Bericht van de redactie

De Viaanse Gezond-Bron

De eenentwintigste jaargang van dit tijdschrift is evenals de vorige een dubbelnummer. Het is in zijn geheel gewijd aan
de Viaanse Gezond-Bron die in het midden van de 18de eeuw een kort maar
boeiend bestaan had. Deze bijdrage is
ontstaan uit een samenwerkingsverband
tussen de hydrogeoloog B.W. Zuurdeeg
en de wetenschapshistoricus J. Heniger,
beiden te Vianen, naar aanleiding van de
vraag die de huidige voorzitter van de
Vereniging enkele jaren geleden stelde
aan de eerste auteur, of het Viaanse bronwater en het Viaanse kuuroord ook naar
moderne maatstaven als zodanig erkend
zouden worden. Zijn studie leidde tot een
uniek inzicht in de historische geologie
van de Viaanse bodem, en, aangevuld
met het historische onderzoek door de
tweede schrijver, kwam de lang vergeten
Gezond-Bron weer tot leven. Dit fascinerende facet van de Viaanse geschiedschrijving is niet mogelijk geweest zonder
financiële bijdragen en belangeloze medewerking van vele adviseurs. Ook dit keer
ontbreekt de Kroniek in deze aflevering.

Inleiding

Vianen, september 1997

Vianen heeft in het midden van de 18de
eeuw een kuuroord gekend. De GezondBron, zoals het toen genoemd werd, trok
kuurgasten met de meest uiteenlopende
kwalen die, onder toeziend oog van een
arts en een chirurgijn, een kuur van mineraalwater, dieet en ontspanning konden
volgen.
Tegen het midden van die eeuw kreeg
men in Vianen de indruk, dat er iets bijzonders aan de hand was met het drinkwater dat hier uit diepe putten gewonnen
werd. Na een chemisch onderzoek naar
de kwaliteit van dat water werd in 1753 de
Viaanse Gezond-Bron geopend. Al spoedig stroomden patiënten toe en kon de
simpele waterput uitgebreid worden met
een kuurpark en een kuurzaal. Er werd
zelfs gedacht aan het inrichten van baden.
Naar het voorbeeld van publikaties over
de bronnen van Kleef verscheen in korte
tijd een vijftal boekjes die de medische
betekenis van de Gezond-Bron onderde
aandacht van het publiek bracht. Na aanvankelijk succes ging het kuuroord na
enkele jaren door verschillende oorzaken
weer te gronde.
Het kortstondige leven van het kuuroord
zal de reden geweest zijn dat de herinnering eraan snel vervaagde. In 1778 wisten
Chomel en Chalmot nog:
de Bron bij Vianen, hier te lande, schijnt
niet zeer te zullen opneemen1.
Busching schreef in 1790:
Het Drossarts Huis van Vianen is nabij 't
Slot Batestein. In deszelfs Tuin is, voor
eenige jaren, een Welle ontdekt, welks
water gezegt werd mineraal te wezen, en
't vermogen ter genezing van verscheidene ongemakken te bezitten. Er was zelfs
een Geneesheer, onder den titel van
'Bronne Doctor' daarover aangesteld2.
Van der Aa vertelde in het Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden in 1848
over Vianen:
Het voorm. Drossaartshuis, in de WestAchterstraat, nabij het slot Batestein,
dient thans tot partikulier woonhuis.
In den tuin van dit huis is in het begin der
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vorige eeuw eene bron of wel ontdekt,
welks water gezegd werd mineraaldeelen
te bevatten en het vermogen te bezitten
van onderscheidene ongemakken te
genezen. Er was zelfs een Geneesheer,
onder den titel van brondoctor, daarover
aangesteld, doch later is deze bron
geheel in vergetelheid geraakt3.
Onthielden deze schrijvers zich nog van
een oordeel over de Viaanse GezondBron, latere auteurs lieten zich minder
positief erover uit. De Viaanse predikant
Moorrees schreef in zijn bekende boekje
Aan de oevers van Lek en Linge van
1883:
Zulk een voorrecht was echter Vianen niet
beschoren; nooit is het eene badplaats
geworden. De bron-arts is na eenigen tijd
met stille trom afgereisd, en van de
gezondheidsbron is slechts de herinnering bewaard gebleven". In 1895 geraakte
Moorrees in briefwisseling met dr. C E .
Daniels over dit onderwerp. Daniels had
enkele werkjes over de Viaanse GezondBron gevonden en vroeg om nadere informatie. Ik stel mij voor, bood Moorrees
aan, opnieuw ons stedelijk archief te
raadplegen en voorts uit de mond des
volks alles nog weer eens bij een te
zamelen, wat eenig licht kan verspreiden
over de bron. Hij had nog wel contact met
Wilhelmus van Gulpen, predikant te
Barendrecht, een nazaat van de 18deeeuwse Viaanse bronarts, gehad, maar
veel had dat niet opgeleverd. Helaas
bleek bij navraag in Vianen, dat ter plaatse alle herinnering aan de bron uitgewist
was en dat naar zijn mening de bron weinig te beduiden heeft gehad5.
In Een kleine geschiedenis merkte Horden
in 1952 op:
De stad Vianen meende in deze misèretijd wat leven in de brouwerij te krijgen,
doordat een zekere geneesheer, Th. van
Gulpen, volgens zijn zeggen een "bron" te
Vianen ontdekt had, die geneeskrachtig
water voortbracht. Hij probeerde badgasten naar Vianen te krijgen ...De gehele
affaire bleek humbug te zijn en na enige
tijd is de bronarts met stille trom vertrokken6. Ten slotte concludeerden De
Meyere en Ruijter in hun Kasteel
Batestein te Vianen in 1981 :

Het experiment liep uit op een fiasco: doctor Van Gulpen verdween uit Vianen, zonder nog ooit iets van zich te laten horen7.
De kern van het nu volgende verhaal
wordt gevormd door een moderne interpretatie van de chemische analyse die in
de 18de eeuw al van het Viaanse water is
gemaakt. Het resultaat ervan kwam goed
overeen met de huidige kennis van de
geologie van Vianen.
Binnen de historische ontwikkeling van
geneeskrachtige bronnen in Europa blijkt
Vianen een uitzonderlijke positie in te
nemen. Gewoonlijk worden bronnen aangetroffen in heuvels of bergen, maar de
Viaanse bron lag in de laagvlakte.
Hierdoor was Vianen het meest noordwestelijk gelegen kuuroord van het
Europese continent.
Kuuroord en geneeskrachtige

bron

Mineraalwater
Mineraalwater is een natuurprodukt dat
wetenschappelijk is gedefinieerd en vanwege het commerciële belang vaak ook
wettelijk is omschreven. Gemineraliseerd
water is water dat stoffen heeft opgenomen tijdens het verblijf in de bodem en/of
een watervoerende laag. Mineraalwater
heeft een samenstelling die in de regel
afwijkt van die van ondiep grondwater.
Het begrip is echter plaatsgebonden. Het
is namelijk bijzonder grondwater, waarvan
de samenstelling duidelijk afwijkt van het
normale grondwater in het betreffende
gebied. Mineraalwater houdt zouten in oplossing zoals keukenzout en kalk, of gassen zoals kooldioxide. Het begrip wordt
toegepast bij de relatief zoute waters zoals het zoutsmakende Vichy-water. Zijn er
zeer lage zoutgehalten in oplossing, dan
noemt men dat oligomineraalwater. Het
zoetsmakende en natriumarme Spa-rood
en Spa-blauw zijn hiervan voorbeelden.
Mineraalwater is per definitie geheel
natuurlijk. 'Natuurlijk mineraalwater' is
uitsluitend een in de wet vastgelegde
naam die van toepassing is op het
bottelen van mineraalwater. Omdat mineraalwater bovengronds snel zijn bijzonde-

re eigenschap verliest, bestond altijd al de
regel dat mineraalwater aan de bron
genuttigd moet worden. De wet verplicht
de bottelaar om natuurlijk mineraalwater
aan de bron af te vullen in de verbruiksverpakking.
Medicinaal of geneeskrachtig water is
wetenschappelijk gedefinieerd als een
mineraal- en/of thermaal water dat fysiologische eigenschappen bezit, die maken
dat het water bij inwendig of uitwendig
gebruik therapeutische of preventieve
doelen dient. In de praktijk reglementeren
de overheid of niet-gouvemementele
organisaties de erkenning en toepassing
en/an. Afgezien van allerlei modeverschijnselen bestaan er uiteenlopende
meningen over de geneeskrachtige eigenschappen van mineraalwaters. Als wel het
effect van een toepassing van medicinaal
water duidelijk is, maar men de precieze
oorzaak ervan nog niet volledig begrijpt,
hanteert men het laatste deel van de volgende kwaliteitseis: 'bewezen dan wel
vermeende geneeskracht'. In Duitsland
gelden strenge, wettelijke regels, waaraan
geneeskrachtig water moet voldoen. In
wezen kan elke niet-medicus met deze
regels vaststellen, of een mineraalwater al
dan niet geneeskrachtig genoemd mag
worden. In Frankrijk gelden ongeveer
dezelfde regels, maar daar mag alleen
een arts de geneeskrachtige en therapeutische eigenschappen van het water vaststellen.
De hierboven staande definities van mineraal en geneeskrachtig water gelden
heden ten dage. De grondslag van deze
definities is waarschijnlijk al even oud als
de mensheid zelf. Hierbij werd afwijkend
bron- of putwater bijna vanzelfsprekend
een bovenmenselijke herkomst toegedicht
en het werd dan ook zeker geneeskrachtig geacht. Met de ontwikkeling van de
kennis en van de commerciële belangen
werden de eisen hoger en werden zij
tevens juridisch omschreven".
Tegenwoordig wordt in de omgeving van
Vianen nog altijd natuurlijk mineraalwater
gewonnen en gebotteld en wel door
Sourcy in Bunnik. Dit mineraalwater
onderscheidt zich van het geneeskrachtige water van de Viaanse Gezond-Bron,

Badscène rond 1500. Houtsnede door
Urs Graf, 1508. NaarAuer, Kurstadt Wien.

doordat de Gezond-Bron een ca. tienmaai
hoger ijzergehalte en een ca. tweemaal
hogere calciumconcentratie heeft.
Daarentegen zijn beide waters arm aan
natrium en kunnen getypeerd worden als
oligomineraalwater.
In figuur 1 wordt schematisch aangegeven
de herkomst van het water van de
Viaanse Gezond-Bron, van het natuurlijk
mineraalwater Sourcy en van de waterleidingbedrijven in een diepteprofiel dat van
zuidwest naar noordoost, van Lexmond
naar Amersfoort, loopt9. Van het profieldeel boven de zoutwater-ondergrond is
het linker deel gevuld met weggezegen
Rijnwater, en het rechter deel met hemelwater dat infiltreerde in de Utrechtse
Heuvelrug. Een diepe stroombaan geeft in
de figuur een indruk van de begrenzing
van het Heuvelrugwater. Pal ten westen
van Bunnik bevindt zich de min of meer
verticale zone, waarin Heuvelrugwater en
Rijnwater met elkaar in contact zijn. Van
de bodemopbouw zijn slechts drie eenheden gegeven. In de eerste plaats bevindt
zich op geringe diepte de slecht doorlatende deklaag van het rivierengebied en
rechts de door landijs opgestuwde zanden
van de Utrechtse Heuvelrug. In de tweede
plaats ligt daaronder een pakket van
rivierafzettingen, die aangroeide tot een
dikte van ca. 120 meter gedurende een
periode van 1.8 miljoen jaar. Binnen dit
pakket hebben alle wateronttrekkingen
plaats, namelijk de Viaanse Gezond-Bron
op ca. 6.5 m onder NAP uit de ca. 8500
jaar oude top van de Formatie van
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Figuur 1. Schematisch diepteprofiel van Lexmond-Amersfoort met de posities van de Viaanse GezondBron, de waterleidingbedrijven en Sourcy te Bunnik. Tekening B. W. Zuurdeeg en P. T. den Hertog, Vianen.

Kreftenhije; dan het natuurlijk mineraal
water Sourcy op 127-136 m onder NAP uit
de ca. 1.7 miljoen jaar oude Formatie van
Tegelen, en tenslotte de waterleidingbedrijven uit de dieptezone bestaande uit
bodemlagen van diverse ouderdom. Het
grensvlak op ca. 120 m onder NAP verraadt tussen Lexmond en Bunnik de aanwezigheid van een ooit dalend gebied
(slenkje). Vanaf Bunnik naar het oosten
herkent men in het verloop de scheefgestelde Peelhorst, met bij Bunnik de
Peelrandbreuk die thans nog actief is;
deze bevindt zich ook ca. 500 meter
noordoostelijk van de Domkerk te Utrecht.
De grondbevingen daarvan zijn echter
sterk gedempt door een enorm dik pakket
los sediment.
Kuuroord
De Viaanse Gezond-Bron blijkt meerdere
elementen van een kuuroord in de moderne zin van het woord gehad te hebben.
Tegenwoordig wordt in een kuuroord
medicinaal water toegepast. Daartoe is

vereist de aanwezigheid in de bodem van
tenminste één natuurlijk samengestelde
geneeskrachtige substantie. Er moeten
relevante kuurvoorzieningen zijn, evenals
een passend kuuroordkarakter. De
belangrijkste geneeskrachtige aspecten
en vooral de bijwerkingen moeten vastgesteld en openbaar gemaakt zijn. Het kuren
geschiedt onder toezicht van een daartoe
gespecialiseerde arts10.
Geneeskrachtige bronnen
De geschiedenis van geneeskrachtige
bronnen reikt in West-Europa terug tot in
de prehistorie11. In Gallië waren al bij de
Kelten verschillende bronnen, zoals van
Bourbon-les-Bains, Plombières en
Luchon, lange tijd in gebruik. De Romeinen, die in Griekenland de hydrothérapie,
of de medische toepassing van bronnen,
hadden leren kennen, hebben in Gallië
talloze bronnen ontdekt en in gebruik
genomen. De thermen, de badinrichtingen, behoorden tot de standaarduitrusting
van iedere Romeinse plaats van enige

betekenis. De geneeskrachtige bronnen
werden toen vooral bezocht door legionairs die voor hun geteisterde zenuwen
en lichamen verlichting en genezing zochten.
In onze omgeving is de oudst bekende
bron die van Aken, die in de vóórGermaanse tijd in gebruik was vanwege
het warme, zwavelhoudende water, dat na
beluchting ook drinkbaar is.
In de Middeleeuwen bleef vooral het
gebruik van warme bronnen, het zogenaamde thermalisme, populair. De bronnen kwam vaak in beheer van kloosters.
Zo bestuurden de Franciscanen ten dele
de toen al bekende minerale bronnen van
Spa12. Toen lepra en syphilis de mensen
gingen teisteren, kwam men op het denkbeeld dat het gebruik van baden zou kunnen helpen. Echter, het collectieve gebadder dat op oude houtsnedes te zien is,
leidde eerder tot verspreiding dan tot
genezing van die infectieziekten.
In de Renaissance deed de Zwitser
Paracelsus (1493-1541), een omstreden
arts met soms geniale invallen, de eerste
poging tot een chemische studie van
minerale wateren en wees hij op de therapeutische betekenis van badplaatsen. In
zijn voetsporen speurden in de 16de eeuw
Franse artsen naarstig in hun land naar

minerale bronnen. Bijzondere belangstelling hadden de koninklijke lijfartsen die
probeerden de slechte gezondheid van
sommige Franse koningen uit die tijd te
verbeteren. Een van hen was Pierre
Pigray die in opdracht van Hendrik IV de
bronnen van Spa bestudeerde. Zijn
mening over het koolzuurhoudende
Spa-water zou later vergeleken worden
met de kwaliteit van de Viaanse GezondBron.

Johan Wolfen van Brederode in Spa

Brederode-kroniekschrijver van die
dagen:
wordt by eenige goet gevonden dat
BREDERODE nae het Spaa soude trecken, om te sien of door hulpe der waeteren aldaer eenige baete mochte vernomen werden. Doch te vergeefs, naedien
men bemerckte dat door het waeter
drincken, alles tot erger, en het uytterste
sich liet aensien.
Johan Wolfert liet zijn oudste zoon
Hendrik uit Frankrijk terugroepen om zijn
laatste wensen aan te horen. Na een
pijnlijk ziekbed overleed hij op
3 september 1655 op het huis
Petershem. Het lijk werd naar Vianen
gebracht, waar hij naar eigen wens zonder enige pracht of praal 's avonds werd
begraven13.

De bekendste Vianees die de bronnen
van Spa met een bezoek vereerde, was
Johan Wolfert van Brederode. Johan
Wolfert had tijdens de Tachtigjarige
Oorlog een zeer actief leven had geleid,
maar na de Vrede van Munster in 1648
was hij gedoemd tot een werkloos
bestaan. Hij trachtte de kwalijke gevolgen van inaktiviteit tegen te gaan met
veel paardrijden en jagen op groot wild.
Toen hij echter vanwege de Eerste
Engelse Oorlog voor staatszaken gedurig in Den Haag aanwezig moest zijn,
verzwakte hij door het vele stilzitten in
vergaderingen.
De artsen konden hem niet goed helpen
en tenslotte, schreef Paulus Voet, de

Balneologie
De ontdekking van steeds meer bronnen
in Frankrijk en ook in Duitsland bracht
de Duitse arts Friedrich Hoffmann
(1660-1742), hoogleraar in de geneeskunde aan de universiteit van Halle,
tot uitvoerige beschouwingen over
kuuroorden.
Hij legde daarmee de grondslag van de
moderne balneologie, of de leer der
geneeskrachtige baden. Hoffmann kende
meer dan vijfhonderd bronnen, die hij op
wetenschappelijke wijze beschreef en
ordende. Hij introduceerde nieuwe methoden van onderzoek en bedacht een bereiding van zouten uit minerale wateren.
Hoffmann adviseerde het water regelrecht
aan de bron te drinken en niet uit flessen.

Uitgaande van de mening dat ziekte en
gezondheid samenhangen met lichaam
en geest beval hij een volledige waterkuur
aan. Behalve het drinken van mineraalwater en het baden in bronwater schreef hij
de kuurgasten ook een uitgekiend programma van dieet, tafelen, amusement en
rustige omgeving voor.
De chemische benadering van minerale
wateren ontleende Hoffmann aan zijn
Nederlandse collega Herman Boerhaave
(1668-1738), die aan de Leidse universiteit behalve geneeskunde ook chemie
doceerde. Een van diens indrukwekkendste projecten waren de jarenlange proeven met kwikzilver, waarin hij aantoonde,
dat deze wonderlijke vloeistof ondanks
alle bewerkingen onveranderlijk bleef. Bij
deze proeven werd hij bijgestaan door zijn
neef Herman Kaau Boerhaave, die in
1729 in Leiden op een proefschrift over
kwikzilver zou promoveren. Toen Boerhaave aftrad als hoogleraar in de chemie,
plaatste hij deze neef in 1730 op de lijst
van candidaten voor zijn opvolging14.
Herman jr. werd echter niet benoemd en
begon daarna een praktijk in Den Haag.
Het noodlot zou hem naar Vianen voeren.
Johan Wolfert van Brederode (1599-1655), kuurgast te Spa. Schilderij toegeschreven aan Jan van
Rossum. Collectie Fürst zu Solms-Braunfels,
Schloss Braunfels. Foto Iconographisch Bureau,
's-Gravenhage.

Door stil zyn kan ontstaen in 't Lichaem, dat de plicht
Des Oorlooghs is gewoon, zyn sieckte, dan geresen
En uyt swackheyt onstaen, scheen buyten hoop te wesen.
Evenwel socht men hulp en gingh op 't best te raa,
De geneesmeesteren rieden den Helt na Spaa;
Op hoop, van door 'tgebruyck der Bronwatersche krachten,
Zyn Excellenties baet, tot welvaert, te verwachten;
Doch alles te vergeefs. Dewijl de waterdranck
Hem maeckten erreger, en doodelijcke kranck.
Met Water-sucht was na syn hert geklommen
En porden 't Lijf na Spa,
Doch al te hoogh, en al te ven' gekommen,
Quam Brons dranck niet te sta.
Uit: Van den Broeck, De doorluchtigheyt van Brederode, 79 en 89.

i,m^MviMmamcm:,
Johann Heinrich Schütte (1694-1774), stadsarts
van Vianen en bronmedicus van Kleef. Gravure
door Bernigeroth, 18de eeuw. Foto Rijksmuseum
Amsterdam.

De Kleefse Gezond-Bron
Om verschillende aspecten van de
Viaanse Gezond-Bron, die later aan de
orde zullen komen, te verduidelijken dient
hier een beschrijving van de Kleefse
Gezond-Bron, die wat eerder in gebruik
kwam. In 1741 ontdekte Johann
Blanckenhom de Kleefse bron in de dierentuin in het park aan de voet van de
Sternenberg in Kleef15. Dit park was in de
17de eeuw aangelegd door Johan Maurits
van Nassau-Siegen, de stadhouder van
Kleef en een zwager van Johan Wolfert
van Brederode16. Het hertogdom Kleef
was toen Pruisisch bezit. De pas aangetreden koning van Pruisen was Frederik II
de Grote, een van de belangrijkste verlichte vorsten van de 18de eeuw, die veel
aandacht besteedde aan de economische
ontwikkelingen van zijn gebied. Hoewel de
koning veel belangstelling voor de Kleefse

bron had en er zelf ook eens gekuurd
heeft, kon hij door de Oostenrijkse
Successie-oorlog (1740-1748), waarin hij
gewikkeld was, slechts weinig geld ter
beschikking stellen om de ontwikkeling en
de exploitatie van de bron te steunen.
De ontwikkeling van de Kleefse GezondBron was het werk van de arts Johann
Heinrich Schütte (1694-1774). Hij was
geboren in de stad Soest (Westfalen), die
bekend stond om zijn zoutwaterbronnen".
Hij studeerde geneeskunde aan verschillende universiteiten in Duitsland, onder
andere in Halle, waar Hoffmann, de
grondlegger van de balneologie, doceerde. In 1719 maakte hij een studiereis naar
de Republiek en promoveerde in dat jaar
aan de universiteit van Utrecht18. Na een
jaar medische praktijk in zijn geboortestad
uitgeoefend te hebben werd Schutte in
1721 door de toenmalige souverein van
Vianen, de graaf van der Lippe, aangesteld tot stadsarts van Vianen. In die functie publiceerde hij de Ordonnantie op de
oeffeninge der Genees-kunde (1723),
waarin hij uitvoerige commentaren op het
geneeskundige reglement van Vianen gaf,
dat de graaf van der Lippe op 22 mei van
dat jaar had afgekondigd. In 1724 verliet
Schütte de Lekstad weer en vestigde zich
te Kleef. In 1731 benoemde de koning van
Pruisen hem tot bronmedicus van
Schwelm. Na de ontdekking van de bron
van Kleef werd hij in 1742 daar aangetrokken als bronmedicus.
Schütte voerde een krachtige propaganda
en wist in tien jaar tijds met enkele wervende boekjes, zowel in het Duits als in
het Nederlands, de bron van Kleef grote
bekendheid te geven. De bron werd in
1742 officieel in gebruik genomen en al in
het eerste jaar kon Schütte 85 kuurgasten
verwelkomen. In 1745 kwam er 180 gasten en in 1751 telde hij 352 bezoekers. De
Kleefse Gezond-Bron heeft uiteindelijk
een internationale vermaardheid gekregen
en ging pas bij het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog ten onder.
In 1742 beschreef Schütte 54 proeven,
waar hij, steunende op de bevindingen
van zijn vroegere leermeester Hoffmann,
de ijzerhoudende, zure aard van het
Kleefse bronwater vaststelde. Hij propa7

De Gezond-Bron van Kleef. Gravure door Hendrik Spilman uit 1746 in P. Langendijk, De Stad van Kleef
(1747), naar een aquarel van Jan de Beijer. Naar An den Wassern zu Cleve, biz. 77.
Gezicht op het amphitheater met in het midden de koepel; links het houten bronhuis, dat in 1742 gebouwd
werd en waar de kuurgasten af en aan rijden.

