheerenlanden na de 
Tweede Wereldoorlog staat namelijk ver
meld: 
'Op 28 Maart 1942 moesten wij onze 
menschen echter mededeelen dat wij hen 
"De Gecombineerde" niet meer konden 
bezorgen, daardoor de daartoe toen 
bevoegde instance's was bepaald dat De 
Gecombineerde vanaf 1 April 1942 door 
de Firma van Dijk zou worden bezorgd. 
Toen ook deze moest eindigen hebben 
onze lezers dit blad per post ontvangen...'. 
De Vijfheerenlanden was vanaf 1 oktober 
1942 verboden, waarop de uitgever zijn 

18 



abonnees voorzag van De Gecombineer
de als compensatie. Een andere aanwij
zing voor verschijning tot in 1942 vinden 
we in de jaarrekeningen van de gemeente 
Vianen. De gemeente Vianen liet, zoals 
vermeld, een deel van haar publikaties 
verschijnen in de Vianensche Courant. 
Blijkens de jaarrekeningen heeft de 
gemeente tot 1943 aan de Firma Van Dijk 
betaald voor 'publikaties'. In de rekening 
van 1943 is deze uitgavepost niet meer 
opgenomen. Of het stoppen van de uitga
ve een gevolg was van een - beperkende 
- overheidsmaatregel dan wel het toene
mende tekort aan papier is niet bekend. 
Kort na het einde van de Tweede Wereld
oorlog begon De Vijfheerenlanden weer te 
verschijnen, de Vianensche Courant was 
een nieuwe start niet gegund. 

S.E.M, van Doornmalen. 

Noten 

*. De heren mr. L. van Dijk te Pijnacker, dr. G. 
Tadema en J.M.M. Ruijter te Vianen dank ik 
voor de aanvullende informatie. 

1. Oda Schmalhausen en Hans Koenhein, 'De 
kranten van Vianen', In het Land van 
Brederode, 14 (1989) 17-26. In ditoverzicht 
ontbreekt Algemeen Belang. Weekblad voor 
Vianen. Een voorblad van dit blad van vrijdag 
16 febr. 1912 (4e jaargang no. 120) kwam 
tevoorschijn tijdens de inventarisatie van het 
archief van de voormalige voormalige Vianen. 
Het weekblad werd gedrukt en uitgegeven 
door de 'Eerste Nederl. B.- C- en A.-Drukkerij' 
in IJsselstein. Dit nieuwsblad berust niet in de 
collectie van het Persmuseum, dat een onder
deel is van het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis (IISG), noch is het 
opgenomen in de Centrale Catalogus van 
Periodieken (CCP) van de Koninklijke 
Bibliotheek te 's-Gravenhage. 
Na het verschijnen van hun artikel heeft De 
Groot Drukkerij te Goudriaan zich per 6 nov. 
1991 met een editie van Het Kontakt op de 
Viaanse markt gestort en kennelijk met suc
ces. Vanaf 4 mei 1993 worden de officiële 
gemeente-berichten niet meer in De Vijfhee
renlanden, maar in dit op dinsdag verschijnen
de weekblad gepubliceerd. Een historische 
breuk; zie 'Gemeentelijk dilemma' in dit artikel. 
In verdere aanvulling op 'De kranten van 
Vianen' (pagina 22) kan nog vermeld worden 
dat De Nieuwe Vijfheerenlanden, volgens een 

bericht in De (oude) Vijfheerenlanden van 16 
nov. 1884 uitgegeven werd door L.E. Bosch & 
Zoon te Utrecht. De overige door De 
Vijfheerenlanden uitgegeven streekbladen 
(pagina 25) laten zich aan de hand van het 
briefpapier van de uitgever - zie noot 11 - voor 
het begin van hun eerste jaargang dateren in 
1885 voor De Leerdamsche Courant, 1888 
voor De IJsselsteiner en De Oudewatersche 
Couranten 1898 voor De Vechtstreek. Ten 
slotte, de Rivieren Pers (pagina 26) maakt 
sinds januari 1992 deel uit van het Wegener 
concern te Houten. 

2. De courant van 10 jan. 1925, nr. 2. Instituut 
voor Perswetenschappen, inv. nr. 7427. De 
verzameling van het instituut is inmiddels 
ondergebracht bij het Persmuseum. De 
Vianensche Courant staat niet in het bestand 
van de CCP. 