geerde een kuur van minimaal twee
weken. De kuurgasten moesten 's ochtends vroeg opstaan en zich bij de bron
vervoegen om aan het drinken te beginnen; zij konden daarbij op zaden van venkel, komijn, anijs en koriander, en op
schillen van sinaasappels en citroenen
kauwen. Men mocht wel lekker maar niet
onmatig tafelen. Uiteraard werd veel wandelen en ontspanning voorgeschreven.
Het Kleefse water werd onder verschillende temperaturen ook gebruikt als badwater. De bezoekers gingen geheel gekleed,
met badhemd en badmuts, in badkuipen
die met deksels afgesloten werden.
Tijdens het zweten werd thee en wijn
geserveerd.
Na een jaar kuurervaring wist Schütte in
1743 te melden, dat het Kleefse water
gunstige effecten had op uiteenlopende
kwalen als hoofdpijn, graveel (nierstenen),
milt, koliek, geelzucht, scheurbuik, jicht,
vallende ziekte, hardhorendheid, kinderloosheid, wormen en rode ogen.
In 1748 lokte Schütte in Amusements des
Eaux de Cleve de clientèle naar zijn kuur8

oord. Het boekje verscheen in 1752 in het
Nederlands onder de aansprekende titel
van Kleeische Waterlust. In gloedvolle
bewoordingen werd het aangename
karakter van een kuur in Kleef voorgedragen. Het seizoen duurde slechts kort: juli
en augustus. De dag begon 's ochtends
bij het bronhuis. De gast kreeg een bronkaart waarop het aantal te drinken glazen
water was aangetekend. Het aantal kon
oplopen tot wel achttien glazen per dag.
Tussen het drinken door wandelde de
kuurgast enkele keren op en neer in het
kuurpark, en wel in de lanen bij het bronhuis of, bij slecht weer, in de overdekte
wandelgang op de heuvel van het schitterend gelegen Amphitheatervan het park.
In de koepel van dit gebouw dronken de
gasten 's middags thee, koffie of wijn,
rookten een pijpje en zongen er liederen19.
Na de ochtendkuur werden de bezoekers
uitgenodigd lange wandelingen te maken
in de prachtige parken waar Kleef
beroemd om was. Ook uitstapjes naar
bezienswaardigheden in de omgeving,
zoals Kaikar, Xanten en Nijmegen, waren
verlokkend. De stad Kleef beschikte over

goede herbergen; vooral het Heerenlogement van Amsterdam trok vele voorname
Nederlandse gasten. Vlak bij de bron werden twee hotelletjes gebouwd.
De opzet van de Kleefse Gezond-Bron
was aanvankelijk heel eenvoudig. Vanuit
de heuvel, waar het water als een natuurlijke bron uit de grond opwelde, leidde een
pijp van 110 voet naar beneden, naar een
houten bronhuis van 28 voet in het vierkant, dat daar in 1742 was neergezet. Aan
de pijp bevond zich een kraan, waaruit de
gasten hun mineraalwater in glazen konden tappen. De leiding viel onder het
beheer van de fonteinmeester van het
park, die niet kon verhinderen dat zij in de
winter af en toe stuk vroor20. Na een aantal jaren was dit gebouwtje in verval
geraakt. Schütte liet in 1751 een fraai
nieuw brongebouw ontwerpen, waarin een
bronhuis, een bronzaal en een dans- en
speelzaal gepland waren. Maar de
Pruisische regering vond het ontwerp veel
te duur. Toen organiseerde de ondernemende bronmedicus zelf een loterij en
met de opbrengst stichtte hij zijn eigen
bronhuis21.
Vianen rond 1750
In het midden van de 18de eeuw beleefde
Vianen kommervolle tijden. Meegesleept
door de algemene economische achteruitgang van de Republiek was de stad verarmd22. De financiën verkeerden in een
hopeloze staat. Een torenhoge schuld,
voornamelijk bestaande uit obligaties aan
particulieren, droeg een rente die niet
eens uit de stedelijke inkomsten betaald
kon worden. Rekeningen van leveranciers
konden niet meer voldaan worden en liepen al jaren achter23.
Het was een tijd van dijkdoorbraken en
overstromingen; Vianen heeft haar deel
gehad met het geregeld overlopen van de
Lekdijk. De boeren hadden veel te lijden
van de wateroverlast. De veepest, waaraan duizenden runderen ten offer vielen,
heeft ook rond Vianen huis gehouden. De
slechte toestand van het platteland had
ernstige gevolgen voor de agrarisch
georiënteerde bevolking. De stad had
nauwelijks enige handel meer. De prijzen

van de levensmiddelen waren laag en de
arbeidskrachten goedkoop. De bevolking
trok weg, huizen kwamen leeg te staan en
werden afgebroken, tot schade van het
aangezicht van de stad.
De legering van militairen in Vianen in
1747-1748 leverde weliswaar werk op,
maar bracht ook geslachtsziekten. Toen
de soldaten weer vertrokken waren, lieten
zij bovendien vele onbetaalde rekeningen
achter.
Een bijkomend gevolg van de misère was,
dat de sociale en medische zorg achteruitholde. Het kostgeld van de weeskinderen
in het Weeshuis was al in vijf jaar niet
meer betaald. De stadsapotheker Herman
Croese had rekeningen over vier jaar
weegens geleeverde Medicynen aan de
Stads Armen. En erger nog, na de dood
van de stadschirurgijn had het stadsbestuur eenvoudigweg geen opvolger meer
benoemd om te bezuinigen op het toch al
magere traktement.
De Gecommitteerde Raden, die toen vanuit Den Haag namens de Staten van
Holland als souverein stad en land
bestuurden, hebben zich veel moeite
gegeven om de financiën te saneren en
industrieën aan te moedigen, maar het
was vechten tegen de bierkaai: de malaise was te groot.
Batestein
Het toneel van de Viaanse Gezond-Bron
was het kasteel Batestein en zijn onmiddellijke omgeving24. Zoals verderop zal
blijken, werd de inrichting van de GezondBron beïnvloed en zelfs beperkt door
allerlei omstandigheden op en om
Batestein.
Over het uiterlijk van het kasteel in het
midden van de 18de eeuw is niet veel
bekend. Een paar plattegronden en enkele gravures bieden houvast om een schematische reconstructie te maken. Mogelijk
kan de voorgenomen afgraving van de
verontreinigde grond van het Hofplein te
zijner tijd meer gegevens opleveren.
Maken wij een rondwandeling tegen de
klok in. Aan de noordoostzijde stond de
zware, vierkante toren van St.-Pol, die
toen zijn dak al kwijt was. Westwaarts
9

daaraan strekte zich de lange galerij met
een kleine, halfronde toren uit. Nog verder
westwaarts lag het verbrande gedeelte
van het kasteel. Op de noordwesthoek
stond het charmante traptorentje, dat door
een kap in de vorm van een uibol
bekroond werd. De westelijke vleugel
bestond uit de grote zaal en de eetzaal;
daaraan grensde de keuken met de bakkerij. De doorgang naar de Hofpoort
bestaat in wezen nog altijd. Aan de andere zijde van de doorgang stond een
gebouw met onbekende functie. De zuidwestelijke toren was toen al grotendeels
afgebroken. De zuidelijke vleugel bestond
slechts uit een gebouw, waarin de kaatsbaan was. Vlak voor de kaatsbaan, op de
binnenplaats, stond toen de bekende
waterpomp met het jaartal 1648, die later
verplaatst is. Op de zuidoostelijke hoek
stond een rondeel dat eveneens grotendeels afgebroken was. Vandaar liep
schuins weg de kasteelmuur naar het
torentje met achtkantige bovenbouw, dat
als speelhuisje fungeerde. Daarnaast
bevond zich de buitenste toegang tot het
kasteel, die via een ophaalbruggetje en
een vaste stenen brug met hondjes op
stenen pilaren uitkwam op de Kortendijk.
Binnen het kasteel kwam men uit op het
poortplein met de kasteelpoort, die geflankeerd werd door twee indrukwekkende,
middeleeuwse poorttorens. Naast de
noordelijke poorttoren lag de zogenoemde
hoenderplaats. Tegen de zuidelijke poorttoren bevond zich de tuinmanswoning, die
uitkwam op de bloemtuin. Het centrum
van het kasteel was de grote binnenplaats, die wij thans nog kennen als het
Hofplein.
Het kasteel was geheel omgracht. De
noordelijke en westelijke kasteelgrachten
stonden in verbinding met de stadsgrachten. Buiten het eigenlijke kasteel lagen
brede percelen die ook tot Batestein
behoorden of behoord hadden. Aan de
noordkant lag de grote tuin, ook wel
bloemhof of blompark genoemd, die
omgeven was door een hoger gelegen
aarden wal, die men het belvedere,
schoonzicht, noemde. Aan de westzijde
stond de nog bestaande Hofpoort. Aan de
zuidzijde lag een erf dat wij tegenwoordig
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kennen als de Blauwpoort, maar die in de
18de eeuw de Piqueurs Hof heette, waar
naast elkaar de pikeursstal, het hondenhuis en de paardenstal stonden. Achter de
Piqueurs Hof bevond zich langs de stadsmuur de renbaan. De Piqueurs Hof was
met een bruggetje over de zuidelijke kasteelgracht verbonden met Batestein.
Aan de zuidzijde en deels langs de oostzijde van het kasteel lag een perceel,
waarop al in de 17de eeuw een riant
woonhuis met een fraaie tuin was
gebouwd. In de 18de eeuw woonde daar
de drost van Vianen, Herman Smith, naar
wiens functie het huis ook wel het drossaardshuis werd genoemd. Hij en zijn
vrouw zouden met dit huis een belangrijke
rol in de ontwikkeling van de Viaanse
Gezond-Bron gaan spelen. Voor de oostzijde van Batestein lag het Sloten*, dat met
lindebomen beplant was.
Het eens zo prachtige kasteel vertoonde
vele tekenen van verval. De glorierijke
dagen van de Brederodes waren al lang
voorbij. Hun erfgenamen, de Dohna's en
de Lippes, hebben nauwelijks op het slot
geresideerd; alleen aanverwanten
bewoonden er enkele vertrekken.
Symptomatisch was de reactie op de
brand van 1696, die een gedeelte van de
noordelijke vleugel verwoestte: het verbrande stuk werd niet herbouwd. Toen de
graaf van der Lippe in 1725 zijn Viaanse
bezittingen aan de Staten van Holland
had verkocht, werd Batestein grotendeels
ontruimd. Tenslotte woonden er alleen
nog de oude mevrouw Van Dortmont25 en
de tuinman-portier met zijn gezin. Door de
leegstand raakte het kasteel steeds verder verwaarloosd en Gecommitteerde
Raden hadden nauwelijks enige inkomsten uit de Viaanse domeinen om onderhoud en reparatie aan de enorme steenklomp uit te voeren.
Het feitelijke toezicht op het kasteel was in
handen van de rentmeester van de
domeinen, Hermanus van Noorle26.
Voortdurend rapporteerde hij aan zijn
meesters, de Gecommitteerde Raden,
over de toestand van het kasteel, regelde
verhuur en verpachting van vertrekken,
tuinen en boomgaarden, en adviseerde

over verzoekschriften. Omgekeerd wist hij
door zijn kennis van zaken zichzelf soms
leuke voordeeltjes te verschaffen. Samen
met zijn vennoot Gerard van der Hoeve
dreef Van Noorle een tabaksplanterij. Om

de tabaksbladeren te kunnen drogen
huurde hij in 1744 de kaatsbaan op het
kasteel voor een periode van 15 jaar voor
het luttele bedrag van 1 gulden en 10 stuivers per jaar, maar met de plicht van

Figuur 2. Schematische reconstructie van de plattegrond van Batestein en nabije omgeving omstreeks
1750, gebaseerd op de kadastrale kaart van 1832. Tekening P.T. den Hertog, Vianen.
Legenda
1. Toren van St.-Pol
2. Lange galerij
3. Halfronde toren
4. Verbrande gedeelte
5. Oranjerie
6. Traptorentje
7. Grote zaal
8. Eetzaal
9. Keuken
10. Bakkerij
11. Hof poort
12. Zuidwestelijke toren
13. Kaatsbaan
14. Waterpomp van 1648
15. Rondeel

16. Speelhuisje
17. Slotbrug
18. Poortplein
19. Kasteelpoort
20. Hoenderplaats
21. Tuinmanswoning
22. Bloementuin
23. Hofplein
24. Grote tuin
25. Belvedere
26. Tuinhuis
27. Bruggetje
28. Piqueurshof of Blauwpoort
29. Pikeursstal
30. Hondenhuis
31. Paardenstal

32. Stadsmuur
33. Renbaan
34. Drossaardshuis met prieel
en tuin
35. Sloterf
36 a. Fortificatie
36 b. Singel met boomgaard
37. Koetshuis e.a. van het
drossaardshuis
38. Kortendijk
39. Stalstraat
40. Eerste Westachterstraat,
thans Achterstraat
41. Tweede Westachterstraat,
thans Brederodestraat
42. Lombardstraat
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Pikeursstal, hondenhuis en paardenstal in de Pikeurshof, thans Blauwpoort geheten. Anonieme aquarel,
begin 18de eeuw. Algemeen Rijksarchief s-Gravenhage. Foto Gemeentearchief Vianen.

onderhoud van dat gebouw27. In 1747
pachtte hij voor zes jaar de grote tuin of
bloemhof bij Batestein voor 31 gulden en
10 stuivers per jaar. Hij wilde er vruchtbomen planten28. Maar een jaar later, toen
bleek dat de grond in 25 jaar niet bemest
en dus uitgeput was, wilde hij andere
voorwaarden. Van Noorle mocht de tuin
nu tot 1773 pachten en kreeg er het
gebruik van het traptorentje, dat al jaren
had leeggestaan, bij cadeau29.
Een treurige aangelegenheid was in 1749
de gedeeltelijke sloop van de toren van
St.-Pol, die eeuwenlang een blikvanger in
het stadsbeeld van Vianen was geweest.
Van Noorle had een plan opgesteld om de
onbesuijsde en geruïneerde tooren tot op
zekere hoogte af te breken en de stenen
te storten aan de Hofdijk30. Deze dijk, nu
de Ringdijk geheten, was in 1744 en 1747
bij hoog water overgelopen en daardoor
flink verzwakt. Het project werd door
Philips van Mildert ingezet op 655 gulden,
maar voor 640 gulden gegund aan de
stadsmetselaar Jacob Croese. Na afloop
van het karwei was er in maart 1750 nog
1000 last (2000 ton) zinksteen over, dat
gestort was tussen de lindebomen op het
Sloterf. Van Noorle kon voor deze grote
partij geen koper vinden en moest maar
proberen om via advertenties in de krant
partijtjes van 50 last van de hand te
doen31. Deze sloop wijst erop, dat de toren
van St.-Pol in deze jaren in feite al onbewoonbaar was.
12

Vianen als garnizoensstad
De Oostenrijkse Successie-oorlog, die
Schütte parten speelde bij de opbouw van
de Kleefse Gezond-Bron, ging ook aan
Vianen niet voorbij. De Nederlanders streden samen met de Engelsen aan de zijde
van de Oostenrijkers tegen de Fransen,
die echter delen van de Oostenrijkse
Zuidelijke Nederlanden veroverden. In
1746 kreeg Vianen een rol achter het front
als garnizoensstad. Aanvankelijk lag hier
een regiment Engelse dragonders. Zij
werden in 1747 afgelost door het regiment
van generaal-majoor Deutz32. Een jaar
later, in 1748, verbleef hier het regiment
Schotse Hooglanders van Lord
Drumlanrig, een schatrijke Schotse edelman33. De garnizoenssoldaten brachten
vaak hun eigen vrouw en kinderen mee.
Sommigen van hen stierven hier en werden, meestal pro deo, op het kerkhof bij
de Grote Kerk begraven34. Met name de
Hooglanders, die bekend stonden als
wilde kerels, hebben Vianen onveilig
gemaakt.
De stad had toen een soldatenbordeel,
waar Josijn de Groot de scepter zwaaide.
De geslachtsziekten die vooral onder
Engelse soldaten uitbraken, leidde in
januari 1748 tot verbanning van een van
de hoertjes35. Die ziekten waren in
die tijd moeilijk te genezen; het Viaanse
mineraalwater zou later ter genezing
aanbevolen worden.
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Plattegrond van het kasteel Batestein en nabije omgeving. Anonieme, ingekleurde pentekening, omstreeks
1700. Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage. Foto Gemeentearchief Vianen.

's Lands hospitaal
De oorlog leidde ertoe, dat Vianen behalve een garnizoen ook een militair hospitaal kreeg. In opdracht van de Raad van
State, de leidende organisatie in militaire
zaken van de Republiek, werd in 1747 op
Batestein 's Lands hospitaal ingericht om
zieken en gewonden die van het front
terugkeerden, te verzorgen. Het ziekenhuis werd ondergebracht in de lange galerij met de hoenderplaats als uitloop. Al
spoedig nam het hospitaal meer ruimte in
dan aanvankelijk de bedoeling was.
Vooral de tuinman-portier Van
Tekkelenburg had er last van. Hij had in
1746 het verbrande gedeelte van
Batestein gehuurd, dat toen de oranjerieplaats genoemd werd, en bovendien de
Singel waar een grote boomgaard stond36.
De oranjerieplaats werd zonder omhaal

gebruikt om het wasgoed van het hospitaal te bleken te leggen. Bepaald smakeloos was dat de ziekenhuisdoden begraven werden in zijn Singelboomgaard,
waar ook een doodgravershuisje
verrees37. De arts van het hospitaal, Frans
de Riet, die in juni 1748 tijdens de uitoefening van zijn beroep stierf, werd overigens
niet in Vianen maar in Delft begraven38.
De Raad van State liet in 1747 plannen
ontwerpen om het gehele kasteel
Batestein te verbouwen tot hospitaal. Het
plan werd getekend door Dirk Dijckerhoff,
geboren en getogen in Kleef. Hij was
behalve architect-aannemer in Den Haag,
ook wat wij tegenwoordig zouden noemen
directeur gemeentewerken aldaar. Hij
heeft het plan tot verbouwing van het
pesthuis op Feyenoord in Rotterdam ontworpen, dat in 1747 in gebruik is genomen als 's lands hospitaal. In Vianen wer-
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Deze pomp bracht water naar het reservoir voor koud water (M). Vandaaruit liepen pijpen (gestippeld) naar de koudwaterkranen. Een ander deel van het water
werd met een kachel (L) verhit en liep
door pijpen naar de warmwaterkranen.
Naast het badhuis bevond zich een sauna
(T). Deze voorzieningen wijzen erop, dat
de geneeskundige dienst van de
Republiek terdege op de hoogte van de
geneeskrachtige werking van baden was.
Hoewel het badhuis uiteindelijk niet werd
gebouwd, is het opmerkelijk dat men van
plan was om het water op te pompen uit
de ondergrond van Batestein. Dit kan erop
duiden, dat in 1748, bij het ontwerpen van
dit plan, het bijzondere, minerale karakter
van het Viaanse water reeds enige
bekendheid had.
Het Magazijn van fournituren

Torentje van het kasteel Batestein. Aquarel door
Pieter van Cuijck, 1780. Collectie Stadhuis
Vianen. In één van de tuinlieden kan men
Lodewijk van Tekkelenburg, tuinman-portier van
Bastestein, vermoeden.

den de plannen slechts ten dele uitgevoerd, omdat de Vrede van Aken in oktober 1748 een eind aan de Oostenrijkse
Successie-oorlog maakte. Het verbrande
gedeelte van het kasteel en de lange
galerij zijn toen nieuw gebouwd respectievelijk verbouwd (1747 nieuw geboud).
Een ander plan, uit 1748, betrof het Bad
voor verminkte en andere patiënten, dat
eveneens door Dijckerhoff werd getekend
en als een nadere invulling van de lange
galerij bedoeld was. Dit tweede plan is
voor zover bekend niet uitgevoerd, maar
het toont in detail het plan voor de badvoorzieningen. In het eigenlijke badhuis
(O) zijn drie afzonderlijke baden (P) met
warmwater- en koudwaterkranen (R en S)
gepland. In het aangrenzende vertrek (I)
was een dubbele pomp (N) geprojecteerd.
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Met de vrede verdween wel het hospitaal
maar niet het leger uit Batestein. De lange
galerij, met de hoenderplaats, deed voortaan dienst als opslagplaats voor verbandmiddelen en soortgelijke zaken. Het toezicht op dit Magazijn van fournituren werd
toevertrouwd aan Frederik Kuenen, een
vooraanstaand man in Vianen, die aanzienlijke posten als hoogdijkheemraad en
griffier van het Leenhof bekleedde. Hij
meende recht te hebben op de sleutels
van de kasteelpoort en van de Hofpoort
om zijn toezicht goed te kunnen uitoefenen, maar ondanks zijn herhaalde verzoeken wimpelden Gecommitteerde Raden
dat steeds af en moest hij door de zijdeur
op het pleintje via de hoenderplaats naar
het magazijn lopen39. Het magazijn heeft
tot 1761 gefunctioneerd. Toen was de
voorraad fournituren dusdanig geslonken,
dat het geen zin meer had, de opslagplaats en de toezichthouder Kuenen nog
langer aan te houden40.
De machinefabriek
De lange galerij kreeg een nieuwe
bestemming. Op 7 april 1761 kreeg
François Xavier d'Arles de Liniere toestemming van Gecommitteerde Raden om
in het vrijgekomen gebouw een kunstma-
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P/an i/oor een badhuis in het militair hospitaal in het kasteel Batestein. Ingekleurde pentekening door Dirk
Dijckerhoff, architect te Den Haag, 1748. Universiteitsbibliotheek Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis.

chinefabriekte vestigen. D'Arles was een
Frans edelman, die pompen vervaardigde
waarmee moerassen drooggelegd konden
worden41. Tevens nam hij van rentmeester
Van Noorle de pacht van de grote tuin
over voor de tijd van twaalf jaar42. Door
(nog) onopgehelderde redenen raakte hij
in conflict met Viaanse autoriteiten en trok
zich uit de Lekstad terug43.
Kijken wij na deze rondgang door het kasteel terug, dan kunnen wij vaststellen dat
in het midden van de 18de eeuw
Batestein onbewoond was, op de tuinman-portier na. De andere gebouwen,
plaatsen en tuinen waren in huur of pacht
gegeven. Alleen van de westelijke vleugel,
bestaande uit de grote zaal en het blok
van eetzaal, bakkerij en keuken, is geen
duidelijke bestemming bekend.

het bruikbaar in de geneeskunde was en
dat het commercieel te exploiteren was.
Het is heel wel mogelijk, dat Johann
Heinrich Schütte, die in de jaren 17211724 stadsarts te Vianen was, als eerste
het bijzondere karakter van het Viaanse
water heeft onderkend. Immers, hij kwam
uit het Westfaalse Soest met zijn zoutwaterbronnen en hij had in Halle gestudeerd
bij Hoffmann, de bekende balneoloog. Dat
de pomp op het Hofplein water van goede
kwaliteit gaf, blijkt uit een brief van 21
maart 1727 van de rentmeester van de
domeinen, Hendrik van Dortmont, aan de
Staten van Holland, waarin hij enkele
reparaties op Batestein voorstelde: Dat
ook de groote pomp op de plaats die
ongemeen schoon water geeft tegenwoordig niet gangbaar was44.
Herman Kaau Boerhaave

De ontdekking van de Viaanse GezondBron
De ontdekking van de Viaanse GezondBron kan niet aan één persoon in één
bepaald jaar toegeschreven worden. Het
lijkt er meer op, dat geleidelijk aan het
besef ontstond, dat er iets bijzonders met
het Viaanse water aan de hand was, dat

Hoe dit ook zij, de latere bronmedicus van
Vianen, Theodorus van Gulpen, gaf een
groot deel van de eer van de ontdekking
aan Herman Kaau Boerhaave: Ook is
waar, dat myn Antecesseur, namentlyk
wyle de Heer Cau Boerhaven, geweze
eerste Lyfmedicus van Haare
Ruskeizerlyke Majesteit, het Mineraal in U
15
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Plan voor 's Lands Hospitaal op het
kasteel Batestein te Vianen.
Ingekleurde pentekening door Dirk
Dijckerhoff, architect te Den Haag,
1747en 1748. Universiteitsbibliotheek
Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis.
A groot binne pleijn van het
Viaense Hoff of den Huise
Batestijn
B
open plein op Hoender plaats
C
open plein nu Bloem tuin
D brede waeter gragten
E
agt kant speel huis
F
Rest van d' ruine of gewesene
sterkte,
genaemt St Poel
G
Tuijnmans woninge
H Coerte guarde of wagthuis
I
Trap na de bove caemers,
bove d poort
K plein tussen de stene Brug en
d poort
L
steene brug na de stad Vianen
M steene brug na de pickeur
schuur stallinge en Ren=baan
N steene beer
O Afgebrokene Toorn waarin nog is
een Regebak
P
washuisen
Q castelijns woning
R keucke brood backerij en kelder
met meer andere services
S
zaallen en andere vertrecke
voor stecke en gequetste twede
verdiping
T
kelder en keucke voor de
Apothecaris
V
vertrek voor Doctoren en
Chirurgijns
W groote trap na de bove zaal
X vertrek tot de operatien
Y
vertrek voor reconvalescente
(ter plaatse staat: gewese
piekeur schuur)
Z
vertrek voor de loopsiecke (ter
plaatse staat: gewese paard stal)
DD waeter gragten om de stad
Vianen
PP blijckerije
TT Tuijn en bogart met het
belvedere
XX gedestineerd plaats tot het bade
YY plein voor de wandelinge van IJ
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WEL ED. Bron ook wel heeft ontdekt, dog
in gebreken gebleven is de kragt en de
Eigenschappen van dien te investigeren45.
Herman Kaau, zoals hij aanvankelijk heette, werd in 1705 in Alphen aan den Rijn
geboren, als zoon van de predikant
Jacobus Kaau en Margaretha
Boerhaave46. Bij zijn doop op 11 oktober
was zijn later beroemde oom Herman
Boerhaave getuige47. Zoals hiervoren al
vermeld is, was hij arts en een vaardig
chemicus. Aangezien de grote Boerhaave
geen zonen had, liet hij zijn belangrijke
wetenschappelijke verzameling van boeken, brieven, collegedictaten en aantekeningen bij zijn dood in 1738 na aan
Herman Kaau en diens jongere broer
Abraham (1715-1758), eveneens arts,
hetgeen hun marktwaarde in de medische
wereld aanzienlijk verhoogde. De broers
voegden de naam Boerhaave aan hun
eigen achternaam toe en noemden zich
voortaan Kaau Boerhaave.
Herman Kaau Boerhaave, die in Den
Haag praktiseerde, was daar in 1732
getrouwd met Alida Jacoba Coelemy, een
dochtervan mr. Andreas Coelemy en
Catharina Rost. Uit dit huwelijk werd een
dochtertje Hermina Kaau Boerhaave
(1734) geboren. Zijn vrouw stierf in 1738.
Hij hertrouwde op 20 januari 1739 eveneens in Den Haag met Wendelina Jacoba
Nobeling. Door financiële problemen in
zijn schoonfamilie raakte Herman zelf ook
in moeilijkheden. Zijn schuldeisers
bemachtigden een bevel tot aanhouding
om hem gevangen te zetten. Ongelukkig
genoeg zat Herman net enkele dagen met
een gebroken been thuis. Zijn broer
Abraham had het gevaar bijtijds gezien. In
de nacht nam hij de gewonde op de rug
en bracht hem en diens vrouw, dochtertje
en schoonmoeder Catharina Rost per
boot in veiligheid naar Vianen, waar
Herman asiel kreeg48. In de Lekstad vond
hij onderdak bij een tante van zijn vrouw,
Maria Nobeling, die zich in de schulden
stak om de kosten van de vlucht te kunnen voldoen49.
Kaau Boerhaave zal in Vianen de medische praktijk uitgeoefend hebben. Na het
overlijden van de Viaanse stadsdokter en
oud-burgemeester Jan Elias Martijn, in juli

1740,50 werd hij benoemd tot diens opvolger als stadsdokter op een jaarlijks traktement van 100 gulden 5 '. Het zal in deze
kwaliteit geweest zijn, dat de drost
Herman Smith kennis maakte met Kaau
Boerhaave en hem zijn mening over het
Viaanse mineraalwater vroeg. Smith kon
zich geen betere expert wensen om het
water te onderzoeken. Maar het toeval
wilde anders.
Het hof van de tsaar van Rusland had
belangstelling voor Kaau Boerhaave en
diens aandeel in de wetenschappelijke
erfenis van zijn oom en probeerde hem
over te halen naar Rusland te komen. Het
was toen niet ongewoon dat het keizerlijke
hof naar artsen in Nederland zocht die
over de gezondheid van de keizerlijke
familie en de hofhouding wilden waken.
De oorsprong van deze belangstelling lag
in de bezoeken die tsaar Peter de Grote in
1697 en 1717 aan de Republiek had
gebracht. Deze vorst kwam toen danig
onder de indruk van de Nederlandse kennis van techniek en wetenschap. Hij
nodigde wetenschappers en ambachtslieden uit om Rusland te helpen in hoog
tempo te verwestersen. Ook kocht hij
wetenschappelijke collecties op die hij aan
de Keizerlijke Academie van Wetenschappen van St.-Petersburg schonk52.
In de zomer van 1741 kreeg Herman
Kaau Boerhaave bezoek van graaf
Leeuwenwolde, grootmaarschalk van
tsaar Ivan VI van Rusland en ridder in de
orden van het Russische Keizerrijk en van
de Zwarte Arend. De afgezant sloot met
hem een contract om als hofarts in dienst
te treden. Kaau Boerhaave legde op 9
augustus 1741 voor schepenen van
Vianen een verklaring af, dat hij het contract gestand zou doen53. Als traktement
zou hij jaarlijks 2000 roebels, tegen een
koers van 50 stuivers de roebel, dus 5000
gulden, genieten, in te gaan op de dag
van zijn vertrek naar St.-Petersburg.
Verder kreeg hij vrij wonen, brandstof en
rijtuig. Het stond hem vrij het middag- en
avondmaal aan het hof te gebruiken. Hij
moest de zieken aan het hof behandelen,
maar verder mocht hij vrij praktiseren. Als
reisgeld ontving hij 600 roebels (1500 gulden), omdat hij over land moest reizen
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met de kostbare manuscripten van wijlen
zijn oom. Het contract werd aangegaan
voor de tijd van vier jaar. Binnen een
maand na ondertekening van het contract
door graaf Leeuwenwold moest hij afreizen naar St.-Petersburg. Vergeleken met
het traktement van 100 gulden als stadsarts van Vianen was dit een vorstelijk aanbod. Het is duidelijk dat Kaau Boerhaave
geen gelegenheid heeft gehad om het
Viaanse water nader te bestuderen, zoals
Van Gulpen schreef. De voorbereidingen
van de Russische reis namen alle tijd en
aandacht in beslag.
Aan het begin van de winter van 1741 vertrok Kaau Boerhaave met vrouw en dochtertje. Echter op 23 april 1742, vlak voor
aankomst op de plaats van bestemming,
overleed zijn vrouw54. Eenmaal aangekomen in St.-Petersburg moest hij ontdekken, dat de tsaar, een jongetje van nog
geen jaar oud, door een paleisrevolutie
was afgezet en vervangen door tsarina
Elisabeth. Dit had geen invloed op zijn

contract. Hij vervulde het ambt naar wens
en werd in 1748 benoemd tot eerste lijfarts en geheimraad van de tsarina.
Herman Kaau Boerhaave overleed op 7
oktober 1753 te Moskou55.
De Russen slaagden er in om ook de
andere helft van de manuscripten van
Boerhaave te bemachtigen. Zij benoemden Hermans broer Abraham Kaau, die
overigens stokdoof was, tot hoogleraar in
de anatomie en fysiologie aan de
Keizerlijke Academie van Wetenschappen
te St.-Petersburg, mits hij zijn deel van de
nalatenschap maar meebracht. Ook
Abraham overleed in Rusland, op 25 juli
175856.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat het oordeel van Herman Kaau Boerhaave over
het Viaanse mineraalwater van invloed
geweest is op de plannen van de Raad
van State in 1747 om op Batestein een
badhuis te stichten als onderdeel van 's
Lands Hospitaal.
Na het vertrek van Kaau Boerhaave volg-
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den de Viaanse stadsartsen elkaar in
hoog tempo op. Zijn directe opvolger,
Stuckerus, vertrok al weer in 174457. Na
hem kwam de Engelsman David White,
die al twintig jaar als arts in Vianen
gepraktiseerd had, maar hij stierf in maart
Î74758 D j e n s opvolger Weijer van
Overmeer overleed al in januari 174859. Hij
werd opgevolgd door Josua Charleviel,
die tot 1753 het ambt uitoefende60. De
snelle opeenvolging zal niet bevorderlijk
voor de continuïteit en stabiliteit van de
stedelijke medische zorg geweest zijn.
Van geen van deze artsen is bekend, of
zij zich met het Viaanse mineraalwater
hebben beziggehouden.
Herman Smith
Van meer belang voor het verdere onderzoek was, dat de bestuurlijke gemeenschap van Vianen in 1747 te maken kreeg
met een politiek schandaal naar aanleiding van het verdonkermanen van gerechtelijke stukken, als gevolg waarvan de
drost Herman Smith en enkele leden van
de het stadsbestuur door Gecommitteerde
Raden geschorst werden61. De drost werd
in afwachting van de rechtszaak tijdelijk
vervangen door zijn voorganger mr.
Everard François van Schimmelpenningh62.
Herman Smith werd in 1706 in Bremen
geboren63. Hij was lid van de firma
Boursse, Superville & Smith, een van de
grootste handelaars in porcelein in de
Republiek64. Hij was in augustus 1735
poorter van Amsterdam geworden65 en
woonde op de Fluwelen Burgwal aldaar.
Hij trouwde in het begin van 1736 met
Johanna Jonas (1693-1772), die toen
weduwe van de koopman Johannes de
Vries was en bij wie zij enkele kinderen
had gekregen66.
Herman Smith was al op jeugdige leeftijd
een vermogend man. Hij was heer van
Lange en Ruige Weide, ten oosten van
Gouda, tussen de Hollandse IJssel en de
Oude Rijn. Een gedeelte van zijn vermogen belegde hij in het drost- en schoutambt van Vianen en Ameide, dat hij in
1737 voor 30.000 gulden verwierf.
Kort na zijn ambtsaanvaarding kocht
20

Herman Smith in 1737 een huis aan de
Eerste Westachterstraat voor 3750 gulden
uit de boedel van mr. Wolfert van
Cattenburch, de kort te voren overleden
dijkgraaf van Vianen67. In de transportakte
van 7 augustus 1737 werd dit huis
omschreven als een dubbeld huijs en
erven staande en gelegen binnen Vianen
in de eerste Westagterstaat aan de westsijde daar de Stalstraat zuijdwaarts en het
Pleijn van den huijse Batesteijn bij
Vianen, doorgaans genaemt het Sloterf
naast gelegen sijn, strekkende aen de
zijde van het pleijn voor van de straet af
ten deele tot aen de graft van den gem:
huijse Batesteijn, en aan de andere sijde
van de straat tot op het midden van de
laatste pijlaar staande zuijdwts in de
scheijmuer tusschen het Erff van het Huijs
en de Stalstraat op de roijing van de
voorn: Pijlaar. Tegenover dit perceel, aan
de zuidzijde van de Stalstraat, stonden
nog een stal voor zeven paarden, een
koetshuis en daarnaast een huis, die
eveneens in de koop begrepen waren 68 .
Smith ging blijkbaar in het huis aan de
Achterstraat wonen, want sindsdien
stond het bekend als het Drossaartshuis69. Achter het huis, langs de
Stalstraat, lag een tuin die zich uitstrekte
tot aan de Blauwpoort, toen Piqueurs Hof
geheten. Deze tuin was oorspronkelijk
geen onderdeel van het erf van het huis;
het terrein werd de Weyenhoff genoemd
en behoorde bij het kasteel Batestein.
Cattenburch had het gebruik van het terrein verworven voor 15 gulden per jaar,
het met grote kosten verfraaid en bij zijn
eigen erf getrokken. Sindsdien werd het
als een onderdeel van het Drossaartshuis
beschouwd70. De enige afbeelding die van
het huis van Herman Smith is overgeleverd, is te vinden op de plattegrond van
Vianen die in 1649 door Blaeu is uitgegeven in Toonneel der steden.
Behalve het huis aan de Achterstraat
kocht Smith nog elders in de stad huizen,
en wel op de hoek van de Valkestraat en
de Varkensmarkt (1740), in de Tweede
Westachterstraat of Brederodestraat
(1743), in de Eerste Oostachterstraat of
Kerkstraat (1747), in de Stalstraat (1754)
en in de Lombardstraat (1757)71.

Plattegrond van Vianen, detail met het kasteel Batestein en het drossaardshuis. Gravure uit Blaeu,
Toonneel der steden van 1649. Collectie J. Heniger, Vianen.

Door de schorsing als drost zal Smith
voorlopig weinig animo gehad hebben om
nog iets te ondernemen met het Viaanse
mineraalwater. In 1752 werd bij vonnis
van de Hoge Raad zijn schorsing opgeheven72. Begrijpelijkerwijs eiste hij de gederfde inkomsten over de verloren tijd op en
nog jaren na zijn overlijden vervolgde zijn
weduwe de betrokken partijen om schadevergoeding.
Vrijwel onmiddellijk na zijn hernieuwde
aantreden als drost maakte Herman Smith
werk van de waterput. Hij ontbood op 31
mei 1753 de pas benoemde stadsarts
Theodorus van Gulpen, die het werk
voortzette, dat zijn voorganger Herman
Kaau Boerhaave had moeten laten liggen:
Het was op Donderdag den 31. van
Bloeimaand 1753. dat ik, door U WEL ED.

ontboden, gelegenheid hadde het
Mineraal uit U WEL ED. Bron door reuk
en smaak te beproeven, 't gene my heeft
aangespoort de overige Eigenschappen
van dien na te vorsehen™.
Met een serie proeven wist Van Gulpen
aannemelijk te maken dat zijn voorganger
gelijk had met het minerale karaktervan
het putwater. Op grond van dat voorlopige
oordeel stelde Smith de stadsarts in staat
om op 26 juli 1753 de Viaanse GezondBron te openen74.
Herman Smith en zijn vrouw Johanna
Jonas hebben zelf geld in de ontwikkeling
van de Gezond-Bron gestoken. Van der
Steegh vertelde dat de drost milde kosten
had, terwijl Van Gulpen getuigde van de
genereusheitvan diens vrouw. Volgens
de chirurgijn financierde Smith de bron
21

ten blyke de goedgunstigheid aan een
yder. De arts meende dat hij en zijn
beschermheer aan deze stad Vianen niet
alleen te doen regt en redelyk is, maar dat
ik ook door myne naukeurige investigatie
aan onze Provintie van Hollant een aangenamen dienst bewyze met deze myne
moeite75. Hoewel het loffelijk was dat deze
mannen zich ingezet hebben tot nut van
het algemeen, mag men niet uit het oog
verliezen dat een zakenman als Herman
Smith enig rendement van zijn investering
verwacht zal hebben.

Raden prees hij zichzelf aan, dat hij suppliant zig van der jeugt af had geoeffent in
de geneeskunde en nu omtrent de elf jaeren dezelve konst als meester aldaer
geexerceert en zijn patiënten zoo wel
bedient en behandelt82.
Van der Steegh chirurgeerde tot op hoge
leeftijd. Op 28 augustus 1797 werd hij
door het stadsbestuur met pensioen
gestuurd; zijn opvolger Jan van Haarlem
moest hem echter tot aan zijn dood zijn
traktement uitbetalen83. Hendrik van der
Steegh stierf in januari 1803 en werd in de
Grote Kerk te Vianen begraven84.

Hendrik van der Steegh
Theodorus van Gulpen
De eerste die over de Viaanse GezondBron zou publiceren was de chirurgijn
Hendrik van der Steegh. De herkomst van
Van der Steegh is niet bekend. Omstreeks
1742 vestigde hij zich als chirurgijn in
Vianen. Hij was gehuwd met Anna van
Sevenhuijsen, bij wie hij enkele kinderen
kreeg. In Vianen werden gedoopt
Lambert, op 2 december 1745, en
Hendrik, op 11 februari 174876. Twee
andere kinderen, Pieter en Aaltje, die
elders geboren zullen zijn, werden in 1757
op het kerkhof bij de Grote Kerk begraven77.
In de Grote Kerk vervulde hij enkele keren
het ambt van diaken, in 1759, 1763 en
177078. Blijkbaar genoot Hendrik het vertrouwen van zijn medeburgers, want herhaaldelijk werd hij als getuige van notariële akten gevraagd, met name, zoals te
verwachten is, bij testamenten van patiënten79.
In 1752 werd Van der Steegh aangesteld
tot stadschirurgijn als opvolger van
Dionisius de la Fage, die al in mei 1750
overleden was80. Sindsdien werden de
armen bediend door de verschillende chirurgijns in de stad op een briefje van de
burgemeester. De declaraties van de chirurgijns overschreden echter het traktement van de stadschirurgijn, zodat men
op 19 april 1752 Hendrik van der Steegh
in dat ambt benoemde 8 '. Zijn arbeidsterrein breidde zich in 1753 uit, toen hij ook
de zorg voor het Oude Mannen- en
Vrouwenhuis en het Weeshuis erbij kreeg.
Bij zijn verzoek aan Gecommitteerde
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Theodorus van Gulpen, de bronmedicus
van Vianen, zoals hij zichzelf weldra zou
betitelen, werd op 5 oktober 1711 te
Maastricht geboren en een dag later in de
St.-Nicolaaskerk aldaar gedoopt85. Zijn
ouders waren Guilielmus van Gulpen
(1686-1725), een stoffenkoopman en witmaker, en Gertruidis Roocx (1689-1781).
Van vaderszijde stamde hij uit een koopmansfamilie, die al in de eerste helft van
de 17de eeuw in Maastricht voorkwam.
Theodorus kreeg een opleiding als priester en trad in Aken in het klooster der
Kruisheren, waar Mathias Hammers prior
was86. In Aken zal hij ongetwijfeld kennis
met het kuren aldaar gemaakt hebben. Hij
ging twijfelen aan het rooms-katholicisme
en raakte in gewetensnood. In 1735 verliet hij het klooster en week uit naar 'sHertogenbosch, waar hij op 24 februari
1735 aankwam en waar hij onder anderen
de predikant Johannes van Wijngaarden
ontmoette. Ondanks smeekbeden en vermaningen van zijn familie volhardde hij in
zijn nieuwe geloofsovertuiging. In Den
Bosch was het een onrustige tijd en
wegens de woelingen ende aanslagen
der Roomsgesinden achtten de Bossche
predikanten het veiliger, als hun beschermeling elders ondergebracht zou worden.
Met een aanbevelingsbrief van de predikanten reisde Van Gulpen op 8 april 1735
naar Gorinchem, waar de hervormde
gemeente, met name de predikant
Hendrik Vink87, hem van harte opnam. De
gezamenlijke predikanten en ouderlingen

Huis te Herwijnen in 1680. Gewassen pentekening door A.D. Haan. Foto Collectie M. va
Herwijnen.

van Gorinchem boden aan, hem verder in
de suyvere leere der waarheydt te onderrichten88 en met succes, want op 26 juni
1735 werd de gewezen priester en kanunnik Theodorus van Gulpen toegelaten tot
het Avondmaal89.
Het zal niet eenvoudig geweest zijn voor
een ex-priester om aan de slag te komen,
want een gewoon vak had hij niet geleerd.
Hij vond werk als privé-onderwijzer van de
drie zoontjes van Adolf Bierman, heer van
Herwijnen, die op het kasteel te Herwijnen
aan de Waal woonde90.
Sinds zijn verandering van geloof had Van
Gulpen een sterke behoefte zijn daden te
rechtvaardigen, zich te verdedigen tegen
aantijgingen en te wijzen op de goddelijke
voorzienigheid jegens zijn persoon. In zijn
tijd bij de familie Bierman schreef hij een
verantwoording van zijn geloofsverandering, die hij in 1737 in Gorinchem bij
Nicolaas Goetzee publiceerde onder de
titel Wigtige redenen.
In 1739 gaf Van Gulpen zijn betrekking bij
Bierman op en verhuisde naar Rotterdam.
Hij vestigde zich als vertaler, privé-onderwijzer en publicist. Op 25 november 1739
werd Van Gulpen poorter van Rotterdam91. Uiteraard heeft hij indertijd, in de
priesteropleiding, Latijn geleerd en kende
hij als Maastrichtenaar de Franse taal

goed. Op 30 november 1739 kreeg hij toestemming van het Rotterdamse stadsbestuur om als leraar in de Franse taal op te
treden92. Sindsdien noemde hij zich translateur in Fransche en Latijnsche taelen en
tael-meester. In zijn Rotterdamse tijd
publiceerde Van Gulpen regelmatig leerboeken Frans en Latijn. In sommige
gevallen kreeg hij octrooi voor zijn publikaties zoals voor zijn Kort en bevattelijk
onderwijs (1743)93 en Enchiridion (1746)94.
In Rotterdam huwde Van Gulpen op 11
juni 1741 Maria van Breda, die afkomstig
was uit Uzendoorn in Gelderland. Zij kregen acht kinderen, waarvan er zes in
Rotterdam geboren werden: Maria
(*1743), Theodorus (J745), Geertruid
(1746), Wilhelmus ( 1748), Petrus
Jacobus (*1750) en Johannes ( 1752). In
Vianen zouden later nog tweej<inderen ter
wereld komen: Johan Daniel ( 1754) en
een tweede Maria (*1756)95.
Het vak van vertaler en leraar was geen
vetpot voor een groeiend gezin. Op 23
mei 1746 vroeg hij aan de Rotterdamse
magistraat een tegemoetkoming voor het
vertaalwerk dat hij pro deo, gratis dus,
deed voor onvermogende lieden96.
Waarschijnlijk werd dit afgewezen, want
later beklaagde hij zich bitter over mr.
Lambert van Neck, de pensionaris van de
23

stad, die hem blijkbaar zoiets had voorgespiegeld97.
Het is (nog) niet duidelijk, waar Van
Gulpen zijn artsenopleiding heeft genoten.
Hij staat aan geen der toenmalige
Nederlandse universiteiten als student
ingeschreven. Misschien heeft hij aan een
atheneum illustre gestudeerd, waar een
pre-academische opleiding in de geneeskunde mogelijk was. Rotterdam bezat in
de 18de eeuw inderdaad zo'n school,
maar er zijn geen studentenlijsten bekend.
Van Gulpen promoveerde op 3 september
1750 aan de universiteit van Harderwijk in
de geneeskunde bij Johannes de Gorter,
nadat hij zich een dag eerder als candidaat in de medicijnen had laten
inschrijven98. Hij had geen proefschrift
geschreven in de huidige betekenis van
een verslag van wetenschappelijk onderzoek. In zijn tijd was het meer de gewoonte om te promoveren op stellingen, die
dan tegen de bedenkingen van de aanwezigen verdedigd moesten worden. Van
Gulpen had gekozen voor elf stellingen:
over de functie van de arts, over het menselijk lichaam, over bloed, hersenen, vet
en menstruatie, en over de schadelijke
invloeden van een vurig karakter, gewelddadigheid, te grote dikte en magerte en
gebruik van wijn door kinderen. Hij verloochende zijn onderwijzersschap niet; aan
het slot van zijn proefschrift drukte hij een
Latijns gedichtje af, dat vertaald luidde:
'Zoals de roos bloeit, de bloem vrucht
draagt en de vrucht geur geeft,
Zo leidt de hand tot de zede, de zede tot
het aanzien en het aanzien tot de eer'99.
Een promotie in Harderwijk heeft in de
loop der tijd een slechte naam gekregen.
Het gerucht ging, dat men er op eenvoudige wijze een doctorsbul kon kopen zonder
veel kennis en geleerdheid aan de dag te
hoeven leggen. In werkelijkheid kende de
Harderwijkse universiteit een snelle en
goedkope wijze van promoveren die populair was onder studenten met een smalle beurs en onder buitenlandse studenten.
Zo hebben wereldberoemd geworden
geleerden als de arts Herman Boerhaave
in 1693 en de Zweedse botanicus Carolus
Linnaeus in 1735 hun doctoraat in
Harderwijk behaald. Van Gulpen zal
24
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23 mei 1746. Autograaf. GA Rotterdam, Oud
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dezelfde promotieprocedure gevolgd hebben als Linnaeus, die evenals hij bij
Johannes de Gorter gepromoveerd is. Het
was niet strikt noodzakelijk om in
Harderwijk gestudeerd te hebben. De promovendus kon ook elders zijn kennis
opgedaan hebben en zelfs was een academische studie niet vereist. Na kennis
gemaakt te hebben met de promotor
legde de student het candidaatsexamen
af ten bewijze dat hij het vak beheerste.
Daarna bracht hij de tekst van zijn proefschrift of van zijn stellingen, die hij vooraf
al gereed had, naar de universiteitsdrukker, die in enkele dagen het boekje kon
drukken. Inmiddels schreef de candidaat
zich officieel aan de universiteit in. Een
dag later kon dan al de promotieplechtigheid plaats vinden, waarin de promovendus zijn proefschrift of stellingen verdedigde tegen de bedenkingen van enkele
aanwezige hoogleraren. Zo heeft
Linnaeus in zeven dagen tijds in
Harderwijk zijn doctorsbul behaald100. Een

bijzonderheid bij de promotie van Van
Gulpen was dat alle professoren van de
universiteit aanwezig waren bij de plechtigheid. Dit kan er op wijzen, dat de
Harderwijkse senaat geïnteresseerd was
in het geval van een ex-priester, die een
intellectueel beroep als vertaler en onderwijzer uitoefende en die zich op latere
leeftijd in de geneeskunde bekwaamd
had.
Na zijn promotie oefende Van Gulpen in
Rotterdam de medische praktijk uit. Als
arts publiceerde hij er enkele medische
werken. In Schakel der Genees- en
Heelkunde, dat in 1751 bij Rutgerus
Biankart in Rotterdam verscheen, gaf hij
een samenvatting van de kracht en deugd
van geneeskrachtige planten tezamen
met een woordenboekje van Latijnse en
Nederlandse wetenschappelijke termen.
Soortgelijke werken waren ook Kabinet
der Natuurkunde (1752) en
Ontleedkundig \A'oorden-boek, die hij
eveneens in Rotterdam uitgaf, en waarnaar hij later in zijn geschriften over de
Viaanse Gezond-Bron zou verwijzen.
In 1752 verhuisde Van Gulpen naar Den
Haag, waar hij korte tijd praktijk uitoefende. Hij raakte bekend in de top van het
medische wereldje aldaar. Een van de artsen die hij leerde kennen, was Martinus
Wilhelmus Schwencke, stedelijk professor
in de plantkunde en directeur van de botanische tuin van Den Haag101. Diens broer,
Thomas Schwencke, stedelijk professor in
de anatomie en chirurgie in Den Haag en
lijfarts van de prins en prinses van
Nassau-Weilburg, assisteerde in 1751 bij
de lijkschouwing van stadhouder Willem
IV102. Een andere arts die daarbij aanwezig was, was Sebastiaan Middelbeek, die
nog ter sprake zal komen. De
Schwenckes, evenals Van Gulpen
geboortig van Maastricht, hebben bijgedragen tot diens komst naar Vianen.
Thomas' zwager was Frederik Kuenen, de
Viaanse griffier en beheerder van het
Magazijn van foumituren op Batestein.
Het zal via deze relatie geweest zijn, dat
Van Gulpen hoorde van de vacature van
stadsarts van Vianen. Op aanbeveling van
den medicinae en botanices professor
Schwencke, met wie Martinus Schwencke
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Titelpagina van het proefschrift Varias positiones
medicas, waarop Theodorus van Gulpen in 1750
aan de universiteit van Harderwijk promoveerde.

bedoeld wordt, werd hij op 16 maart 1753
door Gecommitteerde Raden in dat ambt
benoemd103.
Het gezin Van Gulpen verhuisde naar
Vianen. De kersverse stadsarts toonde
pas op 6 oktober 1753 zijn attestatie bij de
kerkeraad van de Grote Kerk104. Bij het
ambt van stadsarts behoorde toen nog
geen ambtswoning. Waar Van Gulpen is
gaan wonen, is niet bekend; vermoedelijk
heeft hij een huurhuis betrokken. Pas in
1754 zou hij op Batestein dienstvertrekken krijgen, niet als stadsarts maar als
bronmedicus.
De artsen namen toen al een vooraanstaande plaats in de maatschappij in.
Evenals zijn voorgangers Martijn en
Overmeer heeft Van Gulpen, zij het korte
tijd, gefungeerd als schepen van Vianen.
Op 28 december 1753 werd hij beëdigd
als schepen voor het jaar 1754105.
Na de eerste kennismaking en het eerste
onderzoek van het Viaanse mineraalwater
opende Van Gulpen op 26 juli 1753 de
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Chemisch laboratorium van de universiteit van Utrecht, uit Barchusen, Pyrographia, 1700. Naar Kernkamp,
Geschiedenis der Utrechtsche universiteit, dl, 1, tegenover blz. 208. Het laboratorium bevond zich in de kelders van het bolwerk Zonnenburg.

Gezond-Bron met enige plechtigheid: op
Donderdag den 26 July 1753. in het
byzyn van een considerabel aantal van
Inwoonderen en Vreemdelingen door my
is geopent'06. De voorzieningen zullen in
het begin nog eenvoudig geweest zijn,
zoals uit de bewoordingen van Van der
Steegh op te maken is: dewyle aan de
Bron nog niet en is voltoyt, het geen daar
aan tot verbetering ten gebruyk, en nuttigheid zal werden gedaan107.
Het water van de Gezond-Bron
Van de sienlyke experimenten
Hoewel de analytische chemie in de 18de
eeuw nog in de kinderschoenen stond,
leveren de experimenten die in de boekjes
van Van der Steegh uit 1753 en van Van
Gulpen uit 1754 en 1756 besproken worden, voldoende gegevens op om de aard
van het Viaanse mineraalwater te leren
kennen.
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In de 18de eeuw kende men nog niet de
tegenwoordige namen van chemische
verbindingen. De naamgeving was toen
nog geheel in de geest van de oude
alchemie, bestaande uit een mengelmoesje van Latijnse woorden met mystieke bijbedoelingen. Het vereist enige ervaring om wegwijs in deze geheimzinnige
abracadabra te worden. De 18de-eeuwse
analyse was nog nauwelijks kwantitatief,
dat wil zeggen er kwamen nog geen
wegingen van individuele opgeloste stoffen en nauwelijks volumemetingen van
gassen aan te pas. Daarentegen maakte
men toen gebruik van zintuiglijk onderzoek, wat wij tegenwoordig organoleptisch onderzoek zouden noemen, namelijk
horen, zien, voelen, ruiken en proeven.
Men kon toen veel beter dan tegenwoordig zintuiglijk waarnemen.
De analyse van het Viaanse mineraalwater bestond niet alleen uit het aantonen
van in water opgeloste stoffen, maar ook
van bestanddelen van uitvlokkende stof-

fen, van drijvende vliezen op het wateroppervlak en van de droogrest na verdampen. Bij de analyse gebruikten Van der
Steegh en Van Gulpen verschillende
reagentia. Zij voegden bij het mineraalwater plantaardige reagentia die bereid
waren uit viooltjes, citroenen en rabarber.
Enkele anorganische reagentia als zwavelzuur werden gebruikt. Ook toevoegingen van alledaagse produkten als wijn,
zoete melk en suiker leverden resultaten
opDe hulpmiddelen, die Van der Steegh en
Van Gulpen bij hun onderzoek gebruikten,
waren filtratie, verwarming, destillatie, het
waterwegertje of waterweegschaal om het
soortelijk gewicht te bepalen en de magneetsteen of zeilsteen die toen werd
gebruikt in het kompas. Zij gebruikten
geen thermometer, hoewel die sinds de
uitvinding door Fahrenheit al bestond en
toegepast werd. Toch had Van der Steegh
wel benul van het verschijnsel temperatuur; hij beschouwde dat als het nettoeffect van warmteleverende en warmteverbruikende chemische reacties.
Samenstelling van het Viaanse water
Omdat historische analyses niet altijd
even gemakkelijk te vertalen zijn in de
hedendaagse meetwaarden, is het zinnig
om, voorafgaande aan de eigenlijke
bespreking van deze analyses, een indruk
van de historische samenstelling van het
Viaanse water te geven. Hierbij moet een
beroep op enige chemische kennis bij de
lezer gedaan worden.
In de bodem bevinden zich watersoorten
die verschillen in chemische samenstelling, herkomst en ouderdom. Tabel 1 geeft
een selectie uit nu bekende grondwatersamenstellingen van de Vijfheerenlanden
en naaste omgeving (kolommen 1-5).
Naast weggezegen modern rivierwater
(kolom 5), ook voormalig rivierwater van
vóór de tijd dat de Rijn en Lek verontreinigd waren (kolommen 2, 3 en 4). Bij de
oude grondwaters wordt onderscheid
gemaakt tussen die met een betrekkelijke
diepe stroombaan (kolom 4) en met een
wat ondiepere stroombaan (kolom 2).
Deze laatste is met een leeftijd van 8000-

Waterweger. Gravure uit J.Ph. Burggraven,
Bedencken von dem Gehalt und denen Kraeften
des Fachinger Sauer-Wassers, ohnfern der Stadt
Dietz, 1749. Foto P. Brederoo, Leiden.