3. Vergelijk: V.F.C. Leeuwenberg-Steegh, 
'Vianen toen en nu', In het Land van 
Brederode, 15 (1990) 26-28. 

4. Aangetroffen werden: 4 dec. 1920 nr. 13, 3 
dec 1921 nr 49, 10 jan 1925 nr. 2, 12 mei 
1928 nr. 20, 29 sept. 1928 nr. 40, 24 nov. 
1928 nr. 48, 11 mei 1929 nr. 19, 4 jan. 1930 
nr. 2, 13 okt. 1933 nr. 41 alleen eerste blad en 
23 maart 1934 nr. 12. 

5. De heer Lourens van Dijk jr te Pijnacker bezit 
de volledige jaargang 1925. De losse afleve
ringen en de jaargang zullen binnenkort op 
microfiche in het gemeentearchief te Vianen te 
raadplegen zijn. 

6. Gemeentearchief Vianen (GAV), bevolkingsre
gister 1900-1925 I blad 263. Op gevorderde 
leeftijd gekomen huwde hij op 10 sept. 1913 in 
Rotterdam met Maria Elisabeth Verstraten, 
geboren 1886 in Hulst (Zld). Het echtpaar 
kreeg twee kinderen: Kniertje (1917) en 
Lourens (1920). 

7. GAV, dienstbodenregister 1880-1900 blad 21. 
8. In 1887 nam Johannes officieel De 

Vijfheerenlanden over. In 1883 verwierven de 
broer van Johannes, Phillipus Johannes en 
een zekere Blom uit Culemborg de uitgeverij, 
zie: Schmalhausen en Koenhein, 21. 

9. GAV, bevolkingsregister 1860-1900 A/D blad 
290, achtereenvolgens Voorstraat A 127, later 
nummer A 423, nummer A 113-115, nummer 
21 en nummer 61. Het oprichtingsjaar werd 
vanaf 1902 op de rekeningen vermeld. 

10. Op een ansicht van omstreeks 1920, Van Dijk 
woonde reeds aan de westzijde van de 
Voorstraat, is te lezen: 'BOEK-COURANT en 
ADMINISTRATIEDRUKKERIJ'. Op oudere 
ansichten met de drukkerij staat op de voorge
vel 'SNELPERSDRUKKERIJ & BOEKHAN
DEL'. 

11. Bijlagen behorende bij de gemeenterekenin
gen over de jaren 1898 (eerste rekening van 
Van Dijk) t/m 1931 (zijn laatste rekening). De 
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briefhoofden lenen zich niet als absoluut medi
um voor datering. Enerzijds werd over meer
dere jaren hetzelfde (ongewijzigde) cliché 
gebruikt, anderzijds werd kennelijk geput uit 
nog aanwezige oude voorraad rekeningpapier. 
Bovendien werden over deze jaren niet steeds 
de periodieken met hun jaargang vermeld. In 
de briefhoofden werden ook de ontwikkelingen 
van het bedrijf bijgehouden. De 
Handelsdrukkerij van de begin jaren, werd in 
1902 Snelpersdrukkerij en sinds 1911 Boek-, 
Courant- en Administratiedrukkerij. 

12. Mededeling van de heer L. van Dijk te 
Pijnacker en bevestigd in de briefhoofden. De 
beide bladen zitten niet in het bestand van de 
CCP. Het IISG in Amsterdam bezit een vrijwel 
complete serie van de Plattelandspost over de 
jaren 1895-1942. Het Persmuseum beschikt 
over enkele losse exemplaren uit de jaren 
1895-1896, 1915, 1919, 1925, 1928, 1930-
1931. Blijkens deze bladen werd de uitgave 
verzorgd in Leeuwarden/Vianen aan de Lek. 
In tegenstelling hiermee is de informatie uit het 
briefhoofd van een rekening van juli 1921 
waarin sprake is van de 25ste jaargang van de 
Plattelandspost - zie noot 11 -. 

13. Mededeling van de heer L. van Dijk te 
Pijnacker. Zowel de Vreeswijksche Courant 
als de Jutphaassche Courant zijn niet opgeno
men in het bestand van de CCP. Bovendien 
gaf Van Dijk uit Weldadigheid (genoemd in 
briefhoofden 1902-1904); Materieel van den 
Bond van Brievengaarders (briefhoofd 1919); 
De Betrekkingengids (briefhoofden 
1926/1932). 

14. Blijkens een briefhoofd van jan. 1923 is de 
krant in zijn 23ste jaargang, een rekening van 
juli 1921 meldt 20ste jaargang; zie noot 11. 
Het persmuseum heeft in zijn collectie drie 
afleveringen van de Vreeswijksche Courant 
respectievelijk uit 1917, 1919 en 1925. 