20000 jaar een zeer oud water dat tot
1996 werd onttrokken aan de waterleidingputten in en om het Hofplein op een
diepte van 84-107 meter108.
Ook zijn ter vergelijking samenstellingen
gegeven van recent water dat ooit snel
infiltreerde via zandige delen van de
bodemtop, namelijk kolom 1 (hemelwater)
en kolom 3 (rivierwater). Aan de hand van
deze grondwatersamenstellingen is in
tabel 2, kolom 2, de samenstelling van het
water van de Gezond-Bron gereconstrueerd. Bovendien geeft deze tabel het
gemiddelde van de watersamenstellingen
van de twee Spa-bronnen die in de 17de
eeuw populair waren en waarmee het
Viaanse mineraalwater vergeleken
werd109. De samenstelling van de Spabronnen zal verderop besproken worden.
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pH-veld
Temperatuur

1
7.1
10.5

2
7.5
12.0

7.8
1.7
9.0
82
hard
8.5
0.7
1.8

12.5
1.0
6.4
82
hard
0.8
0.2
0.3

9.8
284
7.0
1.7
0.0

°C

4
7.3
10.5

5
7.2
10.5

13.0
3.0
8.0
63
mg.hard
2.5
0.4
2.8

43
8.0
16.0
94
hard
4.5
0.8
5.9

68
9.0
20.0
144
zr.hard
6.5
0.9
6.9

10.5
295
0.5
0.1
0.1

20
281
1.0
5.3
0.5

66
393
6.0
9.5
1.3

110
484
24.0
9.2
1.3

29.0
2.3

3.7

6.6

9.2

3
7.1
10.5

Natrium
Kalium
Magnesium
Calcium
Hardheid
IJzer
Mangaan
Ammonium

mg-Na/1
mg-K/1
mg-Mg/1
mg-Ca/1

Chloride
Bicarbonaat
Sulfaat
Fosfaat
Nitraat

mg-Cl/1
mg-HCCyi
mg-S0 4 /l
mg-P0 4 /l
mg-N0 3 /l

Kiezelzuur
Organ, stof

mg-H4Si04/l
mg-DOC/1

Tot.opgeloste stof
Koolzuur

mg/l
mg-C0 2 /l

413
41

443
20

401
41

648
39

884
58

Droogrest
Kalk
Gips
IJzerhydroxide
Zuiveringszout
Keukenzout

mg/l
mg-Ca[Mg]C03/l
mg-CaS0 4 .2H 2 0/l
mg-Fe[Mn](OH)3/l
mg-NaHC0 3 /l
mg-NaCl/1

280
234
12.5
12.0
5.3
16.1

270
230
0.9
1.3
20.8
17.3

230
189
1.8
3.8
0.1
33

425
294
10.8
7.0
0.7
109

645
409
43
9.7
0
173

mg-Fe/1
mg-Mn/1
mg-NH4/l

1) schoon grondwater Hei- en Boeicop en Leerdam-noord (15-25 m-MV) LMGK-R1VM, 1994
2) Vroeg Holoceen rivierwater (84-107 m-NAP) (Waterleidingbedrijf Vianen 1986 en 1994)
3) 'oud rivierwater, laagste concentraties' (10-25 m-MV); Frapporti e.a., 1993
4) 'oud rivierwater (eindverzoeting)' (10-25 m-MV) Frapporti e.a., 1993
5) 'recent geïnfiltreerd rivierwater' (10-25 m-MV) Frapporti e.a., 1993
Tabel 1. Selectie uit nu bekende grondwatersamenstellingen van de Vijfheerenlanden en naaste omgeving
(kolommen 1-5). Naast weggezegen modem rivierwater (kolom 4), ook voormalig rivierwater van vóór de
tijd dat de Rijn en Lek verontreinigd waren (kolommen 1, 2 en 3 ).

Hier wordt volstaan met de opmerking dat
het huidige Spa-rood en Spa-blauw vroeger niet voor echt Spa-water aangezien
werden; zij bevatten met ca. 38 mg/l ruim
tienmaal minder opgeloste stoffen dan het
Viaanse water en ruim achtmaal minder
opgeloste stof dan de eerder genoemde
Spa-bronnen.
Natuurlijk rivierwater kan, op het chloride28

gehalte na, nauwelijks met zijn weggezegen variant vergeleken worden. Dat heeft
te maken met de vastlegging van in
oppervlaktewater opgeloste stoffen in het
aquatische leven, waardoor de concentraties dalen. Zodra rivierwater in de rivierbodem infiltreert, percoleert dat water door
een massa van diezelfde, maar nu afgestorven organische stof en lost daaruit in

geconcentreerde vorm afbraakprodukten
op. Verkeert het rivierwater na overstroming nog een tijd in de bodem van de
uiterwaarden, dan krijgt het ook nog eens
te maken met een forse verdamping door
de grasmat, waardoor de gehaltes aan
opgeloste stoffen eveneens sterk toenemen.
Natuurlijk Nederlands rivierwater bevat nu
12 mg/l chloride110. Het vroeg-holocene
grondwater (type 2 in tabel 1) bevat
slechts 10.5 mg/l chloride en had tijdens
het oorspronkelijke rivierwaterstadium een
nög lager chloridegehalte. Het stamt uit
een tijd dat de kustlijn een stuk westelijker
lag dan nu het geval is. Natuurlijk
Rijnwater bevat 55 mg/l calcium en 32
mg/l sulfaat. Tijdens de ondergrondse
microbiële afbraak van organische stof
werden opgeloste zuurstofhoudende verbindingen ontbonden. Het nitraatgehalte
daalde van 0.6111 naar 0.1 mg/l nitraat en
het sulfaatgehalte van 32 naar 0.5 mg/l
sulfaat. Tijdens deze zogenoemde sulfaatreductie nam het ijzergehalte toe van 0 tot
5.1 mg/l ijzer. Daarbij kwam agressief C0 2
vrij, dat weer ten dele gebruikt werd door
de oplossing van kalk, met als gevolg dat
het calciumgehalte toenam tot 82 mg/l calcium.
De watersamenstelling van het vroegholocene water heeft een laag chloridegehalte en dat water heeft vanwege de toenmalige koude omstandigheden nog weinig
gereageerd met afbrekende organische
stof. De concentraties zijn daarom in de
regel wat lager dan die van de Viaanse
Gezond-Bron.
Bij recent weggezegen Rijnwater (kolom 5
van tabel 1) waren de concentraties door
milieuverontreiniging reeds in het oppervlaktewater-stadium veel hoger. De gehaltes aan zware metalen in het Rijnwater
mogen dan inmiddels fors gedaald zijn
door milieu-ingrepen, maar dat geldt nog
steeds niet voor bijvoorbeeld calcium, sulfaat en chloride112. Zo kan de calcium-concentratie door bodemprocessen toenemen
tot 144 mg/l. Dit niet-natuurlijk samengestelde water lijkt op geen stukken na op
het water van de Gezond-Bron.
In dit onderzoek is getracht om uit de analyses van Van der Steegh en Van Gulpen

een getalsmatig aanknopingspunt te vinden. Zo meldde Van Gulpen: en is ook
lichter dan Regen-water bevonden, in
even-gelyke quantiteit op de Water-weegschaal gewogen zynde. Dat lijkt vreemd,
omdat grondwater, zeker in Vianen, tenminste de regenwaterconcentratie moet
bevatten. Deze uitspraak wordt minder
vreemd, maar wel onbruikbaar, als men
bedenkt dat opgevangen regenwater met
een droogrest van ten hoogste 600 mg/l in
de medische receptuur toegepast werd113.
Een ander aanknopingspunt zou men
kunnen verwachten in de analyse van
Sebastiaan Middelbeek die deze op verzoek van Van Gulpen uitgevoerd heeft.
Heb wederom een fles droog afgedistilleert, en het overgeblevene poeder woeg
20 grein, aldus Middelbeek. Een gewicht
van 20 grein komt overeen met 1.3
gram114. Bij de fles die Middelbeek hier
gebruikte, heeft men de keus uit verschillende soorten van flessen. De Spawaterflessen die aan het eind van de 17de
eeuw per kar naar Nederland werden verstuurd voor verdere verscheping, kende
men in twee typen: de pot van 1.28 liter
en de pinte van 0.64 liter. De Utrechtse
bierfles mat 0.85 liter en de Amsterdamse
wijnfles 0.88 liter115. Hieruit kan berekend
worden dat de droogrest die Middelbeek
gemeten had, 1000-1500 mg/l bedroeg.
Een dergelijke droogrest uit grondwater
bestaat voor enkele honderden milligrammen uit keukenzout. Die concentratie aan
keukenzout werd noch door Van der
Steegh noch door van Gulpen vastgesteld, want al kon men dan niet zo goed
wegen, proeven kon men des te beter.
Van Gulpen zond dus in december 1753
niet een met water gevulde wijn-of bierfles
naar Middelbeek in Den Haag, maar wellicht een mandfles met ongeveer 5 liter.
Dit laatste kan echter niet bevestigd worden en wij kunnen dus met dit analyseresultaat van Middelbeek ook niets aanvangen.
Uit het voorgaande blijkt, dat we zelf een
keuze moeten maken uit tabel 1, en wel
tussen de kolommen 1, 2, 3 en 4. Het
watertype 4 geraakte te diep of verdampte
te veel (te zout) en van het watertype in
kolom 1 is de herkomst niet goed onder-
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pH-veld
Temperatuur

°C

Natrium
Kalium
Magnesium
Calcium
Hardheid
IJzer
Mangaan
Ammonium

mg-Fe/1
mg-Mn/I
mg-NH4/l

Chloride
Bicarhonaat
Sulfaat
Fosfaat
Nitraat

mg-Cl/1
mg-HCCyi
mg-S04/l
mg-P04/l
mg-N03/l

Kiezelzuur
Organ, stof

mg-H4Si04/l
mg-DOC/1

Tot.opgeloste stof
Koolzuur

mg/l
mg-C02/l

Droogrest
Kalk
Gips
IJzerhydroxide
Zuiveringszout
Keukenzout

mg/l
mg-CaC03/l
mg-CaS04.2H20/l
mg-Fe[Mn](OH)3/l
mg-NaHC03/l
mg-NaCl/1

mg-Na/1
mg-K/1
mg-Mg/1
mg-Ca/1

1
4.5
7.0
3.3
2.6
13.5
24.5
mg.hard
17.0
0.6
2.4
2.4
231
8.9

11.7

318
1560
160
107
16.0
22.6
6.4
4.0

4
6.8
53.9

5
5.6
10.1

12.1
0.9
7.5
51
mg. hard
0.5

1326
75
8.8
64.4
hard
0.01
0.06
2.3

1644
14.7
144
1095
zr.hard
10.2
1.6
0.3

18
345
3.0
6.0
0.0

23.9
138.5
33.8

1546
878
280.3
0.04
0.0

2521
1410
1273

29
4.5

18.1

2
7.2
10.5
13
5.0
10.0
87
hard
5.1
0.6
4.0

3
7.1
10.3

4.6

104

39.3

520
42

295
20

4285
203

8153
3394

310
255
5.4
7.5
4.8
30

222
115
61
0.7
0.0
31

4240
0
502
0.1
1180
2549

8500
1998
2281
15.5
32
4156

1) Spa gemiddeld: pouhon 'Géronstère'(ijzerarm) & 'La Sauvenière'(ijzerrijk);Spa-Henrijean 1969
kooldioxide- (en ijzer-) houdend) oligomineraalwater van het tpe Ca,Mg-HC03;
2) Vianen; Gezond-Bron 1753 (reconstructie)
(ijzerhoudend) oligomineraalwater van het type Ca-HC03;
3) Beek-Ubbergen; huidig bron-water, maatgevend voor het 'Kleefse water'; opgave bottelaar '87
oligomineraalwater van het type Ca-HC03;
4) Aachen; Kaiserquelle (H2S + HS" = 3.8 mg/l; fluoride = 2.4 mg/l); Carlé, 1975
zwavel- en fluoridehoudend thermaal mineraalwater van het type Na-C1,HC03;
5) Bad Pyrmont gemiddeld: Luisenquelle (32 m-MV) & Wolfgangll Quelle (37 m-MV); Carlé '75
kooldioxide- (en ijzer-) houdend mineraalwater van het type Na,Ca-Cl,S04.
Tabel 2. Bronwaters waarmee het water van de Gezond-Bron vergeleken werd door de Viaanse medici.
zr.=zeer; mg.=matig.

zocht (wellicht een te hoog gehalte aan
hemelwater). De samenstelling van de
Viaanse Gezond-Bron zal een intermediair geweest zijn van het voedingsstoffen
houdende watertype van kolom 1, het
30

oude watertype van kolom 2 en het eveneens voedingsstoffen houdende maar
tevens relatief zoute watertype van kolom
3. Bij de nadere keuze zijn de resultaten
van belang die de experimenten van Van

der Steegh en Van Gulpen opleverden
met betrekking tot de in het bronwater
opgeloste stoffen en bestanddelen van de
droogrest.
Het watertype van de Viaanse GezondBron, dat daaruit afgeleid kan worden,
kunnen wij dan omschrijven als 'zoet,
ijzerhoudend en hard water van het type
calcium-bicarbonaat'. Ook kan het geclassificeerd worden als 'ijzerhoudend oligomineraalwater' (tabel 2, kolom 2).
Getalsmatig kan men dan denken aan
een totaalgehalte aan opgeloste stoffen
van ca. 520 mg/l, waarvan een droogrest
van 310 mg/l achterblijft. Het kalkgehalte
van deze droogrest bedraagt dan 255
mg/l, 30 mg/l keukenzout, wat gips
(CaS0 4 .2H 2 0) en zuiveringszout
(NaHC03) en 7.5 mg/l ijzerhydroxide.
Eigenschappen van de Viaanse
Gezond-Bron
De proeven van Van der Steegh en Van
Gulpen worden hier vergeleken met de
zeer gedetailleerde proeven van Johan
Hartman Degner met het mineraalwater
van Ubbergen in 1745, waardoor enkele
onduidelijkheden opgelost kunnen worden.
Tabel 3 geeft een overzicht van de monstersoorten, de wijze van monstervoorbereiding en testen zoals Degner die rapporteerde. In tabel 4 staan de reagentia
opgesomd, die door Degner in Ubbergen
en door Van der Steegh en Van Gulpen in
Vianen gebruikt werden.
De onderzoekers van het Viaanse water
stelden vast, dat een schadelijke stof,
zoals arseen, afwezig was. Ook bleek er
geen zwavel(waterstof) in het water opgelost te zijn en het bevatte daarom geen
vitriool (zwavelzuur).
De kracht van het Viaanse water werd
bepaald door twee bestanddelen:
- een zeer fyne en onzigtbaare Crocus
Martis. Hiermee werd bedoeld ijzerhydroxide, zodat er hier sprake van uitvlokking
van ijzerhydroxide is die op zich verzurend werkt, maar zelf als vaste stof neutraal tot basisch is.
- een onbekende Spiritus volatilis subtilissimus en Het allersubtielste wezen van

het staal-sout. Dit duidt vooral op vluchtige verbindingen van ijzeroxiderende bacteriën en wat kooldioxide.
Daarnaast kenden de onderzoekers aan
het water de volgende eigenschappen
toe:
- Het zuur in diergelyke wateren niet praedomineert. Dit wil zeggen dat het water
pH-neutraal was, en bleef, tijdens de uitscheiding van vast ijzerhydroxide.
- De temperatuur was gematigd.
- Dat de opgekookte zoete Melk op den
tweden dag, dog de met water gemengde,
eerst op den derden of vierden dag zuur
wierd. Uit deze proef van toevoeging van
water aan melk kan men concluderen dat
het water in biologisch opzicht zuiver was
en dat bleef gedurende de periode van
ontijzering.
De hardheid van het water werd niet als
zodanig vermeld, maar die werd wel
degelijk opgemerkt: en er geschiet een
effervescentie met bydoen van een
Acidum. Dat wil zeggen als men aan de
droogrest van het water een zuur toevoegde, dan ging het bruisen. Hier doet
zich de merkwaardigheid voor, dat de
Viaanse onderzoekers niet wisten, of niet
wilden weten, dat het Viaanse water
behoorlijk kalkhoudend was, want in de
18de eeuw gold hard water als ongezond!
Degner schreef uitvoerig over het medische aspect van hard water:
Want de harde en zwaare Wateren,
bederven het bloed, bezwaaren den
maag, en veroorzaken allerhande ongemakken, en worden dienvolgens voor
ongezond gehouden, zoo, dat het zelfs
een bekende zaake is, dat zoo wel de
Menschen, als ook het Vee, ongezond en
ziek worden, wanneer ze veel van diergelyke Wateren drinken. Ja, men heeft waar
genomen, dat zoo wel Menschen als Vee,
aan zulke Plaatzen zoo lang niet zullen
leven, als aan andere, daar ze gezonde
Wateren hebben"6.
Deze mening van Degner vond waarschijnlijk zijn oorsprong in de toen reeds
bekende ellende van nierstenen, die
inderdaad uit een calciumverbinding
bestaan. Tegenwoordig meent men echter, dat hard water onschadelijk is.
Ook een ander experiment wees op de
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Monstersoorten en technieken voor analyse-testen, anno 1745

Monstername bij de bron
1)
2)
3)
4)

"Geele Oker-aarde aan de Fonteyn "
"Groen-rood en purperachtig
Vlies" op stagnant vers water
"Zoo beslaan dezelve <= in steene kannen) van binnen met een geele
"Water uyt de Fonteyn"; "Water, versch
gescheptzynde"

Verwe

Afgeleide monsters
1) Water "..een tyd lang aan de Lucht gestaan".
2) "Als men het koken aanhoudt": Een vlies op het water en witte stof
bodem
3) Droogrest: "Aarde of sediment"; "Als men het Water geheel
afkookt";
- "Als men deze/ven in reyn water
dissolveert":
a) "Blyvende eene grauwe en bruinachtige Aarde in fi/tro te rug"
b) "Een geel zoutachtig
Vocht"
4) Kristalwater:
de droogrest "24 uuren lang in de Lucht
staande"

op de

Soorten bewerkingen
1)
2)
3)
4)
51
6)
7)
8)
9)

"meteen wit papier afneemt"; "schoon linnen"
"door een filtrum afscheyd"; "grau papier"
"'t welk een tyd lang in de Lucht heeft gestaan "
"Het Water over een zacht vuur staande"
"Als men het afkoken
aanhoudt"
"Als men het Water geheel
afkookt"
"in een Kolf of Retorte insluiten en distilleren "
"s'Winters te doen bevriezen"
"in glaze Bouteilles toegestopt, over zes Maanden in een Kelder

bewaart"

Testen
11 "Op de Tong genomen "
1) "Water uyt de Proef door het Water-weegertje
2) "en een Zeilsteen daar boven gehouden "

genomen "

Tabel 3. Overzicht van de monstersoorten, de wijze van monstervoorbereiding en testen zoals Degner die
rapporteerde.

hardheid van het Viaanse water: dit bronwater gekookt, overgegoten, en daarna
metzeep vermengt, schuimt ongemeen.
Kennelijk schuimde het zeepwater bij het
ongekookte water niet zo erg als bij
gekookt water.
Van der Steegh maakte een vreemde ver32

gissing met het ontharden van het
Viaanse water, hetgeen hem tot een vermakelijke conclusie verleidde. Toen hij
water gekookt had, stelde hij met de
waterweger vast dat dit gekookte water
lichter was dan gewoon regenwater.
Inderdaad is dit het geval, want gekookt

Reagentia anno 1745

Reagentia I

Reagentia 11

Afziedzel van Galnoten met Regen-water gemaakt
Bladen van mode Roozen
Bladen van Eerenprys
Bladeren van Klap-roozen
Bloemen van Granaat-appelen
Groene Thee
Klap-roozen-Syroop
Krullen van Eiken
Lakmoes in regenwater gedissolveert
Lignum nephriticum
Poeier van de schil of bast van Granaat-appelen
Poeier van droge Eyken bast
Poejer van Galnoten
Versehe Bladen van Eyke boomen
Violen Syroop
Zap van onrype Galnoten

Aluin in Regen-water gedissolveert
Aqua fortis
Auripigmentum met Kalk-water gekookt
Cremor Tartari
Gemeen staal vylzel
Gemeen zout in Regen-water gesmolten
Kalk-water
Mercurius sublimatus
Oleum Tartari per deliquium
Oleum Vitrioli
Pot-asch in Regen-water gedissolveert
Rhynschen Wyn
Saccharum Saturni
Sal armeniacum
Salarmeniac in Regen-water gedissolveert
Solutio Salis armeniaci
Solutio Aluminis
Solutio Vitrioli Martis
Spiritus Cornu Cervi
Spiritus Salis armeniaci
Spiritus Vitrioli
Spiritus Nitri
Spiritus Vini rectificatissimus
Spiritus Salis communis
Spiritus Oleum Vitrioli
Vitriolum Martis in Regen-water gedissolveert
Wynazyn
Zoete Melk
Zuyker

Specifiek bh' het Viaanse water
Bleik getrokkene Thee
Vers Citroensap
Gedroogde schil van Citroenen
Schorse en bladeren van Elzen boomen
Rhabarber
Senebladen
Geele schil der Okkernoten
Met Arak vermengt
Witte Fransche wyn
Zilver geld
Met zeep vermengt

Tabel 4. Reagentia die door Degner in Ubbergen en door Van der Steegh en Van Gulpen in Vianen
gebruikt werden.

water bevat geen kalk meer. Van der
Steegh meende echter dat het geringere
gewicht van gekookt Viaans water veroorzaakt werd door de ijzergeest van het
water. Het is op zich juist dat water, dat
gemengd is met vrij gas, een geringere
dichtheid heeft dan gasvrij water. Echter,
het Viaanse water bevatte geen belletjes
en zeker niet meer na het koken ervan.
Van der Steegh verwerkte zijn verkeerde
mening in één van de gesprekken die hij
tijdens de Vermakelyke en onderrigtende
reyse door de moralist liet voeren:
Dese antwoorde, dat is de geestrykheid
van dat water, dewyl alle geesten, ligter
dan eenig waterzyn. Daarbij voegend, dit

laatste gevoel ik aan myn lichaam, vermits myn geestlooze vochten my beswaren, en ter rust dryven, waaromme ik het
geselschap, een goede nacht wensche,
waar op een yder zyn voorbeeld volgde
en na zyn slaapkamer ging.
Met andere woorden, Van der Steegh
schreef bij monde van de moralist lichamelijke vermoeidheid toe aan water zonder gas, in zijn ogen zwaar water, dat het
lichaam zwaar en dus slaperig maakte.
Het is echter de vraag, of Van der Steegh
dit serieus dan wel geestig bedoelde.
Vermeldenswaard is dat Van Gulpen het
volgende experiment wel in zijn boekje
van 1754 publiceerde, maar het in de
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tweede editie van 1756 wegliet:
Liquor Saturni in dit Bron-water gegoten,
maakt 't zelve aanstonts troubel, en doet
het even als het Spa-water in een melkwitte coleur veranderen; waarna men in
het glas een fraai na 't geeltrekkend
Sedimentum of grondzetzel ziet. Al
wederom een klaar bewys, dat ook alle
Alcalynische Zouten, als die met de mineraal-wateren vermengt worden, dezelve
aanstonts troubel maken, en brengen een
nederploffing der Mineraalische stoffen
daarin te weeg.
De bedoeling van deze proef was om aan
te tonen, dat in het Viaanse water mineraalzouten aanwezig waren en dat
zodoende het water een mineraalwater
genoemd kon worden. In werkelijkheid
gebeurde er het volgende. Liquor Saturni
is een oplossing van een loodzout, bijvoorbeeld lood in bijtende soda (natriumhydroxide)117. Voegt men daarbij een overmaat van het Viaanse water, dan ontstaat
een té zuur mengsel, waardoor het lood
neerslaat in de vorm van loodhydroxide
dat wit van kleur is, of een melk-witte
coleur heeft. Tegelijkertijd slaat ook het
ijzer, dat in het Viaanse water is opgelost,
neer als ijzerhydroxide, met als gevolg dat
de melkwitte kleur gelig wordt, of na 't
geel trekt.
Toen Van Gulpen na de aanvankelijke
publikatie van deze proef de zaak nog
eens overdacht, kwam hij blijkbaar tot de
conclusie dat dit experiment eigenlijk geen
informatie over de samenstelling van het
Viaanse water gaf. In de tweede editie liet
hij daarom deze proef achterwege. Dit
wijst erop dat hij de Viaanse Gezond-Bron
als een serieuze, wetenschappelijke aangelegenheid beschouwde en dat hij zijn
ongelijk corrigeerde.
De Viaanse Gezond-Bron volgens de
huidige kennis
Op grond van de bovengenoemde kenmerken werd aan de Viaanse GezondBron een zekere kracht toegekend.
Inderdaad blijkt het water oxideerbare
stoffen te bevatten, of zoals men dat toen
uitdrukte dat het ijzer verbrandbaar is.
Ook na het drinken door de mens oxideert
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dit water in de maag. De ijzervlokken die
zich dan daar ontwikkelen, hebben onder
meer een grote hechtkracht voor giftige
zware metalen, zelfs bij een normale zuurgraad van het maagsap (pH 2). Men zou
kunnen veronderstellen, dat onder de
reducerende omstandigheden in de darmen deze ijzervlokken weer oplossen. Dit
lijkt echter niet te gebeuren, omdat in de
darmen het buitenste laagje van de ijzervlok omgezet wordt in aldaar inert ijzersulfide. Het Viaanse water was dus geschikt
om de opname van zware metalen door
het lichaam te verminderen. Maar om
dezelfde reden was het water ongeschikt
om lichaamstekorten van ijzer aan te vullen. Dat laatste werd overigens ook niet
gepretendeerd door de Viaanse onderzoekers, misschien ook wel omdat men
dat verschijnsel nog niet kende.
Van belang is de desinfecterende werking
van het Viaanse water. De proef met de
zoete melk heeft aangetoond dat de aërobe bacteriën vanwege de zuurstofloosheid
worden gedood. Dientengevolge heeft het
drinken van het water een zuiverende
werking op de maag. In de voetbaden
wordt de huid ontsmet. Eenzelfde desinfectie wordt bereikt bij toepassing op langdurig open wonden en etterende zweren.
Een veronderstelling is dat het wrange
ijzer in het water een wormafdrijvende
werking in de ingewanden heeft.
Daarnaast kan men zich ook voorstellen
dat een verandering van dieet, door vast
voedsel te vervangen door zeer waterig
voedsel, een reactie in het lichaam
teweeg brengt. Het Viaanse bronwater
bevat slechts 75 mg/l keukenzout;
lichaamsvocht met 9500 mg/l keukenzout
echter ruim 100 maal meer. Door osmotische werking in de darmen neemt dat
lichaamsvocht zó veel water op, dat het
verdunt. Het lichaam reageert daar weer
op door de bloedcirculatie te versnellen,
een proces dat eigenlijk in elk kuuroord
gestimuleerd wordt. Daarbij komt nog
eens het versneld uitscheiden van
lichaamszouten. In de homeopathie
noemt men dat 'ontslakken'.
Tijdens de oxydatie van tweewaardig naar
driewaardig ijzer komt energie vrij. Laat
men water open staan aan de buitenlucht,
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dan maken ijzeroxiderende bacteriën optimaal gebruik van deze energiebron. Van
Gulpen heeft terecht waargenomen dat de
bloei (vermenigvuldiging) van deze bacteriën zich door lichtbreking manifesteert als
een veelkleurig, maar vooral blauw/kleurig
vlies dat zich uitspreidt op de oppervlakte
van het water, bros is en zich daardoor
onderscheidt van visceuze, minerale olie.
Het ijzer in het water slaat neer in de vorm
van ijzerhydroxide; het hierbij vrijkomende
zuur kan bacteriedodend werken, maar dit
effect wordt tenslotte geheel geneutraliseerd door het ontwijken van koolzuurgas
uit het water. De vluchtige verbindingen
die vrijkomen door de bacteriebloei, het
ontwijkende koolzuur en nog wat andere
vluchtige bestanddelen vormen tezamen
de Spiritus volatilis subtilissimus, die men
in het Viaanse water waarnam. Deze 'zeer
subtiele vluchtige geest' heeft een wrange, typische ijzergeur, die iedereen wel
eens geroken heeft, bijvoorbeeld aan een
niet-roestvrij stalen mesje na het schillen
van een appel.
De gassen en vluchtige verbindingen ontweken nauwelijks zichtbaar uit het
Viaanse water. Dit veranderde, toen men
gesuikerde wijn eraan toevoegde. De suiker deed de oplosbaarheid van de vluchtige bestanddelen sterk dalen, zodat zij op
grote schaal de oplossing verlieten.
Hetzelfde verschijnsel ziet men, als men
een suikerklontje in een glas cola gooit:
de vloeistof gaat sterk bruisen. Het is
daarom niet vreemd, dat men het Viaanse
water aanbeval als een natuurlijke vervanger van kunstmatig bereid vlugzout, want
vlugzout in maagzuur resulteert in uitbruisend koolzuur118. Het maagzuur veroorzaakt een geringe ontwikkeling en uitdrijving van koolzuurgas uit het verse, harde
grondwater, hetgeen versterkt wordt door
de suiker van de zoete wijn. Dit werkt verlichtend: het bekende boeren. Hoewel het
thans niet meer zo bekend is, zou het
wrange, oxiderende ijzer mogelijk laxerend kunnen werken. Ook heden ten dage
nog wordt koolzuurgas in bronwater veel
toegepast in kuurmethodes.
Tegenwoordig heeft men zelfs een goede
ervaring met rechtstreekse injectie onder
de huid van medicinaal kooldioxide. Het

ontwijken van vluchtige bestanddelen was
weliswaar een kracht van het Viaanse
water, maar het kon slechts in de vorm
van vers gepompt water benut worden.
Zowel Van der Steegh als Van Gulpen
hebben hierop nadrukkelijk gewezen. Het
water kon niet elders toegepast worden,
want na drie à vier uur was deze kracht
verdwenen. Het bovengenoemde oxidatieproces was dan voltooid en leverde geen
vluchtige bestanddelen meer op. Ook
thans beschouwt men de medicinale
effecten van kuurmiddelen als nihil, zodra
het kuurmiddel de bronlocatie verlaat.
Daarom wordt tegenwoordig in de
Europese Gemeenschap flessenwater
alleen als 'natuurlijk mineraalwater'
erkend, als het aan de bron gebotteld is.
Dat verklaart ook, waarom Van der
Steegh in de Vermakelyke en onderrigtende reyse het gezelschap steeds naar
de bron laat gaan om daar één of meer
glazen Viaans water te drinken en het niet
als tafelwater bij de maaltijd te gebruiken.
Vergelijking met Spa-water en Kleefs
water
Van der Steegh en Van Gulpen hebben
ieder het Viaanse water vergeleken met
andere bronwaters van reputatie. De
medicinale werking van het Spa-water
werd al lang voor hun tijd als een onbetwistbaar feit geaccepteerd. Niet voor
niets ging Johan Wolfert van Brederode in
1655 naar Spa in de hoop zijn nierstenen
weg te spoelen.
Aanvankelijk beschikte Van der Steegh in
1753 alleen over de verhandeling van
Pierre Pigray over het water van Spa. Van
Gulpen had de beschikking over het
omvangrijke naslagwerk van de eerder
genoemde Duitse arts Friedrich
Hoffmann, het 12-delige Medicina
Consultatoria (1721-1732), waarin ook
over het Spa-water werd geschreven.
Waarschijnlijk hebben noch Van der
Steegh noch Van Gulpen zelf ooit Spa
bezocht, maar hun Kleefse collega
Schütte vermoedelijk wel.
De aard en samenstelling van het Kleefse
water was aan de Viaanse onderzoekers
bekend uit de publikaties van Schütte, met
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Een bronhuisje te Spa. Detail uit Vue d'optique van Spa, gravure, 18de eeuw. Naar Crismer, De merkwaardige geschiedenis, 40. Op de voorgrond een drager van flessen Spa-water en een kar waarop flessen
geladen worden.

name diens Beschryving van de nieuw
uitgevondene Cleefse Gezond-Bron uit
1742. Er zijn zeker enige overeenkomsten
tussen het Viaanse water en het Spawater aan te wijzen. Al sinds de 17de
eeuw waren de pouhon Géronstère en de
pouhon La Sauvenière beroemd119. De
samenstellingen van de waters uit deze
putten zijn weergegeven in tabel 2.
De ene overeenkomst tussen Vianen en
Spa is het gehalte van opgeloste stof dat
beduidend minder dan 1000 mg/l is. In
Spa is dat doorgaans 150-450 mg/l, dus
veel lager dan in Vianen met 520 mg/l.
Het Spa-water is behoorlijk zuur met een
pH van 3.5-5.5, waartegenover Vianen
bijna neutraal is met een pH van 7.2. De
andere overeenkomst is het opgeloste
tweewaardige ijzer, dat in Spa echter wat
extremer is en wel 2-32 mg/l tegenover
Vianen met 3.4 mg/l.
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Het grote verschil tussen Vianen en Spa
zit echter in het koolzuurgehalte. Moest
men in Vianen nog suiker aan het water
toevoegen om een zekere opborreling van
koolzuurgas te krijgen, de kuurbronnen
van Spa hebben minstens een vijftienmaal
hoger koolzuurgehalte. In Spa ontwijken
al aan de bron belletjes van koolzuurgas
uit het water. Er zijn in Spa zelfs droge
koolzuurgasbronnen zoals de mofette van
Nivezé. Van der Steegh stelde vast dat in
tegenstelling tot Spa-water in het Viaanse
water geen Vitriool te vinden is. Spa-water
bevat het naar rotte eieren stinkende zwavelwaterstof dat als gevolg van oxidatie
overgaat in zwavelzuur. Dat het Viaanse
bronwater deze geur niet voerde, betekent
dat in de ondergrond van Vianen de zuiveringscapaciteit groot is, waarbij opgelost
zwavelwaterstof wordt vastgelegd als vast
ijzersulfide. Het was toen al bekend dat

zwavelhoudend water heilzaam was bij
geslachtsziekten. Van der Steegh, die in
zijn boekje van 1753 het Viaanse water
tegen deze ziekten wilde aanwenden,
meende het gemis aan zwavel gemakkelijk te kunnen corrigeren door toevoeging
van zinksulfaat of loodhydroxide:
Tot dezelve kwaal stel ik het Viaansche
Bron-water meede een voortreffelyk vehiculum te zyn, als het met de Vitriolum
album, of met de Trochisci alb. raf. met of
zonder de Vitriol, alb. of met de Sal
Saturni vermengt werdt.
Wij hebben echter de indruk dat Van der
Steegh dit gifmengsel niet echt heeft toegepast, want in het boekje van 1754 komt
hij er niet meer op terug. Mogelijk was het
een eerste probeersel in zijn snelle carrière als bronspecialist. Hij leerde dat in een
kuuroord uitsluitend gewerkt wordt met
daar van nature beschikbare geneeskrachtige middelen, of, zoals de duitstaligen dat noemen, 'natürliche Heilmittel'.
Analyseresultaten
De verklaringen die Van der Steegh voor
zijn analyseresultaten gaf, zijn niet van
wetenschappelijk inzicht ontbloot. Ter verklaring van de aanwezigheid van ijzer in
het Viaanse mineraalwater beredeneerde
hij dat in het sediment van de rivier de Lek
ijzerhoudende stof voorkomt. Deze ijzerhoudende stof wordt volgens hem door
het grondwater opgelost. Het grondwater
benut daartoe een agressief maar niet
zuur bestanddeel, hetgeen wij reductie
zouden noemen. Het ijzer kan niet in
onbeperkte mate worden opgelost door
het grondwater, of alle staalagtige
Bronnen zouden een brak en onsmakelyk
water opgeven, dat wil zeggen dat de
oplosbaarheid van stoffen eindig is. De
geest, of vluchtige stof, van het water
omschrijft hij als zynde dezelve het allersubtielste wezen van het staalsout. Hij
veronderstelt, terecht, dat zodra ijzer na
beluchting door het water uitgescheiden
wordt, het andere bestanddeel van de
oorspronkelijke verbinding als vluchtige
stof zou kunnen ontwijken. Dit andere
bestanddeel is bicarbonaat, dat in de
vorm van koolzuurgas ontwijkt. Bovendien

meent hij, alweer terecht, dat dit zout alkalisch is, waarbij men kan denken aan ijzerhydroxide. Tegenover deze verrassende
verklaringen van zijn resultaten staat echter, zoals eerder opgemerkt is, dat Van
der Steegh niet vermeldde, of verzuimde
te melden, dat het grootste gedeelte van
het zout uit gewone kalk, CaC0 3 , bestond.
Hydrogeologische verklaring
Bijzonder interessant is de redenering van
Van der Steegh dat vanwege zijn veronderstelling dat er in de Nederlandse bergen geen mineralen voorkomen, bronwaters uit die bergen dan ook geen
mineraalwaters kunnen zijn en dus geen
geneeskrachtige eigenschappen kunnen
bezitten. De Viaanse bron putte volgens
hem zijn minerale eigenschappen dan ook
niet uit Nederlandse mineralen maar uit
door de Rijn aangevoerde mineralen. Dat
laatste is juist. Van der Steegh meende
dat die aangevoerde mineralen ijzerhoudend waren. Dit is slechts ten dele waar,
want tegenwoordig menen wij dat dit ijzer
voor het grootste gedeelte afkomstig is uit
mineraliserende organische stof. Het gaat
daarbij om resten van planten en algen
die door de rivier zijn meegevoerd en die
voorzien zijn van een roesthuidje. Bij de
mineralisatie van organische stof komt
ook agressieve kooldioxide vrij en dat
knaagt aan de yser-aarde, zoals Van der
Steegh dat zo fraai uitdrukte.
Afgezien van het feit dat wij thans weten
dat de Nederlandse bergen wel degelijk
uit echte mineralen bestaan, had Van der
Steegh de situatie toch redelijk goed door.
Volgens hem zeeg het water van de Lek
weg via zandbanken en kwam vervolgens
via ondergrondse zandlagen bij de
Viaanse Bron-Well terecht. Ook meende
hij, met recht, dat tijdens het ondergrondse transport het water door filtratie gezuiverd wordt van vaste organische deeltjes,
die vervolgens langzaam verteren. Echter,
hij meende abusievelijk dat de spoortjes
vuyligheid die na indampen achterbleven,
van oorsprong vaste organische deeltjes
geweest waren, terwijl het in werkelijkheid
ging om opgeloste organische stof en
roest.
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Een andere vergissing van hem was dat
hij aan Klippen en Rotsen betere filtratieeigenschappen toekende dan aan riviersediment, tenzij hij daarmee bedoelde, dat
het water uit bergbronnen schoner lijkt te
zijn dan dat van de Nederlandse waterputten. Ook leidde hij af uit het feit dat Pigray
wat vuyligheid in het Spa-water aantrof,
dat er dus ook in Spa geen klippen of rotsen voorkwamen. Ware Van der Steegh
ooit in Spa geweest, dan had hij het rotsachtige landschap aldaar zelf kunnen
bewonderen en zou hij zeker een betere
hypothese over dit onderwerp bedacht
hebben.
Godsdienstige verklaring
Ondanks de interessante proeven die Van
Gulpen gedaan heeft, wijdde hij niet zoals
Van der Steegh een wetenschappelijke
beschouwing aan de herkomst van het
Viaanse water. Daarentegen wees hij op
het goddelijke werk dat in Vianen
gewrocht was. Volgens hem was de bron
het bewijs dat de Almacht van een oneindig WEEZEN, de bestierder van alle dingen is en dat het de voorzorge Gods was
dat Hij in zyn Goddelyk welbehaagen tot
nut van zyne schepzelen, MY gezonden
heeft, om door het gebruik van dit
Mineraale water verquikt en herstelt te
worden™.
Dit klinkt overdreven religieus en men zal
geneigd zijn dit toe te schrijven aan Van
Gulpens sterk godsdienstige achtergrond.
Toch was het in de 18de eeuw niet ongewoon de uiteindelijke verklaring van
natuurverschijnselen toe te schrijven aan
goddelijk ingrijpen. Deze gedachte hoort
thuis in de fysico-theologie of natuurlijke
godgeleerdheid, die uitgaat van de natuur
en die in haar werken naar de hand Gods
speurt121.
Bodem, put en grondwater
Bodemopbouw onder Batestein en naaste
omgeving
De Viaanse Gezond-Bron bevond zich op
het terrein van het kasteel Batestein en de
naaste omgeving. Figuur 3 is een noord38

zuid lopende dwarsdoorsnede door het
kasteel met de noordelijke en zuidelijke
kasteelgrachten en geheel rechts het perceel van het huis van de drost Herman
Smith aan de Stalstraat. Het oorspronkelijke maaiveld ligt nu op 0 tot 1.5 m boven
NAP. Binnen de muren van het kasteel
ziet men de eerste Lekkade van 3 m
hoogte en de latere, 13de-eeuwse ophoging van 1 m tot Lekdijk. Deze dijk, in
combinatie met de buitendijks geplaatste
stads- en kasteelmuren en beren in de
stads- en slotgrachten, was nog in de tijd
van de Gezond-Bron de belangrijkste
waterkering. Bij de bouw van het kasteel
in de 14de eeuw is een deel van het kasteelterrein opgehoogd tot het niveau van
de dijkkruin en vermoedelijk bebouwd met
een compacte binnenburcht. Bij de sloop
van deze vermeende binnenburcht kreeg
het binnenplein een hoogte van ca. 4.5 m
boven NAP en ging mogelijk een eerdere
waterput verloren. Bij de (eventueel) latere waterput en de huidige standplaats van
het pompje van 1648 op het Hofplein bleef
deze hoogte bewaard. Bij de afbraak van
de noord- en westvleugel van het latere
kasteel en daarna steeg het niveau van
het Hofplein tot maximaal ca. 5.3 m boven
NAP. De aanplemping van de noordelijke
kasteelgracht bij de St.-Poltoren heeft in
de 16de eeuw plaats gehad. Dit geschiedde in verband met de modernisering van
het kasteel Batestein, die ondermeer
bestond uit het aan de noord- en westzijde omringen van het kasteel door een met
steen beklede aarden wal. Opmerkelijk is
dat de noordelijke kasteelgracht meer dan
4 m diep was; blijkbaar was die gracht
goed bevaarbaar. De zuidelijke en oostelijke kasteelgrachten, die in de 19de eeuw
vrijwel verland waren, zijn met name in
het oostelijke deel mogelijk met kasteelpuin opgehoogd en geëgaliseerd. Hoog
boven de oorspronkelijke zuidelijke gracht
en in het zuidelijke deel daarvan is nu nog
een overblijfsel te zien in de vorm van een
afwaterend slootje dat in westelijke richting loopt. Het terrein bij de Stalstraat is in
de loop der tijd door stadsaktiviteiten
gestegen.
Onder het maaiveld ligt een holocene deklaag van de afgelopen 10.000 jaar met

Nd

St. Pol

zavel en klei £22 puin > 25% Lv_J veen D J
MG = matig grof zand

20m

Zd

oude Lekdijk
zand
MF = matig fijn zand

Figuur 3. Geschematiseerd bodemprofiel van de ondergrond van het kasteel Batestein tot 12 m onder NAP.
Vrij naar Provincie Zuid-Holland 1984 en Grontmij 1991. Tekening B. W. Zuurdeeg en P. T. den Hertog,
Vianen.

een dikte van ca. 7 m, bestaande uit slibrijk zand, veen en klei. Deze deklaag is
ontstaan door geulen van de Lek die verzandden of verlandden (veen) en zich in
de loop van de tijd steeds verlegden.
Tijdens overstroming werd slib (klei) afgezet. De basis of onderkant van de holocene deklaag ligt op ca. 6.5 m -NAP.
Onder de holocene deklaag ligt een 50 m
dik pakket van matig grof tot grindhoudend rivierzand uit het Laat-Glaciaal van
meer dan 10.000 jaar oud. Het bovenste
deel van dit pakket heeft een dikte van ca.
23 m en behoort tot de Formatie van
Kreftenhije.
Localisatie van de waterput
De plaats van de waterput van de Viaanse
Gezond-Bron is ondanks de aanwijzingen
die Van der Steegh en Van Gulpen in hun
boekjes hebben gegeven, niet precies
vast te stellen. Er zijn twee mogelijkheden: de put bevond zich op het eigendom
van Herman Smith aan de Stalstraat, of
de put was gegraven op het Hofplein, de
binnenplaats van het kasteel Batestein.
De put op het Hofplein
Bij een kuuroord op Batestein verwacht

men, dat de put zich ergens op het terrein
van het kasteel bevonden moet hebben.
Vóór het bestaan van de Gezond-Bron
was er tenminste één pomp aanwezig die
water van uitstekende kwaliteit leverde,
blijkens de aanvrage tot reparatie van
1727122. De plannen, in 1747, om een bad
voor verminkte en andere patiënten in de
lange galerij aan te leggen moeten zeker
gefundeerd zijn geweest op de mogelijkheid om in de nabijheid zuiver water op te
pompen. Hierop sluit ook aan het verzoek
van Maria Sikkel in 1753 om een badhuis
op Batestein te mogen beginnen.
Uiteraard moet hier gedacht worden aan
de nog bestaande pomp met het jaartal
1648 op het Hofplein. Men zou zelfs kunnen bedenken dat deze pomp niet uit dat
jaar dateert, maar dat Herman Smith en
zijn vrouw zich erover ontfermd hebben
en hem verfraaid hebben met de huidige
natuurstenen mantel met bijbehorend
jaartal ter herinnering aan de reeds lang
vervlogen Vrede van Munster. In deze
visie zou de loopafstand van de waterput
tot de bronzaal in de lange galerij enkele
tientallen meters geweest zijn, zoals ook
het geval was bij de bron van Kleef.
Tevens zou zo het gelijktijdige uitzicht op
de Lek en het Viaanse Bos, waarover Van
der Steegh schreef, verklaard worden.
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Pomp uit 1648 op het Hofplein. Anonieme foto, 1936. Collectie Historische Vereniging Het Land van
Brederode.

Een lastig punt is de diepte van de geslagen put. In de eerste editie van de
Verhandeling uit 1754 schreef Van
Gulpen: Deeze Staal-bron komt op uitzyn
Source over de 28. voet diep in de
grond'23. In de tweede editie van de
Verhandeling deelde Van Gulpen echter
mede, dat deze Bron 38 voet diep in de
grond, beneden het bedde van de Rivier
de LECQ, haer source heeft™.
Het bed van de Lek had toen ongeveer
het niveau van 2.5 m onder NAP. In principe zou een waterput op die diepte al
water geleverd kunnen hebben, als zich
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daar een zandlaag zou bevinden. Dit was
niet het geval. Men moest doorgraven tot
het zand van de Formatie van Kreftenhije
op ca. 7 m onder NAP, dat wil zeggen 11
tot 12 m onder het Hofplein. Een waterput
van 38 voet heeft een diepte van ca. 11.8
m, maar kan oorspronkelijk wat dieper
geweest zijn vanwege later aangezogen
zand en naval. Op grond van die diepte
van 38 voet kan men echter niet vaststellen, of de put aan de Stalstraat dan wel op
het Hofplein lag, want de watervoerende
zandlaag bevindt zich exact even diep
onder het maaiveld van de Stalstraat als

onder dat van het Hofplein. Bij de
Stalstraat ligt de watervoerende laag wat
dieper ten opzichte van NAP, maar het
Hofplein ligt op een ophoging.
Helaas staat de pomp van 1648 thans niet
meer op zijn oorspronkelijke plaats. Uit de
kadastrale kaart van 1832 en uit een oude
foto125 blijkt, dat zij vroeger een twaalftal
meter meer zuidwestelijk heeft gestaan.
De oorspronkelijke waterput moet men
dan ook zoeken op 4 à 6 m afstand van
de voorgevels van Hofplein 20-30 (de
vroegere Kaatsbaan) en Hofplein 32.
Deze put, al dan niet gevuld met grond of
puin, onttrekt zich op het ogenblik aan
verder onderzoek.
Van der Steegh beschreef in de
Vermakelyke en onderrigtende reyse van
1754, hoe het eerste gezelschap van
bezoekers de Gezond-Bron bezocht: Of
men zag het cierlyk terrein, voor het
Kasteel Batensteyn, betreden, door veele
zoorte van Menschen en Drinkende in
gezelschap het Minerale water, waar na
zyzig tot wandelen begaven'26. Hij vermeldde hier echter met geen woord, dat
het kasteel en het Hofplein ook daadwerkelijk betreden werd. Sterker nog er werd
een afzonderlijk uitstapje van het gezelschap naar Batestein georganiseerd: Hier
op drinken zy hunnen laatste glase voor
dien dag en begaven zich op het binne
plyn, van het Kasteel Batenstein'21'. Een
dergelijk uitstapje was toch niet nodig
geweest, als men elke dag reeds aan een
vermeende pomp op het Hofplein de voorgeschreven glazen water kwam drinken128.
Het is ook opmerkelijk, dat Van der
Steegh en Van Gulpen nergens verwijzen
naar enige zeggenschap van
Gecommitteerde Raden, die toch namens
de Staten van Holland het beheer over
Batestein voerden, over een waterput of
pomp ten dienste van de Gezond-Bron.
Ook in de zeer uitvoerige resoluties van
Gecommitteerde Raden komt niets van
dien aard voor.
De put aan de Stalstraat
Van der Steegh schreef in zijn
Heelkundige ondervindingen van 1753,
dat aan de Bron nog niet en is voltoyt, het

geen daar aan, tot verbeetering ten
gebruyk, en nuttigheid zal werden
gedaan, door ordre en milde kosten, ten
blyke der goedgunstigheid aan een yder,
door den Wel-Ed: Gestrengen Heer HERMAN SMITH, Drossaard deeser Stad, op
wiens terreyn den schoot der aarde, als
een getrouwe moeder, deeze waterschat
gebaart heeft"2-'. Van de bezittingen die
Herman Smith in Vianen gehad heeft,
komt zijn huis met binnenplaats aan de
Stalstraat, op de hoek van de
Achterstraat, het meest in aanmerking. De
chirurgijn vervolgde zijn plaatsbepaling
met: En dat wel onder de schoone groene
Linden, staande voor het Kasteel BA TENSTEYN: aiwaer ter eenerzyde de silver
blinkende Lecqstroom, ter andere zyde by
de ingangen van het van ouds vermakelyk Viaanse Bosch130. Het is bekend dat
het Sloterf, grenzende aan de noordzijde
van het terrein van Herman Smith aan de
Achterstraat, beplant was met
lindebomen131.
Dit zou kunnen betekenen, dat de vermeende waterput van Herman Smith op
enigerlei wijze iets te maken had met het
Sloterf. Maar tevens krijgt men uit deze
tekst de indruk, dat vanaf de waterput
zowel de Lek als het Viaanse Bos zichtbaar geweest moet zijn.
Van Gulpen gaf geen aanwijzing, waar de
waterput zich bevond, maar hij gaf steeds
te kennen, dat deze put in relatie tot de
drost stond: dat... Herman Smith ... het
opzigt over deszelfs Gezond-Bron my
heeft toevertrouwt'32.
Hoewel later Busching en ook Van der Aa
met stelligheid meenden te weten, dat de
put zich in de tuin van het huis van de
drost aan de Stalstraat bevonden zou
hebben, lijken hun beweringen slechts op
de tekst van Van der Steegh teruggaan.
Uit bovenstaande gegevens, aanwijzingen
en veronderstellingen is het tot nu toe niet
mogelijk om te beslissen, waar de waterput van de Viaanse Gezond-Bron zich
bevonden heeft: aan de Stalstraat of op
het Hofplein.
Constructie van de waterput
Over de constructie van de waterput is tot
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Waterput als vignet in Van Gulpens Verhandeling
van 1754.