15. Briefhoofd op rekening van juli 1930; zie noot 
11. 

16. Briefhoofd op rekening van 1 nov. 1942; zie 
noot 11. 

17. Mededeling van de heer L. van Dijkte 
Pijnacker. 

18. De gemeente Vianen beschikt over een vrijwel 
complete serie van De Vijfheerenlanden vanaf 
het eerste verschenen nummer in 1855. De 
kranten zijn op microfiche te raadplegen. Tot 1 
dec. 1923 bleef de Vijfheerenlanden verschij
nen onder vermelding van 'Vanouds bekend 
als de Viaansche Courant'. Ook de eerste acht 
nummers na de Tweede Wereldoorlog ver
schenen met deze subkop. 

19. GAV. gemeenteraadsnotulen 7 maart 1924, 
folio 139-140. 

20. Al bij een ongedateerde brief gericht aan de 
Raad van de gemeente Vianen uit 1904 deed 
Van Dijk een poging meer gemeentelijke 

opdrachten te verwerven. Op 17 mei 1905 
vroeg hij de bemiddeling van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland omdat zijn brief aan 
de gemeenteraad onbeantwoord bleef. Hij 
meende dat hij als 'anti-revolutionair' achterge
steld werd bij de 'liberale' eigenaar van De 
Vijfheerenlanden. In hun antwoord aan 
Gedeputeerde Staten, die Burgemeester en 
Wethouders om een "beschouwing" over de 
brief hadden gevraagd, schrijven deze dat Van 
Dijk gewoon duurder was bij de inschrijvingen 
voor druk- en bindwerk. De kosten voor 
gemeentelijke publicaties werden hierbij niet 
genoemd. De situatie bleef ongewijzigd. GAV, 
ingekomen en minuten van uitgaande stukken 
1904 (14 juni) nr. 282; 1905 (30 mei) nr. 224 
en Register van uitgaande stukken 1905 (10 
juni), nr. 224/321. 

21. GAV, ingekomen en minuten van uitgaande 
stukken 1924 nr. 115. De heer Van Dijk jr. 
deelde mee dat de krant nogal wat lezers in 
Lexmond had. 

22. Voor: W. van Riet, G.M. Jochems, C.J. van 
der Meulen, H. van Straaten, J.G. Coljée, A.G. 
Michels en B.J. Lankkamp. Tegen: G. van der 
Kwast, A. Witkamp en P. de Vor Dz. GAV, 
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Nogmaals de Lexmondse korenmolen* 

Ten tijde van het schrijven van het artikel 
over de korenmolen van Lexmond, gepu
bliceerd in In het Land van Brederode, 16 
(1991) 17-24, was een foto van deze 
molen onbekend. Noch een oproep in het 
vakblad De Molenaar, noch een stukje in 
Het Kontakt, noch navraag bij verenigin
gen, stichtingen, musea en particulieren 
leverde iets op. Hoe de molen er in werke
lijkheid had uitgezien bleef een raadsel. 
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Molenaar Arie Verhoef (2e van links) en zijn zus
ter Catrien (geheel rechts) voor het molenaars-
huis, (1914?). De andere twee zijn mogelijk hun 
neef C. Schipper met vrouw en dochter. 

De vermelding 'stenen korenmolen' in 
enkele akten gaf slechts een vage indica
tie dat het een geheel stenen molen was 
geweest. 
Hoe gevaarlijk het is om af te gaan op 
zo'n enkele bewering bleek, toen eind 
1992 een toeval en oplettendheid van de 
heer G.H. Keunen van de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg de waarheid aan het 
licht bracht. Wat was het geval? De heer 
Keunen bezocht in de laatste dagen van 
december een molenaar in 
Benningbroek/Sijbekarspel (in de buurt 
van Hoorn). Deze, A. Verhoef, bleek een 
kleinzoon te zijn van Arie Verhoef, die in 
1914 molenaar was op de Lexmondse 
korenmolen. In de fotocollectie van diens 
echtgenote, bevond zich een foto van een 
onbekende molen. Gelukkig herinnerde 
de heer Keunen zich het artikel in ons 
tijdschrift over de korenmolen te Lexmond 
en het raadsel was hiermee voor 
mevr. Verhoef opgelost. 
Uit de foto bleek dat het geen geheel ste
nen maar een half stenen molen was. Op 
de zeven meter hoge stenen onderbouw, 
veldmuren genoemd, was een houten, 
rietgedekte achtkant aangebracht. 
Bovendien bleek dat de stelling hoger zat 
dan was aangenomen. Aan de hand van 
deze foto werd, met inachtneming van de 
perpectivische vertekening, de door de 
auteur vervaardigde reconstructietekening 
aangepast. Zij wordt hier opnieuw afge
beeld. 
Uitgaande van foto's van de molenstomp 