nu toe weinig bekend. Hier wordt volstaan
met een boorprofiel bij de Blauwpoort (fig.
4). Het is zeker dat men tot een diepte
van 7.5 m kon graven zonder veel last te
hebben van toestromend ondiep grondwater. Vermoedelijk zette het aangetroffen
klei-zavelpakket zich voort tot de bodem
van de waterput. Daar aangekomen stuitte men op het grove rivierzand van de
Formatie van Kreftenhije, dat, zoals eerder gezegd, van laat-glaciale ouderdom
is. Overigens is het in onze regio in de
regel zo, dat al gravende, het rivierzand
zich eerst aandient in de vorm van een
ongeveer 40 cm dik laagje slibhoudend
fijn zand133. Helaas reikt de boring nr. 102
onvoldoende diep om de bodemopbouw
bij het cruciale deel van de waterput precies te leren kennen.
Het graven van de put moest als beëindigd beschouwd worden op het moment
dat men het grove rivierzand aangroef.
Immers, het water stond daar onder 0.8
bar overdruk en de waterdoorlatendheid
van het grove zand was perfect,134 zodat
het koude water zeer snel opwelde en er
niet meer tegen op te werken was. Er
werd dan een eindton met een geperforeerde bodem of met een spakenwiel op
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het zand gedrukt om de bron te verstevigen. Dit moest snel uitgevoerd worden.
Naarboven toe smeerde men elke overgang tussen de gestapelde tonnen dicht
en tenslotte kon men de overgang tussen
de bovenste ton en het daarboven aangebrachte metselwerk dichtstoppen en afwerken. Nadat alle hulpmiddelen uit de
put verwijderd waren, werd de bovenzijde
koepelvormig dichtgemetseld. Een centrale uitsparing was nodig voor de zuigbuis
van de pomp. Met een dergelijke constructie van een waterput kon er geen
oppervlakkig water meer doorsijpelen.
Het zal duidelijk zijn, dat de constructie
van een put specialistisch en zwaar werk
was, dat moest worden uitgevoerd in een
ruimte van 1.2 tot 1.5 m doorsnede. Met
een spade kan in een dergelijke put niet
gewerkt worden. Misschien gebruikte men
een soort graafstok. De klei blijft aan het
gereedschap en aan de koude voeten
plakken. Onderin de put is het donker,
muf en bedompt vanwege de zuurstofarme atmosfeer. Men kon het graafwerk niet
onderbreken om de eenvoudige reden dat
een volgelopen put als deze nauwelijks
leeg te halen was. Van Gulpen sprak in
1754 dan ook van een overvloedige quantiteit Water.
Grondwaterstroming
Zoals hier boven gezegd is, putte de
Viaanse Gezond-Bron haar water uit het
bovenste deel van de pleistocene Formatie van Kreftenhije. De vraag is nu, waar
dat water vandaan kwam en hoe lang het
onderweg was, eer het ter plekke, onder
Batestein, arriveerde. Het ligt voor de
hand te veronderstellen, dat het putwater
uiteindelijk uit de Lek kwam.
Tegenwoordig oefent het wegzijgende
Lekwater een forse druk op het binnendijkse land uit en de stroomsnelheid van
het grondwater is dan ook vrij aanzienlijk135. De gevolgen daarvan hebben wij in
de afgelopen jaren kunnen constateren,
toen bij hoog water het kwelwater achter
de Lekdijk vervaarlijk kwam opzetten.
Rond 1750 was de situatie anders. In
grote lijnen kan men zeggen, dat zowel de
zeespiegel als de bodem van Nederland
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Figuur 4. Boorprofiel bij de Blauwpoort te Vianen. Grondboring no. 21. Provincie Zuid-Holland 1984.
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Schematische weergave van een 17de-eeuwse
waterput. Naar een opmetingstekening van een
dergelijke put te Leiden door T. Mulder, in De
Boer, blz. 27. Tekening door P. T. den Hertog,
Vianen.
De put bestaat uit enkele op elkaar gestapelde
houten duigentonnen, waarboven een koepel is
gemetseld. Boven in de koepel bevindt zich een
opening, waardoor een zuigbuis aangebracht kan
worden.

sindsdien zijn gestegen, terwijl het binnendijkse land door inklinking is gedaald. Dat
resulteert in een minder grote waterdruk,
waardoor er rond 1750 minder Lekwater
wegzeeg in de bodem en de stroomsnelheid van het grondwater dientengevolge
meer dan tweemaal zo laag was. In de
Viaanse bodem is de stroomsnelheid van
het grondwater niet overal dezelfde. In
slecht doorlatende lagen is de snelheid
veel geringer dan in goed doorlatende
lagen.
Behalve met de stroomsnelheid hebben
wij ook te maken met de stroomrichting
van het grondwater. Het Lekwater zijgt in
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eerste instantie door de zwaartekracht
loodrecht naar beneden, maar dat water
heeft ook een snelheid evenwijdig aan de
rivier. Dit resulteert in het verschijnsel dat
het Lekwater in schuine richting weg van
de rivier zakt. Bovendien is ook van betekenis, dat een oud stroomstelsel van de
Rijn, het zogenaamde Graafse stelsel, het
grondwater in een noordoost-zuidwestelijke stroomrichting dwingt.
De bovenstaande gedragingen van het
wegzijgende Lekwater rond 1750 zijn zeer
schematisch weergegeven in figuur 5. De
doorsnede van deze figuur is NO-ZW
gekozen om alle drie genoemde stroomrichtingen te kunnen tonen. In de figuur
zijn enkele belangrijke grondwaterstromingen weergegeven. Het water dat de Lek
via zijn bedding verloor, stroomde voor
een belangrijk deel naar de Zederik. De
grachten van Batestein ontvingen hun
diepe kwelwater van de zuidelijke uiterwaard; daarnaast draineerden zij ook het
meer aan de oppervlakte afstromende
stadswater. Het water dat uit de put van
de Gezond-Bron werd opgepompt, was
afkomstig uit de stroombaan naar de westelijke kasteelgracht; hierbij voegde zich
géén stadswater.
Uitgaande van de drie stroomrichtingen
van het grondwater en rekening houdend
met de verschillende weerstanden van de
waterdoorlatende lagen kan men schatten, dat het infiltratiegebied van het putwater ongeveer 1250 m van Batestein
verwijderd lag, dat wil zeggen in de uiterwaard tussen het latere Merwedekanaal
en de Lekbrug in de A 27, vroeger de
Pontwaard en thans ook wel de Blieken
genoemd. Dit grondwater was een mengsel van regenwater met vooral Lekwater,
dat in de maanden december tot februari
in de bodem infiltreerde136. Zowel het
regenwater als het Lekwater waren rond
1750 nog schoon en gewoon als drinkwater in gebruik.
In een gunstige situatie deed het infiltrerende water uit de Blieken er misschien al
40 jaar over om door het holocene dek te
geraken om vervolgens nog eens ruim
200 jaar onderweg naar de Viaanse
Gezond-Bron te zijn, in totaal dus ongeveer 250 jaar. Het water dat Van Gulpen
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Figuur 5. Schematische voorstelling van de stroomrichtingen van grondwater tussen de Lek en de Zederik
onder het kasteel Batestein. Vrij naar Berendsen 1982 en mededeling van P. van Toor. Tekening B. W.
Zuurdeeg en P. T. den Hertog, Vianen.
VH = jaar voor heden
K
= Krimpense stelsel
1700 VH - heden
L
= Linschotense stelsel
3800
-1700VH
G
= Graafse stelsel
5300
- 3800 VH
B
= Benschopse stelsel
6800
- 5300 VH
FvK = Formatie van Kreftenheye 220000 - 6800 VH
FvU = Formatie van Urk
600000 - 220000 VH

en Van der Steegh in 1753 voor het eerst
oppompten voor hun onderzoekingen,
was dus omstreeks de geboorte van keizer Karel V (1500) in de Blieken in de
bodem gaan zakken om zijn langzame en
langdurige tocht naar de aardlagen onder
Batestein te beginnen!
Hoewel hiervoren al gezegd is, dat er
geen verontreinigd stadswater in de
waterput kon komen, gaan we wat meer
hierop in. De Grontmij heeft in 1991 een
bodemonderzoek van het Hofplein uitgevoerd naar aanleiding van verontreiniging
door de vroegere gasfabriek aldaar137. Eén
van de onderzoeksvragen was toen, of
verontreinigd oppervlakkig water in de
loop van een 100 jaar door het holocene
dek was geraakt en aldus de top van het
bovenste watervoerende pakket, de
Formatie van Kreftenhije, bereikt had. Op
grond van contaminant-analyses is toen

aangetoond, dat het verontreinigde water
van de gasfabriek niet of nauwelijks dieper
geraakte dan de ophooplagen, ofschoon
de Grontmij dat zelf wat anders interpreteerde. Het water stroomde over het oorspronkelijke maaiveld af naar de kasteelgracht. Dit bevestigt nog eens, dat de put
van de Gezond-Bron via zijn "source" van
nature zuiver water ontving.
In aansluiting hierop kan men veronderstellen, dat het stadswater mogelijk door een
slechte constructie de waterput zou kunnen binnenstromen en aldus de kwaliteit
van het putwater fors verlagen. Dit deed
zich ten tijde van de Gezond-Bron niet
voor, want Van Gulpen vertelde, dat het
putwater uitmuntend helder van coleur
was. Als er eventueel stadswater in de
waterput geraakt zou zijn, zou het putwater zuurstofhoudend geworden zijn en zodoende roestkleuring veroorzaakt hebben.
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Fragment van de Kaart van de rivier de Lek van Krimpen tot het Hagesteinsche Schoor. Gravure naar een
tekening van de landmeter Melchior Bolstra, 1751-1764. Foto Collectie J. Heniger. Het infiltratiegebied van
het putwater van de Gezond-Bron bevond zich in de Pontwaard op de grens van Vianen en Hagestein.

Opkomst en bloei van het Viaanse kuuroord
Heelkundige ondervindingen (1753)
De eerste successen met het Viaanse
water verleidden Van der Steegh tot de
uitgave van de brochure Heelkundige
ondervindingen ondernomen en beproevt,
aangaande de Viaansche Bron-Well van
26 bladzijden, dat nog in 1753 in Utrecht
bij Nicolaas van Vucht en G.T. en A. van
Paddenburg verscheen. Bij voorbaat
excuseerde de schrijver zich voor het
voorlopige karakter van het boekje: De
Leser gelieve te denken, dat dit Werkje
nog een ontydige geboorte is, aldus het
soms plastische taalgebruik van de chirurgijn, want de constructie van de GezondBron was nog niet geheel voltooid en het
aantal proeven ten bewijze van het minerale karakter van het water nog gering.
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In de Voorreeden tot het boekje gaf Van
der Steegh een knap bedachte hypothese
over het ontstaan van de Viaanse minerale bron, die hier boven al ter sprake is
gebracht.
Volgens de proeven, die Van der Steegh
had uitgevoerd, had het water een blauwe
kleur en smaakte naar ijzer dewelke de
smaaksenuwen lieflyk prikkelen"8. Enkele
proefjes met slappe thee, galnoten,
citroensap, zoete melk en wijn met suiker
leverden waarnemingen op, die bevestigden dat het Viaanse water iets anders
was dan het gewone drinkwater. Van
groot belang voor de vestiging van een
kuuroord was de vaststelling, dat het
water niet vervoerd kon worden, omdat
het, staande in een kruik of fles, zijn
kracht verloor, zodat de proeven ter plaatse uitgevoerd moesten worden139. Alles
bijeengenomen concludeerde Van der
Steegh van doen te hebben met een ijzer-
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houdend, weinig zuur smakend water.
Volgens een toen al bestaande, goede
wetenschappelijke gewoonte vergeleek hij
zijn bevindingen met die van een andere,
reeds befaamde bron. Van der Steegh
had blijkbaar nog niet de beschikking over
de pas verschenen publicaties met betrekking tot de bron van Kleef. Hij maakte
gebruik van een oud en wat achterhaald
hoofdstuk over het Spa-water van de
Franse hofchirurgijn, Pierre Pigray. Deze
had het Spa-water in 1575 onderzocht.
Zijn werk werd in de 17de eeuw in het
Nederlands vertaald als Cort begrijp van
de leere der medicijne ende chirurgije;
blijkbaar bezat Van der Steegh het werk
of kon hij het lenen.
De vergelijking ging helaas goeddeels
mank, omdat Pigray, evenmin als Van der
Steegh, het kenmerkende van het Spawater onder woorden kon brengen. Als
gevolg van deze vergelijking meende hij,

dat aandoeningen die in Spa met succes
behandeld werden, dus ook in Vianen
resultaat zouden kunnen boeken.
Nadrukkelijk werden geslachtsziekten
genoemd, die in Spa krachtig bestreden
konden worden140.
In vergelijking met Kleef, waar het seizoen
in juli en augustus viel, was de tijd in
Vianen bij de opening al vrij ver gevorderd. Kon Kleef in het eerste jaar van
openstelling al bogen op 85 bezoekers, in
Vianen zal het aantal bescheidener
geweest zijn. Toch kon Van der Steegh
voor het jaar 1753 reeds wijzen op een
zestal interessante patiënten, die hij
samen met Van Gulpen behandeld had.
Allereerst noemde Van der Steegh een
uitzonderlijk magere man van omstreeks
30 jaar. Deze had al een jaar lang geen
sediment in zijn urine kunnen bekennen,
maar na het drinken van het Viaanse
water ging hij er beter uitzien en kreeg
weer sediment. In moderne termen zou
men kunnen zeggen, dat 's mans nieren,
die blijkbaar niet optimaal functioneerden,
nu eens goed doorgespoeld werden. En
terecht concludeerde de chirurgijn welk
laatste niet kan geschieden, indien dit
Bron-water geen diureticum waar™.
Ook een Juffrouw van Amsterdam en De
Heer Commies Kole op de Vaart, die beiden aan een longkwaal leden, knapten
aanmerkelijk op na een drinkkuur142.
Hoewel het toen, evenals tegenwoordig,
geen gewoonte was om patiënten met
naam en toenaam te noemen, was de
heer Kole een tè bekend personage in de
omgeving om zijn geval zonder meer te
laten passeren. Herman de Coole was
commissaris van de schuiten te Vreeswijk;
de drinkkuur is hem kennelijk goed bekomen, want hij overleed pas vele jaren
later, in 1779'43.
Waren bovenstaande gevallen voorbeelden van inwendig gebruik, ook uitwendig
kon het Viaanse water met succes toegepast worden, zoals al in het eerste jaar
van de Gezond-Bron bleek. Deze gevallen
waren meer dan de drinkkuren het terrein
van de chirurgijn. Een vuyle zeer stinkende opene kanker ofwel een verwaarloosde, zwerende wond behandelde Van der
Steegh met het Viaanse water, waarin hij
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bilzekruidzaden, kweepeeren myrrhe
(een antiseptisch middel) had laten trekken144. Een oedeemachtige zwelling werd
bestreden met een oplossing van loodzout
in het Viaanse water en dat heeft my...
een zeer grooten dienst gedaan"5. Zeer
vermeldenswaard vond de stadschirurgijn
de ongelukkige, ongetrouwde vrouw van
53 jaar die al zestien jaar aan zwerende
gaten in een been leed, waaruit een helder, zout maar stinkend vocht lekte. Ook
hier slaagde Van der Steegh erin, na het
gedurig met het Viaanse water gewassen
te hebben, de gaten te zuiveren en mooi
rood te maken146. Met deze drie gevallen
van uitwendige toepassingen opende Van
der Steegh de weg naar de inrichting van
een badhuis. Hij besloot zijn boekje stichtend en ietwat ondeugend met:
Nomen sit Domini benedictum
Qui fecit Coelum & terram;
Et nobis dedit Aquam Salientem
'Gezegend zij de naam des Heren
Die hemel en aarde schiep
En ons het bronwater schonk.'

gebruik was. Het lijkt erop, dat er andere
krachten in het spel waren om Batestein
te betrekken bij de Gezond-Bron. Maria
Sikkel schijnt uit teleurstelling over de
afwijzing een roddelcampagne begonnen
te zijn, waarover Van Gulpen later hevig
klaagde148.
Uitbreiding
Achteraf gezien zou 1754 het succesjaar
van de Viaanse Gezond-Bron worden.
Van Gulpen en Van der Steegh publiceerden toen hun grotere werkjes, terwijl
Herman Smith en Gecommitteerde Raden
hen daadwerkelijk steunden in hun aktiviteiten.
In de eerste plaats voltooide Smith de
inrichting van de waterput door een waterleiding aan te leggen149. Wij moeten hier
denken aan een overeenkomstige situatie
als in Kleef, waar een leiding vanaf de
natuurlijke bron naar een tappunt met een
kraan liep. Het is echter niet duidelijk,
waar op of bij Batestein dat tappunt zich
precies bevonden moet hebben.

Concurrentie
Bronzaal
Toen na de officiële opening het eerste
kuurseizoen teneinde liep, werden Van
Gulpen en Van der Steegh geconfronteerd met een poging om onder hun duiven te schieten. Maria Sikkel, de vrouw
van luitenant Pieter van Os, diende bij
Gecommitteerde Raden een verzoek in
om in het kasteel Batestein een badhuis
te beginnen. Zij wees op het grote succes
van de Gezond-Bron in het aflopende seizoen en meende dat er genoeg leegstaande ruimte binnen het kasteel was om
de nodige baden te kunnen aanleggen.
Mogelijk is zij op de hoogte van de plannen geweest om in 1747 baden ten
behoeve van revaliderende soldaten aan
te leggen. In hun resolutie van 27 september 1753 wezen Gecommitteerde Raden
het verzoek echter af, omdat het slot sinds
1747 bestemd was tot hospitaal en er nog
fournituren opgeslagen lagen147. Helemaal
correct was deze argumentatie niet,
omdat het hospitaal allang opgeheven
was en slechts een klein deel van
Batestein als magazijn van fournituren in
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Van veel betekenis was het besluit van
Gecommitteerde Raden van 30 april
1754150 om een gedeelte van het kasteel
Batestein aan Van Gulpen in gebruik te
geven als bronzaal: de groote zael op den
Huijze Batesteijn mogte werden geapproprieert werd nu bestemd omme bij
regenagtig of onstuimig weder in de
zoomer te kunnen dienen tot wandeling
en verwarming der geenen die de
Viaansche minerael Bron koomen gebruijken. Daarnaast stelde Van Gulpen zich
voor om in de bronzaal enkele proeven te
demonstreren om het minerale karakter
van het Viaanse water aan te tonen151. De
Viaanse bronzaal is te vergelijken met het
Kleefse Amphitheater, de halfcirkelvormige galerij op de heuvel boven het bronhuis, waar men kon schuilen bij slecht
weer en theedrinken in de koepel.
Aan Van Gulpen werd bij deze resolutie
een woning op Batestein toegewezen,
waartoe de timmerman Mathijs van Eeten
enkele vertrekken bewoonbaar moest

maken tot een maximum van 150 gulden.
Van Gulpen mocht de woonruimte gratis
betrekken, mits hij het onderhoud op zich
nam. Er was overigens geen belastingvrijdom aan de woning verbonden. Later zal
blijken, dat deze woonruimte zich direct
naast de bronzaal bevond.
Uit het besluit van de Gecommitteerde
Raden van 30 april 1754 krijgt men de
indruk, dat de bronzaal gelocaliseerd zou
moeten worden in de grote zaal die zich in
de 17de eeuw in de westvleugel van
Batestein bevond. Ook Van Gulpen verwees naar de grote zaal van Batestein:
De Edele Mogende Heeren,
Gecommitteerde P.aaden souvrain deezer
Landen, hebben de goedheit gehadt de
groote Saai, lang 148 voet, op de huyse
Batesteyn te vergunnen, om by regenachtig en guur weder tot een wandelplaatse,
voor degene die de Bron gebruiken'52.
Echter de grote zaal in de westvleugel is
veel korter dan de genoemde 148 voet
(45 meter). Veel waarschijnlijker is dat de
bronzaal in de lange galerij in de noordvleugel gesitueerd moet worden, waar de
grote lengte veel beter past. In het bovengenoemde besluit van Gecommitteerde
Raden werd bovendien nog bepaald: En
eindelijk dat onder deeze concessie en
vergunninge niet begreepen is de zoogenaemde Hoenderplaats, als welke bij continuatie en voor zoo lange als een gedeelte van hetzelve huis Batesteijn zal werden
gelaeten aen den Raade van Staate, tot
bewaeringe van furnitures en behoeften
van 't gemeene Landt, zal blijven ten
behoeve van den Griffier Frederik Kuenen
het opzigt over dezelve furnitures en
behoeften hebbende. De hoenderplaats,
die direct aan de lange galerij grensde,
was dus verboden terrein voor Van
Gulpen en de Gezond-Bron.
Het is niet duidelijk, hoe in de lange galerij
de bronzaal zich ruimtelijk verhield tot het
Magazijn van foumituren. Mogelijk bevond
het magazijn zich beneden, in de gewelven, en de bronzaal op de bovenverdieping
die aan de noordzijde uitzag op de Lek.
De toewijzing van een bronzaal en een
woning op Batestein gaf aan Van Gulpen
een status overeenkomstig die van zijn
Kleefse collega en hij noemde zich voort-

aan in navolging van hem dan ook
Bronmedicus of Bronmeester.
Van Gulpen overlegde tevens een tarievenlijst waaraan de logementhouders in
Vianen zich moesten houden; een dergelijke lijst vermeldde Schütte ook in Kleef.
Helaas is de Viaanse tarievenlijst niet
bewaard gebleven.
Verhandeling (1754)
In 1754 gaf Van Gulpen de Verhandeling
over de aanmerkelyke gevallen, eigenschappen, en experimenten der
Viaansche Gezond-Bron uit, die in
Rotterdam bij Stefanus en Johannes
Mostert verscheen en wel Voor rekening
van den Autheur. Dit boekje van 45 bladzijden opent met de Aanspraak tot...
Herman Smith. Hierin vertelt hij de voorgeschiedenis van de Gezond-Bron: de
ontdekking door Herman Kaau
Boerhaave, zijn eigen kennismaking met
het mineraalwater en de daaropvolgende
openstelling.
In de Voorreden aan den lezer geeft Van
Gulpen enkele autobiografische feiten.
Zonder dat zou zijn voorgaande levensloop nauwelijks te reconstrueren geweest
zijn. Terugziend meent Van Gulpen dat de
goddelijke voorzienigheid meer dan eens
jegens hem uitgemunt heeft. In een wat
wonderlijk voorbeeld wijst hij op de toevalligheid dat belangrijke dagen uit zijn leven,
namelijk zijn geboorte, zijn aankomst in
Den Bosch, zijn huwelijk en zijn promotie,
alle op een donderdag vielen! Hij prijst
zich gelukkig het instrument te mogen zijn
dat het de GOEDERTIEREN GODT
behaagt heeft ons in dit Land een
Mineraal-Bron te vergunnen, en de Eigenschappen en de goede werking van dien
te doen zien, zo wensche ik, dat alle de
Zieken, die in dezen vermakelyken en
vrugtbaren oord onder myn opzigt reets
van hunne quaalen hersteld zullen worden en hij wenst zijn patiënten toe dat zij
een lange reeks van achter een volgende
jaren van volkomen gezondheid, vrede en
welvaart mogen genieten.
Voor een moderne interpretatie van het
minerale karakter van het Viaanse water
volgt dan het belangrijke eerste hoofdstuk
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Verhandeling over de Experimenten en
Eigenschappen der Viaansche Bron.
Allereerst deelt Van Gulpen mee, dat de
waterput zijn oorsprong op een diepte van
28 voet (8.70 m) heeft; in de latere editie
van 1756 zou hij dit getal veranderen in
38 voet (11.8 m). Daarna vervolgt hij met
achttien proeven die hij ontleend heeft
aan Het Recht Gebruik En Krachtige
Werking Der Cleefse Gezond-Bron van
Johann Heinrich Schütte uit 1751 en die
hier verderop nader besproken zullen worden. Ook het woord Gezond-Bron is
afkomstig van Schütte, terwijl Van der
Steegh over Bron-Well en GezondheidsBron spreekt.
In het tweede hoofdstuk Voor het gebruik
van dit water geeft Van Gulpen een drinkkuur. Vooraf moet het lichaam gepurgeerd
of gezuiverd worden. De eigenlijke kuur
duurt hooguit een maand. De dokter
bepaalt op grond van de aandoening hoeveel glazen per keer aan de bron gedronken moeten worden. Tijdens het drinken
gaat men wandelen. Evenals in Kleef
wordt de dosis dagelijks verhoogd en
daarna allengs weer verminderd. Tijdens
het drinken zal de patiënt zich opgeblazen
voelen en dan mag hij sinaasappelschillen, beschuit met muisjes, karwij en anijszaad snoepen om goed te kunnen winden. Een vervelende bijwerking van het
vele waterdrinken is het optreden van
hardlijvigheid. Daartoe beveelt Van
Gulpen een speciaal middel van eigen
fabrikaat aan, een Elixir universel, dat al
enige jaren door schippers, matrozen en
andere zeevarende lieden gebruikt wordt.
Het wordt verkocht in platte flesjes en verzegeld met een zegel, zoals afgebeeld
staat op de titelpagina van de
Verhandeling. Die afbeelding blijkt bij
nader inzien het wapen van het geslacht
Van Gulpen te zijn: een gevierendeeld
schild van een klimmende leeuw en
driemaal drie bollen153.
In navolging van het Kleefse voorbeeld
adviseert Van Gulpen in het derde hoofdstuk een dieet als aanvulling op de drinkkuur. Hij beveelt als voorgerecht groentesoep met rund-, kalfs- of kippevlees aan.
Als hoofdschotel noemt hij wild, kalfsvlees
en riviervis, met gestoofde tuin- en boom50

gaardvruchten. Dit wordt besproeid met
een halve fles oude Rijnwijn of
Bourgogne. Na de maaltijd gaat men uit
rijden, te paard of per rijtuig, of wandelen
met aangenaam gezelschap. Onderweg
mag als dorstlesser een glas bier gedronken worden of een glas wijn aangelengd
met Viaans mineraalwater. In tegenstelling tot Kleef raadt Van Gulpen het gebruik van thee of koffie af. Is de kuur eenmaal voltooid, dan is het verstandig om
thuis nog wat na te kuren met dagelijks
een fles mineraalwater. Dit is merkwaardig, omdat Van der Steegh een jaar eerder erop had gewezen, dat het Viaanse
water bij vervoer zijn kracht verliest.
De rest van de Verhandeling bestaat uit
een bespreking van 32 gevallen van
patiënten die baat bij de Viaanse kuur
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gehad hebben. Van Gulpen bespreekt elk
geval systematisch. Hij vermeldt steeds
eerst het beroep en de leeftijd van de
kuurgast. Dan noemt hij de klachten en
vervolgens stelt hij de diagnose. Daarna
beschrijft hij het effect van de drinkkuur.
Elk geval voorziet hij van een medisch
commentaar over de oorzaak van de
betreffende aandoening en over de werking van het mineraalwater.
Evenals Van der Steegh noemde Van
Gulpen in 1753 patiënten die veel baat bij
het Viaanse water hadden. Enkele gevallen die in Vianen en omgeving gemakkelijk te controleren waren, zijn de volgende.
De korenmolenaar van de stad riep op 22
juni 1753, dus nog vóór de officiële opening van de bron, de hulp van de stadsarts in. De man was koortsig en moe,
toonde een zeer geel gezicht, had verstoppingen met winderigheid en werd
bovendien geplaagd door een gezwel op
een schouderblad. Na een paar keer het
Viaanse water gedronken te hebben keerde zijn eetlust terug en in de loop van de

Zweergaten in de benen
Die een iegelyk na zyn genoegen verkiesen kan, of zo het ware, dat
by de wonde of sweere ontstekinge of
puysten kwamen, zo kan dit Bronwater daar tegen voortreffelyk dienen;
ja zelv om de sweeren uit te zuyveren;
gelyk ik zelve daar van ervaren heb, in
een Dogter oud drie en vyftig jaren,
dewelke wel sestien jaren met sweergaten in haar been gelaboreert heeft,
zynde van die zoort die men Sordes
noemt; dringende uit de Pori van het
voorn, been een helder siltig en stinkende vogt.
Deeze heb ik haar sweergaten,
als ook haar been wasschen laaten
met dit water, waar door al wat tegen
de natuur waar, is weg genomen, en
de sweergaten zyn zuyver en schoon
root geworden.
Casus van een patiënt van Hendrik van der Steegh,
Heelkundige ondervindingen, 16-17.

maand juli raakte hij koortsvrij154.
Een van de nachtwakers van Vianen, in
de vijftig jaar oud, was eveneens koortsig,
maar hij had vooral last van aamborstigheid, hetgeen hem in zijn werk, het nachtroepen, danig hinderde. Het water verloste hem grotendeels van zijn probleem,
dusdanig dat hy zyn functie daar na met
veel minder moeite heeft waargenomen^5'-.
Veel indruk zal gemaakt hebben het geval
van de schoolmeester van Heikop die al
enige jaren tevergeefs genezing had
gezocht bij verscheidene doktoren en professoren. De man was zeer bleek van
aangezicht, en teeringachtich met uitval
van haairen, hadde byna geen lust tot
eeten, daar by gevoelende een continueele traagheid in alle zyne leden met
hevige lende-pyn: hy had ook even boven
deszelfs rechter Heupe been een verharde zwelling, waar door het gaan hem zeer
bezwaarlyk viel. Door het wondere water,
vermengd met zoete melk, herkreeg de
meester zijn eetlust en een betere kleur in
zijn gezicht, en in september brak zelfs
het gezwel door156.
Een tragikomisch geval met goede afloop
betrof een vrouw die al enkele jaren op de
Lekpoort, de toenmalige stadsgevangenis,
opgesloten zat. Zij was dikwils aan ylhoofdigheid, melancholy en moederziekte
onderhevig, hadde byna geen trek tot
eeten en zij leed aan scheurbuik. De arts
liet haar enige weken lang het Viaanse
water drinken en bovendien meer beweging nemen. Zij werd daardoor vrolijker,
ging beter eten en had geen last van
opvliegingen meer, zodat zij in augustus
zowaar de gevangenis kon verlaten157.
De lezer wordt voor nadere informatie
over de verschillende aandoeningen
steeds verwezen naar twee medische
naslagwerken die Van Gulpen eerder, in
zijn Rotterdamse tijd, had gepubliceerd,
namelijk Kabinet der Natuurkunde en
Ontleedkundig \Noorden-boek. Een curieus aspect van de opsomming der gevallen is dat Van Gulpen hen alfabetisch
naar aandoening geordend heeft. Dit doet
geforceerd aan en roept ook enige bedenking tegen de betrouwbaarheid op, maar
in de tweede uitgave van de Verhandeling, in 1756, laat hij deze volgorde varen.
51

Benauwdheid van de nachtroeper
Een Nagt-roeper dezer Stede,
oudt omtrent 56. jaren Koortzig met
zwaare hertklopping, aamborstig, en
aan Benauwtheid onderhevig, heeft
ons Mineraal-water met succes
gebruikt dusdanig, dat hy nu zonder
veel ongemak zyn functie weder kan
waarnemen, en met minder moeite
zoveel uuren als voormaals quartieren
gaans afleggen.
*
Anxietas febrilis periculosissimum
symptoma.
Daar zyn zeer veel oorzaken,
waar door Benauwtheit word voortgebragt: Indien de benauwtheid voortkomt of word veroorzaakt uit overvloedige bedurven Stof, of Gal in de maag,
of door een overgroote beweeging in
hevige Koortzen, kan men in beide ons
Mineraal-water tot zuivering en verkoeling gebruiken.
Wat angst en benauwtheid is
kan worden nagezien in ons Kabinet
der Natuurkunde bladz. 17.
Casus van een patiënt van Theodorus van Gulpen,
Verhandeling (Î754), 16.

In tabel 5 zijn alle kuurgasten die in de
boekjes van Van Gulpen en Van der
Steegh vermeld worden, opgenomen. In
de eerste plaats waren de kuurgasten van
volwassen, vaak middelbare leeftijd, op
één uitzondering na. Zij kwamen uit alle
lagen van de bevolking, van dienstmeid
en smid tot wijnkoper en predikant. Een
aantal personen woonde in Vianen, maar
anderen kwamen uit de wijde omgeving,
tot uit Amsterdam en Noord-Holland toe.
Bij een groot aantal patiënten wordt de
woonplaats niet vermeld, maar gezien hun
meestal eenvoudige beroepen mag men
vermoeden dat zij uit Vianen of omgeving
afkomstig waren.
Uit de bovengenoemde gevallen kan men
een zekere rivaliteit tussen de chirurgijn
Van der Steegh en de arts Van Gulpen
afleiden. De chirurgijn, die zich niet op
52

medisch gebied mocht begeven, gaf volmondig toe, dat hij sommige gevallen
samen met de dokter behandeld had. De
arts echter vertelde nergens dat de chirurgijn al in 1753 enkele patiënten had
beschreven en voerde hij hun gevallen op
als uitsluitend door hem behandeld zijnde,
zoals in het geval van de vrouw met de
zwerende benen die door Van der Steegh
met een voetbad behandeld was.
Kuurpark
Van Gulpen beval aan om tijdens het drinken te gaan wandelen op de
Hippocratische Beurs grenzende aan 't
Hof, een wijdse naam voor het Voorhof
van Batestein, of in het Viaanse Bos,
alwaar de Wandel-paden by uitstek fraai
en vermakelyk zyn™. Ook later zou hij in
dit verband verwijzen naar een zeer aangename Lust-tuin digt by 't aloude, en
wyd vermaarde huys ßateste/n159.
Het lijkt aannemelijk dat dit kuurpark gezocht moet worden in de grote tuin van
Batestein die toen nog bekend stond als
het bloem hof of blom parken die omgeven werd door de aarden wal met het belvedere. In analogie met een financiële
beurs, waar men in die tijd al wandelend
geldzaken besprak, kan men bij een
Hippocratische Beurs denken aan een
wandelplaats, waar men met elkaar over
medische onderwerpen als ziekte, genezing en medicamenten discussieerde.
Zelfs kan men zich voorstellen dat daar
tafels uitgestald stonden met glazen en
flessen en een mogelijkheid tot omspoelen van het glaswerk, met testmateriaal
om de kwaliteit van het bronwater te controleren, en met informatiemateriaal zoals
de brochures over de Gezond-Bron. Ook
kan er een toonbank geweest zijn voor de
verkoop van het Elixir universel, dat Van
Gulpen aanprees. Misschien waren er ook
een ruimte voor voetbaden, een kleedruimte
en een personeelsvertrek aanwezig.
Vermakelyke en onderrigtende reyse
(1754)
Mocht de wetenschappelijk getinte
Verhandeling van Van Gulpen te zwaar

Kuurgasten van Vianen
Naam

leeftijd

woonplaats

aandoening

kuurjaar
1753

Heer Kole
commissaris veerschuiten
Juffrouw
Persoon
Persoon
Persoon
Dochter
Handwerksman
Nachtroeper
Dienstmeid
Korenmolenaar
Voornaam heer
Zoon voorgaande
Wijnkoper
Schoenmaker
Groenvrouw

59

Vreeswijk

longkwaal

33
30

Amsterdam

Provenier
Weduwnaar

65
68

Heer

32

Vrijster
Juffrouw
Schoolmeester
Heer

22

longkwaal
urineprobleem
open kanker
oedeem
zwerend been
aamborstigheid
benauwdheid
bloed spugen
verstopping
graveel
wormen
hardiijvigheid
zware hoofdpijn
menstruatie,
hardiijvigheid,
slikken
koorts
verstopt hoofd,
lendepijn
opdrachtig van
aangezicht
menstruatie
slaperigheid
tering
verstopping,
lendepijn, zinkingen
aambeien
zware hoest
hoofdzwijmel
jicht
doofheid, jeuk
keelpijn
melancholie
scheurbuik
milt
scheurbuik
slapeloosheid
beving,
verkeerde dorst
verkeerde eetlust
kwade benen

Dame
Predikant
Provenier
Leraar
Jood
Persoon
Vrouw
gedetineerd
Predikant
Juffrouw
Professor
Heer
Vrijer
Vrouw van
stadsdienaar
Heer
Doctor
in de rechten
Juffrouw

53
51
56
23
50
4
40
52
55

Vianen
Vianen
Vianen
Den Haag
Den Haag

Vianen

Heikop
>30

64
52
30

N.-Holland
Vianen

Vianen
57
>60
Utrecht
>40
41
Vianen
Amsterdam

Leiden

Dame

Juffrouw

Deftig en aanzienlijk heer
Dame van aanzien
Vrijer
Dame met
man en zuster
Bron: Van der Steegh, Heelkundige

>50

Utrecht

Den Haag
Suriname
>20
Den Haag

1753
1753
1753
1753
1753
1753
1753
1753
1753
1753-1755
1754
1753
1753
1753

1753
1753
1753
1753
1753
1753
1753
1754
1754
1754
1754
1754
1754
1754
1754
1754
1754
1754
1754

—
1754
1754

koliek
binnenkoorts,
dorst
koorts, beving,
hoofdpijn
hoofdpijn,
lendepijn,
benauwdheid
binnenkoorts,
benauwdheid,
slapeloosheid
landziekte
lendepijn,
moeilijk wateren
teringachtig

ondervindingen van 1753 en Van G j l p e n , Verhandeling

1754
1754

1754

1754,1755
1755
1755
1755

van 1754 en 1756.

Tabel 5. Kuurgasten van Vianen.
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Kasteel Batestein vanuit het noorden gezien. Ets door Caspar Specht, omstreeks 1700. Collectie
Historische Vereniging Het Land van Brederode. Op de voorgrond de grote tuin; rechts naast de hoge St.
Poltoren bevindt zich de lange galerij; geheel rechts de oranjerie.

zijn, voor de gemiddelde lezer stelde
Hendrik van der Steegh in 1754 een kostelijk boekje samen onder titel
Vermakelyke en onderrigtende reyse na
de Viaansche Gezondheids-Bron,
bestaande uit 76 bladzijden. Het verscheen te Gorinchem bij Teunis Horneer,
die elk exemplaar eigenhandig signeerde
om zodoende de echtheid te garanderen.
De schrijver verborg zich achter de doorzichtige initialen H.V.D.S. Het boekje is,
wat betreft de opzet, een navolging van
de Kleefsche Waterlust van Schütte uit
1752. Dit boekje verscheen in september
1996 als facsimile-uitgave van de
Historische Vereniging; het eerste exemplaar werd op 14 september aan de verzamelde huisartsen en apothekers, voor
die gelegenheid bijeen als Collegium
medico-pharmaceuticum Vianense, aangeboden in de Burgerzaal van het stadhuis van Vianen.
Van der Steegh had zich na zijn eerste
boekje goed op de hoogte van de bevin54

dingen van Van Gulpen gesteld, van de
wensen van de kuurgasten en van de
wijze waarop men bijvoorbeeld het
Aakensche Bad exploiteerde. Hij combineerde datgene wat hij meer dan eens in
de openbare nieuws papieren, en andere
geschriften gelesen hadt, met zijn eigen
inzichten en ervaringen. In een wervende
stijl gaf hij een overzicht van het kuurleven
in Vianen. Helaas was het hem te kostbaar om net als in de Kleefsche Waterlust
zijn verhaal met afbeeldingen op te sieren
om zo de potentiële gasten te prikkelen.
De publike geruchten, hadden nog maar
weynig weeken, de gelukkige ontdekking,
der Viaansche gezondheids Bron, door de
Vereenigde Provinciën, en naburige
Staaten verbreid, aldus Van der Steegh,
waardoor nieuwsgierigen naar Vianen
reisden om de ervaring van een zevendaagse drinkkuur op te doen. Van deze
kuurgasten leert een tiental elkaar kennen
bij de bron en, omdat zij toch in dezelfde
herberg eten en overnachten, besluit men
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B R ON.
In het ligt gegeven door den Chirurgin
H. V. D. S. byvr*~
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By TEUNIS HORNEER., Boekdrukker es
Boekverkoper ia de Hoogteraat, I7rt»

Titelpagina van Vermakelyke reyse door Hendrik
van der Steegh in 1754. Universiteitsibiliotheek
Amsterdam.

om deze week gezamenlijk op leerzame
en aangename wijze door te brengen.
Van der Steegh verpakt zijn betoog in de
literaire vorm van een dialoog tussen de
kuurgasten. In de herberg maakt de groep
kennis met een Viaanse patiënt die vanaf
het eerste begin de bron dagelijks benutte
en die inmiddels genezen is, alsmede met
een zieke reiziger.
Het gezelschap bestaat vooral uit intellectuelen, Voortreffelyke mannen, van wie
een tweetal vergezeld is van jonge, ongetrouwde familieleden, niet minder met alle
bevalligheeden verciert.
Van der Steegh beseft, dat, wil hij de
Viaanse Gezond-Bron doen slagen, zijn
boekje voor ieder karakter in de samenleving iets belangwekkends moet bieden.
De karakters, die hij introduceert, zijn
weters, vragers of beide. De dokter geeft
de meeste uitleg, maar hij vraagt aan de
oudste en aansienlykste filosoof, hoe de
natuur in elkaar zit. Aan deze oudste filosoof geeft Van der Steegh een van zijn
eigen talenten mee, namelijk in de rol van
een oud en uytmuntend Kenner, der verborgenheeden van de natuuren hij belijdt:

De Philosophie leerd my ook de Aarde
doorgronden, met al wat de selve in haare
schood bewaard, door dese daal ik neder,
en vorsehe de oorsprong haarer fonteynen en wateren na; over welkers ligtigheid, swaarte, smaak, en al wat aan die
wateren gegeven is, ik oordelen kan. Wat
vlees koken en braden betreft blijkt dit ook
tot het vakgebied der wijsgeren te behoren.
De dogmatiek in de samenspraak is weggelegd voor twee moralisten. De reden
dat Van der Steegh twee filosofen en twee
moralisten ten tonele voert, wordt duidelijk, waar hij hen aanduidt met de oudste
dan wel de jongste. De jongsten geven
idealistisch getinte visies, terwijl de oudsten niet alleen getuigen van ervaring en
overzicht, maar ook van tact als zij, bijvoorbeeld, ingrijpen bij onderlinge onenigheden die in boosheid dreigen te ontaarden. Niet alleen deze ouderen verstaan
deze kunst, ook de dames van het gezelschap kunnen attent reageren.
Een van de juffrouwen lijkt de laat-geboren dochter van de zeer oude man van
het gezelschap te zijn. Persoonlijke details
over deze ongehuwde, zwangere vrouw
worden niet helemaal duidelijk, want de in
vertrouwen genomen moralisten doen het
woord voor haar, en zelfs het verhaal van
de dokter daarover wordt in afzondering
verteld. De dokter adviseert haar, via de
twee moralisten, om de reeds aangevangen drinkkuur wat te matigen met betrekking tot het aantal achter elkaar te drinken
glazen vermits de opgeblasenheid voor
zulke Liede schadelyk was, om welke te
verhoede zy een verwarmende plaaster,
over den buyk dragen konde. Genoemde
juffrouw blijkt bovendien egoïstisch te zijn,
als zij als reactie op de angst van haar
vader om op mensonterende wijze te zullen sterven, de andere juffrouw in het oor
fluistert: hoe eerder sterven, hoe eerder
erven. Dit toch nog horende doet de oude
moralist wensen dat de onbeachtsaamheid, over haar niet meerder en mögt
heerschen, dit aan de hand van geboden
van de Bijbel en Erasmus. Voorts beschikken de dames over eene aangeboorene
begeerte tot iets nieuws. De jonge vrouwen zijn door Van der Steegh geïntrodu55

ceerd, omdat hij hen zelf kon waarderen
en om één van hen onder andere te laten
vragen over kwalen die samenhangen
met zekere bevinge haarer handen en
vingeren, die haar na de verrigtinge eeniger vrouwelyke besigheden aanbekwam.
De bevingen schreef (de Doctor) toe aan
haar vollyvige bloedrykheid, waarom hy
haar wilde ader-gelaten hebben, op dat
daar na, de circulatie ordentelyker zoude
bevorderd worden, door dien een ordentelyker bloedsbeweginge, de oorzaak was
van een tegen willige beweginge der spiervezelen, en dat in deze laatste alleen, de
bevinge bestond. Daar by voegende, dat
als zy na het ader-laten, het Bron-water,
gebruykte, zy daar door wegens desselfs
openende kragt, van den verderen overvloed konde werden ontheven, en dat
wanneer die ontlasting, voorgegaan was,
haar de wandeling, voor de Cuurgasten
hoognodig, makkelyker vallen zouden. Als
ook de vollyvigheid des bloeds, helpen
verminderen, de circulatie doorzette; welkers geregelde loop de bevinge genesen
zouden.
De nicht van de oudste moralist krijgt tijdens de kuur een beginnende keelontsteking. Volgens de dokter ontstaat deze uyt
verstoppinge, in de klieren van de slokbuys, ofte ook wel in die van de luchtpyp,
veroorzakende, Pyn, Swelling,
Inflammatie, Koorts, en andere toevalle,
die zo groot konde werden, dat zy de
Lyders uyt het leven rukten, dat derhalven
de Juffrouw, om de aanpers op de lydende party te verminderen, terstond een
aderlating, moeste werde gedaan, waar
na een purgatie diende te volgen, waar
door de omloopende vochten meerder
ruymte kregen, de spanning, en persing,
verminderd wierd. Dit wierd terstond
gedaan, waar op zy het consult vervolgde,
overwegende, of de Juffrouw met de
Bron-cuur, konde voortvaren, ofte niet?
Het advys was, zo lang de purgatie werkten, het innerlyk gebruik van het Bronwater na te laten: maar dat het tot het
aangedane deel, uyterlyk konde gebruykt
worden.
De oude man blijkt een drinkebroer te zijn.
Zoals te verwachten is, trekt de jongste
moralist fel van leer tegen het drinkgedrag
56

van de oude man.
De zieke reiziger die men in de herberg
ontmoette, stelt naar de mening van Van
der Steegh een domme vraag. De dokter
neemt echter de zieke serieus en uit diens
antwoord blijkt dat de domme man juist
een zeer relevante vraag stelde.
De historicus van het gezelschap krijgt als
rol om de cultuurgeschiedenis van Vianen
ten tonele te brengen. De jongste moralist
betwijfelt overigens of het werk van de
historicus wel zinvol is en ook de filosofen
begrijpen niet wat voor vreugde hij aan
zijn werk beleeft, terwijl hij altijd zittend,
een kwaal heeft opgedaan. Hij leert uit de
historie toch niets over zich zelf, vraagt
men zich af. De historicus weert zich kranig en weet het gezelschap te boeien tijdens de voorgeschreven wandelingen in
en om Vianen.
De kwaal van de historicus bestaat uit
kortademigheid, dik aanvoelende benen
en in het voorjaar een schilferachtige huid.
De dokter verklaart deze kwaal en geeft
een passend advies: in de winter moet de
zittende mens, als het even mogelijk is, de
buitenlucht opzoeken. Dit om de niet
zichtbare, maar wel noodzakelijke huidverdamping te stimuleren. Van dat niet
verdampende vocht zakt door het stilzitten, het zwaarste deel naar de benen en
remt de vochtcirculatie. Van het vocht dat
in het voorjaar verdampt, blijft het lijmachtigste deel op de huid achter en veroorzaakt na uitdroging een schilferigheid.
Door bronwater te drinken worden de nog
niet uitgescheiden zouten en weystoffe
efficiënt verwijderd. Het baden in warm
bronwater daarna bevordert niet alleen de
verdamping, maar is ook bedoeld om de
siltigheden in de sweetgaatjens te matigen, als zynde dit Bron-water daar toe,
om zyn Staal-achtigheid, waar door alle
siltigheden getemperd wierden, een voortreffelyk middel.
Effecten van het water
Het ijzer in het Viaanse water werd
beschouwd als het belangrijkste geneeskrachtige aspect; daarnaast achtte men
ook het zuur zout des waters, als ook deszelfs geestvan betekenis. Nu gelieve uw

te onderstellen, leert Van der Steegh, dat
het gansch Aardryk daar mede begaaft is,
waar door alle dingen door medewerkinge
der Lucht-deelen (tot desselfs onderhouding) een onzienlyke beweeging veroorsaakt word, door de welke het zout de
yser aarde knaagt, en dus door zyn smeltbaar zuur, aan de daar langs en doorloopende wateren, desselfs soetste deeltjes,
namentlyk het staal inlyft. De reden dat
het water zo snel van kleur verandert,
wordt als volgt verklaard: dat het zuure
zout des waters, als ook deszelfs geest,
met de loogachtige zouten, der samentrekkende dingen zoo haast niet konde
vereenigen, of zy maakten eerst, een
schielyke opborreling, waar na zy t'samen
vereenigt zynde een veranderde koleur
voortbragten. Volgens Van der Steegh
hangen kleuren in het algemeen samen
met de aard en de concentratie der zouten.
Het water smaakt volgens Van der Steegh
aangenamer dan normaal water: het is
myn Heer, de weynige dog vlugge zuure
geest, die uw de smaak senuwen zo aangenaam prikkelt, en het water smakelyk
aan uw proef doet voorkomen. Welke
proef of smaak verschelde zyn kan, na
den aard en vlugheid van het zuur; neemt
ten voorbeeld, de Orange en
Granaatappelen, Citroenen, Aard- en
Aalbesien, in welke onderscheide soorten,
wy een onderscheidene smaak proeven.
Omdat Van der Steegh ook wel wist, dat
lang niet iedereen dat ijzerhoudende
water lekker vindt, volgt een uitleg over de
smaakbeleving: Waarenboven nog het
nog toeschynt, dat de begeerten van het
oog, een magt heeft; om over onse geesten en sappen te heerschen, vermits wy
niet alleen de voorsmaak na iets dat wy
begeren te proeve, ons eenigsins können
verbeelden, maar de dwang stygt nog
hoger, en doet onse mond door desselfs
kwylvaten, overvloediger als na gewoonte
bevogtigen, tot zo lang dat het begeerig
denkbeeld onzer Ziel door de smaak
gekoestert is. Dat leidt weer tot de volgende vraag: hoe verre onse Ziel met de
begeerte overeen quam.
Het ijzerhoudende bronwater werd zeker
niet aanbevolen als medicijn om langer te

leven: zo soude ik by dese gesondsheids
Bron niet verschynen, vermits ik die als
een Medicijn, niet tegens de dood, maar
als een bewaring, en verbetering, myner
levenssappen, voornemens ben te
gebruyken. De achterliggende gedachte is
dat het Viaanse water de lichaamsconditie
stimuleert.
Het bronwater wordt, afhankelijk van de
constitutie van de kuurgast of van de aard
van de kwaal, puur gedronken, dan wel
vermengd met zoete melk of rode wijn.
Het bronwater moet genuttigd worden met
een lege maag, want in een gevulde
maag wordt het ijzer gefixeerd in het
voedsei en verliest daarmee zijn werkzaamheid. Twee dranken mogen dus worden toegevoegd aan het bronwater: melk
en rode wijn. De melk wordt aanbevolen
als een volmaakte chylus (melkachtige
vloeistof waarin het vet uit het voedsel
veranderd wordt vóór de opname in het
bloed), althans voor het dier dat deze
melk produceert, en wordt als eigen aan
de aard van de mens beschouwd. Het
lichaam wordt dus in het geval van melk
gevoed met een vergelijkbaar lichaamsvocht. Bovendien geldt, aldus Van der
Steegh, zo is de melk dikker en vetter als
het water, waar door de vliesen van den
Maag en Slokdarm voor deselver koude
enigsins beschut wierden. Deze wijze van
drinken wordt aanbevolen voor oudere
mensen. Wat het mengen van het bronwater met wijn betreft, wordt dat afgeraden voor mensen die met uytwendige
heete vierigheid, of inflammatie; heete
longkwale, of met hitzige ingewande
bezet zyn. Bij die aandoeningen waarbij
het lichaam zelf warmte produceert, wordt
de extra verwarming door de verbranding
van suiker en alcohol onwenselijk
beschouwd. De extra-energie, vermits de
wyn de verkoude sappen en ingewanden
verwarmde, is wel nodig voor mensen die
een swakke maag, verkoude ingewanden,
of dikke zugtige beenen hebben, of die
aan ruematisme onderworpen zyn, hetzy
na de in of uyterlyke deelen. Van der
Steegh vertelt het allemaal op een eenvoudige wijze, zonder medisch latijn. Het
kan als volgt worden samengevat. Het
lichaamsvocht en het bloed moeten
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beschermd en gestimuleerd worden. Deze
zorgen ervoor dat het vlees (de spieren)
en de zenuwen functioneren. De sappen
bevatten zowel lichte als zware bestanddelen. De zwaarste zakken naar de
benen, terwijl de lichtste (de geesten of
gassen) naar het hoofd stijgen. Deze
scheiding leidt tot kwalen en aandoeningen en moeten dus voorkomen worden,
waartoe niet alleen de slaap het nodige
bijdraagt, maar ook matigheid, waaronder
een matige lichaamsbeweging. Overigens
wordt te lang slapen niet als gunstig
beschouwd. Het koude water van de
drinkkuur kan verkoudheid veroorzaken,
derhalve moeten de kwetsbare plaatsen
beschermd worden door een deklaag van
melkbestanddelen. Als men desondanks
toch verkouden wordt, dan is de remedie
verwarmen. Dit verwarmen geschiedt met
suiker en alcohol, de gesuikerde wijn dus.
Wat men adviseert bij koorts, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is dat de
drinkkuur, maar dan zonder de gesuikerde
wijn. Wel duidelijk is dat elke zwelling als
ongewenst beschouwd wordt; de druk
moet terstond weggenomen worden om
tenslotte de circulatie van de lichaamsvochten te reguleren door bijvoorbeeld het
stipt volgen van de drinkkuur.

Deze keuze van dit gedicht, uit het werk
van de Akense bronmedicus Blondel, zegt
ook wel iets over Van der Steegh zelf: het
prikkelt diens verbeelding. De feitelijke
boodschap is dat het badwater niet te
heet mag zijn en het baden niet te langdurig mag geschieden opdat de lichaamsvochten niet te sterk mogen bewogen
worden: als veroorzakende buyten sweten, en verslappinge, hoofdpyn, zuysingen, kwalyktens, hartkloppingen, en
flauwtens. De duur van het baden mag
pas na de eerste twee tot drie dagen verlengd worden.
Van der Steegh heeft zich goed georiënteerd in de hydrothérapie, want hij onderscheidt verschillende soorten van baden.
De voetbaden zijn volgens hem dienstig
tegen zwerende wonden, scheurbuikachtige vlekken, stramme ledematen en
gewrichtskoortsen. Dan kent hij halve
baden of zitbaden, die hij aanbeveelt
tegen nierkwalen. Naar zijn mening kunnen hele baden of ligbaden aangewend
worden bij stijve spieren, slappe ledematen, geslachtsziekten, schurft en andere
huidziekten. Tenslotte kent hij ook dampbaden of stoombaden160.