was indertijd getracht, in overleg met 
diverse molendeskundigen, de molen te 
reconstrueren. Het gedeelte boven de 
molenstomp en de molenstelling werden 
naar beste weten ingetekend. De 
bestaande foto's van de molenstomp lie
ten een bepleisterde molen zien, zodat de 
vroegere aanhechtingsplaatsen van de 
stellingbalken en stellingschoren niet 
meer te zien waren. Omdat de stelling 
door een loopbrug verbonden is geweest 
met de vloer van het ernaast gelegen 
woonhuis, leek het logisch dat stelling en 
zoldervloer op ongeveer dezelfde hoogte 
hadden gelegen. 
Ondanks de foto blijft de aansluiting van 
de stelling op de zolder van het huis een 
onzekere factor. De stelling blijkt hoger te 
liggen dan de zolder, terwijl de loopbrug, 
voor zover op de foto is te zien, horizon
taal liep. De meest iogische verkiaring 
lijkt, dat zich binnen een trapje bevond. 
De deuropening was dan wel laag en 
onder de vloer bleef nog een ruimte over, 
die volgens foto's van het huis waarschijn
lijk ook een opening is geweest. Het is 
mogelijk dat hier een glijgoot werd gelegd, 
waarover de molenaar de zakken meel 
naar beneden liet glijden. Hij kon op die 
manier gemakkelijk de wagens beladen. 
Toch losten de gevonden foto andere vra
gen niet op. De belangrijkste vraag is wel 
of de molen er altijd zo heeft uitgezien. De 
draaibare molenkap heeft een vorm die 
voorkwam op alle molens uit de 
Zaanstreek en op vele uit andere plaatsen 
van Noord-Holland. Zo is bijvoorbeeld de 

De enige bekende foto van de korenmolen te 
Lexmond, (ca. 1900). 
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Verbeterde reconstructietekening van de korenmolen van Lexmond. Tekening door de auteur. 

lange spruitbalk, dat is de voorste horizon
tale balk waaraan de schuine staartbalken 
zijn bevestigd, in het hart van de molen 
aangebracht. In Zuid-Holland en Utrecht 
werd deze balk meer naar voren ge
plaatst. 
Na de brand van 1894, waarbij de molen 
geheel uitbrandde, was zij weer opge
bouwd. Het is derhalve zeer waarschijnlijk 
dat de bovenkap en het achtkant afkom
stig waren van een afgebroken noord-hol-
landse molen. Hergebruik van noord-hol-
landse molens kwam in de negentiende 
eeuw zelfs heel vaak voor. De gekochte 
molen zal waarschijnlijk een kleiner wie-
kenkruis hebben gehad dan dat waarmee 
die in Lexmond werd voorzien. Hoe de 
molen er vóór 1894 heeft uitgezien blijft 
een raadsel. Het is zelfs goed mogelijk dat 
het inderdaad een geheel stenen molen 
was, waarvan het bovenste deel door de 
brand zodanig was vernield dat het niet 
loonde dit te herstellen, zeker niet als een 
kompleet achtkant plus kap tweedehands 
in Noord-Holland te koop was. 

Voor deze theorie pleit ook het feit dat de 
hoogte tussen stelling en onderkant hou
ten achtkant erg groot is. Bij nieuw 
gebouwde molens was dat zeer ongebrui
kelijk. Het houten achtkant moest op de 
stenen romp passen en het is bepaald 
niet ondenkbaar dat de stenen molen 
zoveel moesten worden ingekort dat ook 
de stelling moest worden verlaagd om nog 
voldoende lange wieken te krijgen. Het is 
niet bekend of de vorm en de plaats van 
de deuren en ramen ook zijn aangepast. 
Ook over de laatste periode van de molen 
is wat meer duidelijkheid gekregen. Het 
blijkt dat C. Schipper een neef was van 
zijn opvolger Arie Verhoef. Op 5 februari 
1914 deed hij aan deze de gehele inven
taris en de voorraden over. Schipper is 
dus na 18 januari, de dag dat hij plotseling 
verdween, niet lang zoek geweest. De 
inventaris- en voorraadlijsten van de over
dracht zijn in het archief van mevr. 
Verhoef bewaard gebleven en geven een 
goede indruk van wat er allemaal op de 
korenmolen aanwezig was. Het blijkt dat 
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de molenaar wel wat meer maalde dan 
alleen maar graan! 
Tot slot nog een aanvullende opgave van 
andere korenmolens in de regio, die niet 
zijn genoemd op blz. 17 van het vorige 
artikel. In Hagestein stond een windkoren-
molen en in Schoonrewoerd een stelling
korenmolen. Ook in Meerkerk was een 
korenmolen. Deze werd al genoemd in de 
stukken betreffende de verkoop van 
Meerkerk door de Staten van Holland in 
1725. In de polder Quakemaak, gelegen 
aan de oostzijde van de Zederik, heeft in 
de bocht tegenover Meerkerk ook een 
molen gestaan. Toen in 1824 de Zederik 
werd gekanaliseerd en verder 
Zederikkanaai ging heten, werd de bocht 
afgesneden en kwam de molen op 
Meerkerks grondgebied te staan. In zijn 
nadagen werd hij, naar zijn eigenaar, De 
Kivit genoemd. In 1936 is zij onder dubi
euze omstandigheden afgebrand. 

W. van Zijderveld 

* Met dank aan de heer en mevr. Verhoef 
en de heren G.H. Keunen, A.C. Enkelaar en 
Joh. de With. 

Vianen toen en nu 

In de laatste aflevering van deze rubriek 
verlaten we Vianen via de Landpoort, 
waarvan op het moment dat de foto werd 
genomen niet meer over was dan de 
naam. De poort zelf was toen al meer dan 
30 jaar tevoren afgebroken. De benaming 
van het straatgedeelte van de buitenland
poort heeft sedert die tijd nogal wat veran
deringen ondergaan, waardoor het onder
zoek naar de bewoning werd bemoeilijkt. 
Rond 1890 heette het Wilhelminalaan, 
vervolgens Beatrixlaan, en ten slotte 
Buitenlandpoort. 
Wat we zien is de landelijke aanblik van 
bomen en groen. Links achter de witte 
hekken lag het erf van de gebroeders P. 
en G. van Iperen, met op de achtergrond 
half verscholen het woonhuis (no. 1), dat 
toen in drie wooneenheden was opge
deeld. Behalve voor de gebroeders Van 
Iperen diende het als woning voor 

W.L. Schenk, H. Kool, de weduwe 
G. Schouten, H. Verwey en G.A. Verkerk. 
Op no. 3 van de Wilhelminalaan woonde 
de arbeider M. de Vor, gehuwd met 
Hendrika Jannetje van Iperen. In 1903 
verhuisden zij naar Hillegersberg. Hierna 
werd dit pand achterenvolgens bewoond 
door O Wiltschut, arbeider uit Lexmond, 
geboren in 1829 en overleden in 1911 ; de 
weduwe J.W. Renes, afkomstig van de 
oude boerderij op de Voorstraat (later ver
vangen door woning en kantoorpand van 
notaris Koedam en laatstelijk onderkomen 
van het Stedelijk Museum), die overigens 
nadat haar man was in 1912 overleden 
naar uen Haag zou verhuizen; uiteindeiijK 

de gebroeders P. en G. van Iperen (bij wie 
een tijdlang de onderwijzeres Wilhelmina 
Leonora Schenk inwonend was), en de 
weduwe G. van Iperen-van Bezooyen. 
Op no 5 woonden S.K. Harmsen en A.H. 
Ente. De mooie leibomen benemen 
helaas het zicht op het pand, maar het 
heeft in de loop van de jaren niet veel ver
anderingen ondergaan. Wel zichtbaar is 
het erf waar tot voor kort de voor 
Vianezen bekende gebitakte houten muur 
stond. Daar komt nu de dierenkliniek. 
Achter de bomenrij zien we de 
Nederlandse Hervormde Kerk oprijzen 
met daarvoor twee gebouwen. 
Het meeste linkse is het "Goedkoopje". De 
eigenaar(s) vóór 1909 hebben we niet 
kunnen terugvinden. In dat jaar werd het 
"Goedkoopje" gekocht door Jan Dirk 
Meydam, van beroep steenovenbaas. Zijn 
zoon, eveneens Jan Dirk geheten, nam 
het in 1938 van hem over. In 1931 en 
1938 werd het pand verbouwd. Het werd 
verhuurd en er werd allerhande soort 
negotie in gedreven. Het meest bekend bij 
de Vianezen was het snoepgoed dat er te 
koop werd aangeboden. Over de hurende 
neringdoenden zijn we beter geïnfor
meerd. Rond 1890 woonde hier G. van 
Eyndthoven, later W. Schouten, van 
beroep opzichter, geboren in Polsbroek in 
1839. De volgende bewoners zijn A. Vlak, 
de weduwe Dirkmaat, D.B. Jochems, M.D. 
Nekmans en A. Krouwel Azn. Het 
Goedkoopje heeft tot ver in de jaren tach
tig standgehouden, hoewel het vele jaren 
leeg en ongebruikt heeft gestaan. Er wer-
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