Baden

Uiteraard moeten ook de twijfelaars overgehaald worden. Met nadruk wordt
gesteld dat het Viaanse water geen
onoverkomelijke nadelige effecten heeft:
ik kenne niemand die het water gedronken of uytwendig gebruykt hebbende,
reden heeft gehad sig daar over te beklagen. Eventuele twijfel over de geneeskrachtige bestanddelen wordt weggenomen met enkele, eenvoudig te begrijpen
experimenten. Het bruisen van het water,
ten behoeve van het carmineren of winden, wordt aangetoond door gezoete wijn
bij het bronwater te gieten: het welk zulk
een aangename beweginge voor hunne
oogen maakten, dat veele hun verwonderde, hoe het water, met de wyn vermengd, de zuyker zo voortreflyk ophaald;
en te gelyk zo lieflyk smaakte. Op de
vraag hoe hy weten konde, dat het zout
van het Bron-water, een Staal en geen
gemeen of Salpeter-zout was, werd het

Veele reeden heb ik... om dit Bron-water
tot baden aan te prysen, vermits in de
Chirurgia: baden van suyver water, of ook
wel door konst bereid werden voorgeschreven ... Met veel meerder voorrecht,
zyn dan de Minerale wateren daar toe
bekwaam, zo begint Van der Steegh zijn
betoog over het baden. Bij een aantal inen uitwendige ziektes moet het lichaam
eerst geschikt gemaakt worden om de
werking van het water ten volle te kunnen
benutten, bijvoorbeeld door purgatie of
laxatie. Maar ook het bronwater dient aangepast te worden aan de specifieke eisen.
Zo wordt matigheid aanbevolen met het
rijmpje:
Bader, Weyber, und der Wyn
Unsers leybs verderben zyn:
Selben setzen widerumb ein,
Bader, Weyber, und der Wyn.
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De twijfelaars

volgende experiment uitgevoerd: Hy
berigte hem, dat hy het zout, van het
Viaansche Bron-water, wederom in het
zelve water hadde zien ontbinden waar by
wat Spiritus Vitrioli gegooten zynde, zo
kwam den rook als een wolk, uyt den hals
van de vies. Dit zeide hy is een bewys,
dat het een zuur zout is, verschillende van
keuke zout, het welk in zoo een kleine
quantiteyt in water ontbonden, sulke
bewegingen niet kan nog maken sal. En
wanneer dit water verder werd uytgedampt, zo sal de onder geblevene aarde,
met eenige zuure vogt gemengt, deselve
opbruysinge maaken. Daarenboven veroorsaakt dit Bron-zout in het vuur geworpen, geen vlam, gelyk Salpeter doet. Dit
experiment toont echter helemaal geen
ijzer in het Viaanse water aan, maar kalk,
zoals hier verderop nader besproken zal
worden.
Voor de potentiële kuurgast was het prettig te weten, dat het water aangenaam
smaakte. Dat het water zoet was en niet
zuur, wordt aannemelijk gemaakt door
azijn bij de droogrest van het water te gieten. Na een dag is de azijnsmaak verdwenen. Ook dit effect was het gevolg van de
kalk dat in het Viaanse water opgelost
was en had vermoedelijk weinig met ijzer
van doen.
De lezer die zou opwerpen, dat er een
keur van geneesmiddelen op de markt te
verkrijgen is, krijgt door de dokter voorgehouden dat alle de medicyne door
Menschen uytgevonden, swakke vindinge
waaren, en dikwils kwalyk bereyd wierden, en daar toe de verdervinge gelyk alle
andere dingen onderworpen, dat daar en
boven gene schepselen dingen konden
voortbrengen, die de geschapenen gelyk
waren, als strekkende ter eere van den
Schepper, Wiens oneyndige wysheid, in
de medicyne en in de langwylige siektens,
waar in het oordeel der geneeskundige
als schynt te verdoolen, klaar te sien is:
en wel zo dat Doctor en Zieke, zo zy tot
haar zelven geliefden te keeren, zy zouden haast de nietigheid, der menschelyke
wysheid können nagaan. Verder wordt
opgemerkt, dat de medicynsche ervaringe, altoos met het zekere geluk verzelt
waren. Er blijken echter altijd weer

geneesheren te zijn die den Oppersten
Genees-heeronvoldoende eer gunnen,
en in het geval dat de siekte onder zyne
konst-middelen niet buygen wilden niet
alleen te lang doorgaan, maar vervolgens
wordt daar nog meerder Menschen hulp
onder de medicynsche konste gesogt tot
de dood er op volgt.
Het Bron-dieet
De oude man heeft een slechte bekomst
van harde voedsels, terwijl hij merkt dat
anderen tot hunne uytersten ouderdom,
harde spijsen met smaak gebruykten. De
dokter verwijst in dat geval naar de verschillende levenswijzen van de mensen.
Hiermee komen wij op een vijftal onderwerpen die ook heden ten dage actueel
zijn: men dient te waken voor een vuyle
dampige lucht, al te groote beweginge der
hertstogten, overdadig veel eten, teveel
roken en teveel drinken.
Tijdens de kuur begaven sich de Heeren
tot een pypje, vermits de Tabak by veele,
als een geacht middel tegens de blauwschuytige^ vervuylinge des monds, en
tegens koude neerdruypinge des hoofds,
geconsidereerd word. Hieraan voegt Van
der Steegh toe, dat Hieronimus Fabritius
ab Aquapendente, een befaamd Italiaans
arts uit de 17de eeuw,162 het roken als een
hoog geacht middel aanpryst, het welk
heede, als te gemeen geworden, zynde
tot een groot misbruyk voor veele strekt.
Van der Steegh voegt hieraan terecht toe:
Zo moet ik echter zeggen, dat de matigheid geen schade doet, dog te veel Tabak
drinken bederft niet alleen de longe, maar
ook de maag, vermits de kwyl des monds,
daar door te veel verminderd word,
dewelke andersints ongevoelig na de
maag toe zakt, en daarin tot een ferment
strekt, om de kokinge of liever gisting der
spyse te helpen bevorderen, door de
evengenoemde missinge van het kwyl, en
door de scherpe en hetsige Tabaks-rook,
werden de Longe blaasjes verdroogt, en
könne de lucht niet genoeg ontfangen, en
dus tot de in en uytspannende beweginge
der Long onbekwaam zynde, zo werd dat
gebrek een droge kortborstigheid
genaamd.
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De oude Papa die liever eens wilde drinken als lang vasten is een doom in het
oog van de jonge moralist: kon de zedigheid van de twede Moralist niet verdragen, die hem daarom toegraude. Myn
Heer schoon gy de willige onsinnigheid
bemind, zo denkt daarom niet dat gy hier
in het geselschap van Raasbolle en
Likkebroers zyt, waar een ygelyk meend
dat zyn geest met zyn voorige lichaam
niet meer verzeld is, daar een lompaard
sich verbeeld, de welsprekendheid van
Cicero te besitten, en een swak man
Simsons kragten te hebben: welk een
voordeel trekken de Menschen daar uyt?
geen ander, dan dat zy hunne Ziel kwellinge aandoen, en haare Lichamen niets
overig laten, als de uyterlyke gedaanten,
wyders zyn zy erger dan de redelose
schepselen, wyle die nog haar eigen
onreynheid schuwen, uytgenomen de
zwynen, met welke de Dronkaards sich
gelyk stellen. De dokter beperkt zich bij
het geven van een antwoord tot de vraag
waar by het toe kwam, dat dronke Luyden
zo ligt in haar bedt pisten? Zijn verklaring
daarvoor is dat hun de senuwen als overrompeld wierde, door de menigten der
ingenomene geestryke vochten, welkers
vlugste deelen na de harsens stygende,
aldaar allerhande verwarde denkbeelden
veroorzakende; de swaarste, zinkende na
de blaas spande, die nevens der zelver
zenuwen op, door welkers gevoel zy als
dan een verward denkbeeld van pissen
kregen, en dus lieten zy het in hunne
bedde loopen.
Het voorgeschreven dieet is een aanbeveling voor normale eetgewoonten. De discussie bestrijkt vlees, gevogelte, vis,
groente en melk. Van de vleessoorten
worden genoemd Kalveren, Hamels,^3
Haazen, Konynen, als ook Hoenders en
Kapoenen, daartoe Wagtels,KA Duyven,
en alle jonge Vinken, Tortelduyven, en
Patryzen.
De aangeprezen vissoorten waren Baars,
Grundels, Tongen en Both.
Gebraden vlees verdient de voorkeur
boven gekookt vlees: zo laat het vleesch
eerst langsaam braden, en bedruypen
met booter, tot dat het met een sagt korsjen ovenogen is, op dat gy de jeu, met de
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vlugste en voedenste deeltjens behouden
moogt, waar toe uw de boter veel sal helpen, vermits die een olieachtig wesen is,
die niet ligtelyk iet tot hem komen laat.
Dus doende suit gy het aller aangenaamste smaaken, en uwe Lighamen, sullen
daar van de meeste sterkten erlangen.
Nopens het koken, is niet beter als de
soupe vermits daar in de kracht van het
vleesch is, dog niet zo kragtig als in het
gebraad.
Gerookte, gedroogde of gezouten vis,
zoals haring, stokvis en labberdaan, worden niet geschikt geacht. Ronduit schadelijk voor de drinkkuur wordt genoemd alle
Visch, uyt moerassige en stille wateren
gehaald, en die sonder schobben is. Dit
komt voort uit de veronderstelling dat de
vis uyt rottige en stinkende, stilstaande
wateren, en vuyle gronden zich ophoudende, de hoedanigheden daar van aan
nam; daar by voegende, dat de vis sonder
schobben gewoon is, haar aas in vuyle
slikkige gronden te soekend5 dat daar en
tegen, de aangepresene vis uyt de
Rievieren dieswegen de beste is, om dat
den loop des waters de rottinge belet. Dit
is dus een mooie aanbeveling tot het eten
van vis uit de Lek.
Bedurve Puelvruchten en zuure melk en
kaas met wormen worden als ongewenst
beschouwd, maar verse produkten daarentegen aanbevolen: Daarin bestaande;
dat de bedurve Puelvruchten, niet als
kwaad voedsel by het bloed konde brengen, als zynde van haare fynste en olyachtige deeltjens berooft. En dat de zuure
melk, als reeds tot de verdervinge genaden, notoirlyk den bloedsklomp bedorf,
alhoewel... niets dat zagt verteert en te
gelyk goed voedsel aanbrengt, schaden
zal zo lang als het zyn eerste stand behouden heeft, maar daar van afgeweken
zynde zo is het onse Lichamen nadeelig.
Ook van het Viaanse water wordt vastgesteld, dat het door bederf onbruikbaar
wordt: Bron-wateren te lange bewaard,
(zyn) mede verderf lijk... dog dat te lang
bewaren is mede het zelve te misbruyken.
Maarzo lang die behoorlyk bewaard werden, voor al in den schoot der aarde, zo
overtreffen zy alle door konst bereyde
medicynen: want onder aarde, en könne

zy haar eerste grondbeginsels niet Verliesen, vermits zy gestadig door de selve
werden aangekweekt.
Bewezen dan wel vermeend geneeskrachtig
Toen Van der Steegh de Vermakelyke en
onderrigtende reyse publiceerde, was de
feitelijke ervaring met de geneeskrachtige
werking van het Viaanse water nog niet
groot. Uit de reeds gepubliceerde boekjes
citeert hij enkele successen.
Allereerst voert hij geneeskundige gevallen op. De heer Kole, die hij niet bij name
noemt, leed aan een longkwaal, maar na
de drinkkuur een meenigte slym was
kwytgeraakt, en nu de overige fluymen
met zeer veel gemak loosde.
Ook een handwerksman met aamborstigheid, verschillende juffrouwen met vrouwenkwalen, een man met hevige keelontsteking en de reiziger in de herberg
komen ten tonele.
Onder de heelkundige of chirurgische successen noemt hij de vrouw met het zwerende been, die hij met voetbaden heeft
kunnen helpen. Verder meent hij dat het
uitwendig gebruik van het Viaanse water
ook zal helpen bij scheurbuik, schurft,
dauwworm, gewrichtskoortsen en niersteen.
Wandelingen
Tot de drinkkuur behoort het voorgeschreven wandelen. Bij bezienswaardigheden
wordt veel onderrigting of historisch commentaar gegeven, vaak met vermelding
van uitvoerige literatuur.
Op de eerste dag ondernemen de kuurgasten een stadswandeling. Men bezichtigt de Lekpoort die in het Noorden met
een trayen uurwyser en klokslag pronkt,
en het gesigt na de River uytleid. Hij vestigt de aandacht op veel groote gebouwen, zo wel na de oude wyse, als een
menigten Moderne getimmertens. Het
stadhuis noemt hij een gebouw van een
redelyke deftige structura met daarachter
de Waalse Kerk, waarvan hij meent, dat
zij de oorspronkelijke 13de-eeuwse kapel
van Vianen was. Vervolgens bezoekt het

gezelschap de Grote Kerk en uiteraard de
graftombe, die kort tevoren, in 1751, door
Isaac van Kamp gerestaureerd was. Als
rechtgeaard chirurgijn geeft Van der
Steegh een bladzijdenlange beschrijving
van alle details van het rottende lijk, of het
Lichaam, door konst der ontleding, byna
in gedaante van een geraamte, dat verders van de wormen geknaagt word. Hij
heeft er oog voor, dat het lijk niet alleen
een anatomisch kunststuk is, maar ook
theologische betekenissen heeft: Verders
zoude ... nog veel können gezegt werden,
dog zulks voegd beter aan Anatomicis,
die te gelyk Theologanten zyn. Wel wil hij
nog over het beeld kwijt, dat Laatstelyk
zyn op dit Lighaam, alwaar het vel heel is,
de wormen gelegen, ten einde de Zekere
Hoop der Opstandinge te verbeelden. Een
zeker optimisme in het ondermaanse was
Van der Steegh dus niet vreemd.
Op de tweede dag wandelt men langs de
singels om de stad, in de schaduw van
lommerrijke bomen en bezichtigt men de
oude, dikke muren met ronde torens en
diepe grachten. Vervolgens wordt op de
derde dag het slot Batestein met de toren
van St.-Pol bezocht, waar het verhaal van
het losgeld van de graaf van Saint-Paul,
waarmee de toren gebouwd was, wordt
verteld. De vierde dag brengt het gezelschap door in het Viaanse Bos onder de
lommer van vele getopte linden. Bij het
slot Ameliastein gekomen wordt met
gepaste trots verhaald van Hendrik van
Brederode en zijn Amelia, van het
Verbond der Edelen en het Smeekschrift
dat in de grote zaal aldaar ontworpen zou
zijn.
Op de vijfde dag staat geen speciale wandeling op het programma. Maar op de
zesde dag begeeft het gezelschap zich
buiten de Oostpoort om aan de Lek van
het uitzicht op de dorpen en op IJsselstein
en Utrecht te genieten. Bepaald lyrisch
wordt Van der Steeg over het zicht op de
scheepvaart: Hier op viel hun oog op 's
Neerlands wonder kracht, namentlyk de
Scheepvaard die sich langs die Rievier
zeer ver uytstrekt, zynde die Rivier een
voorname tak van den boom, waar van de
vruchten der Koopmanschappen in 's
Neerlands tuyn, geplukt werden en niet
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minder bekoorde hun de menigten der
runderen die de grasige weide bedekten,
en aan die kwartieren die uyt den
Landbouw bestaan, geen minder steunsel
verschaffen.
Op de zevende en laatste dag wordt na
de middagmaaltijd nog eens in het
Viaanse Bos gewandeld, door de lanen,
langs de moestuinen en boomgaarden,
waar de vogels aangenaam kwelen. De
historicus van het gezelschap herinnert de
wandelaars tot slot aan de roem van de
doorluchtige stam der Brederodes.
Neergang en het einde
Botsende karakters
Van der Steegh en Van Gulpen waren
ongeveer even oud, maar in hun boekjes
uit 1753 en 1754 is het verschil in karakter
goed waarneembaar.
Van de Steegh laat zich in de
Vermakelyke en onderrigtende reyse kennen als een levensgenieter. Hij onderstreept dat het kuren in Vianen heel vermakelyken aangenaam kan en moet zijn.
Hij laat de jonge moralist aan het woord:
ik weet wel dat de vrolykheid verlevendigt,
en dat de droefheid inzonderheid over de
tydelyke goederen, een kwellinge des
vleesches, en een smerte der ziele is ...
Daar en tegen, is de uytberstende blydschap een besmetter van de Edele
woning der Ziele. Naar de mening van
Van der Steegh heeft een goede bronmedicus geen enkel probleem met vrolijkheid, maar voor Theodorus van Gulpen
lag dat anders.
De chirurgijn was het voorbeeld van een
man van werkend studeren. Daarnaast
beschikte hij over een lange praktijkervaring. Zijn inzicht en overzicht waren niet
gebaseerd op boekenwijsheid. Hij had
een intense interesse voor opmerkelijke
zaken en las er omheen.
Van der Steegh hield van Vianen, met zijn
bos en het kasteel Batestein. Hij vertoefde
vaak aan de Lek en had het gedrag van
de rivier goed bestudeerd. Hij was een
realist en wenste met het Viaanse water
uitsluitend therapieën toe te passen die hij
zelf kon overzien. Hij gunde zijn collega
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Van Gulpen het zijne. Daarnaast was Van
der Steegh, zoals wij reeds benadrukten,
een levensgenieter. Olijk schreef hij over
de vrouwen en hun kwalen: maar dewyle
die sexe van haare eere-poortjens niet
graag en horen spreken, zal ik daarvan
stilstaan. Hij beschreef syfilis met de
krachtige volzin: Een man die de hoeren
en de wyn aanhangt, krygt motte en wormen ten loone, tot een merkelijk exempel
verdort hy.
Theodorus van Gulpen daarentegen laat
zich in zijn Viaanse geschriften in het
geheel niet kennen als een levensgenieter. Hij was een harde werker, dogmatisch, precies, een ambitieus en dominant
man. Zijn medische ervaring was zeer
beperkt, toen hij tot stadsarts van Vianen
benoemd werd. Hij kende de theorie van
zijn vak goed en lardeerde zijn teksten
met veel Latijns vakjargon. De mens achter zijn patiënten was voor hem minder
van belang dan de uitdaging van het ziektebeeld. Echter, Van Gulpen maakte geen
opvallende fouten, hij paste moderne analyse-méthodes toe, gebruikte minder huismiddeltjes en rapporteerde preciezer over
de Viaanse Gezond-Bron.
In tegenstelling tot de taaimeester die Van
Gulpen geweest was, haspelde Van der
Steegh probleemloos oude en nieuwe
spelling door elkaar. Maar hij had lef, filosofeerde meer en had een beter overzicht. Hij was zodoende als geneeskundige een geduchte concurrent voor Van
Gulpen, ook al kon de laatste met zeer
deskundige vrienden schermen.
Van Gulpen arriveerde in Vianen als een
idealist. Zijn benadering van de patiëntenzorg en zijn patiënten was ongetwijfeld
direct van aard. De eer die behaald werd
met de Viaanse Gezond-Bron, kwam uitsluitend hem toe. Voor hem had de bron
een welhaast goddelijke kracht en meende hij daarom dat het water voor veel
meer doeleinden gebruikt kon worden dan
hetgeen hij zelf kon overzien. Van der
Steegh wekt de indruk dat hij voorstander
van een bescheiden toepassing van het
Viaanse waterwas. Ruimhartig als hij
was, liet hij de ambitieuze Van Gulpen
maar begaan, ook als hij vond dat de
bronmedicus soms te ver doordraafde. In
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zijn Heelkundige ondervindingen verzuchtte hij dat jonge dokters de tekortkomingen van de heelkunde wel zien, maar
daaruit geen conclusies trekken voor
eigen handelen.
Voor Van Gulpen bestond de chirurgijn
niet eens. Terwijl hij geweten moet hebben, dat Van der Steegh de Heelkundige
ondervindingen voorbereidde, schreef hij
een boekje over precies hetzelfde onderwerp. Zelfs in de tweede editie van de
Verhandeling, in 1756, komt men er niet
achter, dat in Vianen een stadschirurgijn
was die ook met het Viaanse water werkte.
Getuigenisse der waarheit (1755)
Het seizoen van 1755 bracht minder kuurgasten naar Vianen, althans Van Gulpen
noemde er slechts vier in getal die hij de
moeite waard vond om te memoreren.

Onder hen bevond zich een dame van
aanzien uit Suriname, die al drie jaar leed
aan de landziekte en daarom voor haar
herstel naar Nederland was teruggekeerd.
Zij was in het jaar tevoren begonnen met
de kuur in Vianen. Aangezien het seizoen
al teveel verlopen was, zette zij de kuur in
het voorjaar van 1755 voort, en met zó
veel succes dat zij in het najaar fris en
gezond naar Suriname kon afreizen'66.
Overigens gaf Van Gulpen toe, dat een
kuur van één enkel seizoen soms niet
afdoende was. In 1755 kwam een deftig
en zeer aanzienlyk Heer uit 's
Gravenhage voor de tweede achtereenvolgende zomer kuren en heeft zig zeer
wel daar by bevonden167.
Inmiddels stak in Vianen een roddelcampagne tegen de bronmedicus en de
Gezond-Bron de kop op. Van Gulpen
voelde zich ernstig benadeeld, toen hij
bespeurde dat 't meerder getal dezer
Inwoonderen (alvorens eer zy my ooit
hadden gezien, en als nog, den eenen om
den anderen, by continuatie tegen de
intentie van de Hooge Overigheid) zig niet
ontzien door handteikening engagementen met een Jood aan te gaan, om my in
diervoegen, tot ruine van myn Vrouw met
vyf kinderen, van de broodwinning te frustreren. Hieruit zou men kunnen lezen dat
een Joodse inwoner van Vianen,
gesteund door een handtekeningenaktie
van de bevolking, protesten tegen de
Gezond-Bron aantekende. Een ander element in de roddel was religiehaat, iets
waardoor hij als bekeerling pijnlijk getroffen werd. Daarnaast maakte een zekere
vrouw met haar complice zich, naar zijn
mening, schuldig aan laster168. Dit doet
denken aan Maria Sikkel, die in 1753
tevergeefs geprobeerd had een badhuis
op Batestein te beginnen. Mogelijk heeft
Van Gulpen haar toen de voet dwars
gezet en nam zij op deze wijze wraak.
In een pamflet Getuigenisse der waarheit
wegens de Viaansche Gezond-Bron, dat
in 1755 in Utrecht bij Pieter Muntendam
verscheen, verdedigde Van Gulpen zich
tegen deze en andere nydige
Tegenstrevers. Hij wees op de successen
die hij tot nu toe met het Viaanse water
geboekt had en zinspeelde op getuig63

schriften van vooraanstaande artsen die
hij in zijn bezit had. Hij nodigde het
publiek uit, naar de lange galerij van
Batestein te komen om de experimenten
met eigen ogen te aanschouwen en te
genieten van de aangename ligging van
Vianen, het gezonde klimaat en de fraaie
rij- en wandelwegen in het Viaanse Bos.
In 1755 bevorderde Van Gulpen de
bekendheid van de Gezond-Bron met een
tweetal advertenties in de Boekzaal der
Geleerde Waereld, een tijdschrift dat zich
vooral op predikanten richtte. In maart riep
hij op tot een bezoek aan Vianen, dat het
gezondste climaat onzer Provintie van
Hollandt'heeft, om het mineraalwater te
komen gebruiken. Hij nodigde de bezoekers uit tot wandelen in de lusttuin bij
Batestein en in het Viaanse Bos, terwijl zij
in de grote zaal van het kasteel konden
schuilen tegen slecht weer en enkele
proeven met het water konden aanschouwen. In november van 1755 plaatste hij
een advertentie over een proef met het
mineraalwater.
Verhandeling (1756)
In de tweede editie van de Verhandeling
over de ... Viaansche Gezond-Bron, die in
1756 in Gorinchem bij Teunis Horneer uitkwam, hekelde Van Gulpen de achterklappers en lasteraars in een fel betoog
onder het uitdagende motto 't Schynt, dat
Godt my, tot nut van deze Stad, geschapen heeft. De inhoud van de roddelcampagne zal wel voor altijd verborgen blijven, maar na meer dan twee eeuwen
dondert de machteloze woede van Van
Gulpen nog steeds:
Ik voor my, doe myn devoir, om de zieken, voor zoo veel het mogelyk is, op 't
veiligste en spoedigste te helpen: maer
daer is een soort van Volk, die ons Maddens zoeken aan te wryven; en dit is nog
niet genoeg, maer ik zie zomtyts de fenynige Nydt hier en daar haar knerssende
tanden open sperren; en daerom worden
de Lasteraars vergeleken by Jagt-honden,
die de Menschen verradelyk aanranden
en byten zonder blaffen"\
De nijd die hem overkomen was, weet
Van Gulpen aan de onverdraagzaamheid
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BEKENTMAKING. Alzo verscheide
beroemde Geneesheren in andere
Steden getuigen, dat ze by het examineren door de Scheikunde in het
Viaansche Mineraal-Water hebben
gevonden, een Sal Fixum, Mars &
Sulphur, derhalven zullen alle de
Experimenten dezer Gezond-Bron,
evenarende met het Pyrmonts- en Spa
water, gedurende het Zomer-Saizoen
gratis te zien zyn in de grote Zaal van
den vermaarden huize Batestein, die
de Edele Mogende Heren
Gecommitteerde Raden hebben vergund, om by regenagtig en guur weder
tot een Wandel-plaats te kunnen dienen; zynde gemelde Zaal niet verre
van de plaatze daar deze Bron haar
source heeft, afgelegen; en wegens
zyne buitengewone lengte, ruimte en
plaisante uitzigten daar toe zeer
geschikt en ingerigt.
Ook schynt de natuur deze Bron
geplaatst te hebben, om by het salutaire van dit water zelve te voegen de
aangenaamste situatie dezer Stadt, en
het gezondste climaat onzer Provintie
van Hollandt, welke beide, by 't gebruik
der Minerale Wateren, niet weinig tot
verfrissing en verkwikking contribueren; als zynde gelegen ontrent de
altoos afdryvende riviere de Lecq in
een zeer aangenamen Lust-tuin, digt
by 't aloude en wydvermaarde huis
Batestein, grenzende aan 't Viaansche
Bosch, voorzien van zeer fraaije en
vermakelijke Ry- en Wandel-wegen,
beplant van weerzyden met bomen,
om dus, onder dezelve door ene matige beweging de versterking der herstelde Lichamen te helpen bevorderen.
Was getekent
Theodorus van Gulpen,
Stads- en Bron-Medicus te Vianen

Advertentie in de Boekzaal der Geleerde Waereld,
maart 1755169.

BEKENTMAKING. Theodorus van
Gulpen, Stads- en Bron-Doctor te
Vianen, adverteert by deze dat hy,
door het stooken van 't Viaansche
mineraale Water, heeft ontdekt een
raar en wonder Schei-water, nooit
voorheen gezien, waar van weinige
droppels, in de helderste urine of Pis
gedaan, vertoont in de tyd van twee
minuten een grondzetzel benevens de
praedomineerende quade vochten in
't Lichaam.

analyse toegezonden. Middelbeek was
één van de voornaamste artsen van
Holland, want als 's Lands doctor was hij
de chef van de geneeskundige dienst van
deze provincie. In Den Haag fungeerde hij
als stadsarts en vroedschap in het stadsbestuur173. Middelbeek liet aan Van
Gulpen een certificaat, gedateerd Den
Haag 1 januari 1754, toekomen, waarin hij
stelde, dat hij na destillatie van het
Viaanse water een zout, wat ijzer en zwavel aangetroffen had.
Veel uitvoeriger steun kreeg Van Gulpen
met een rapport door Johan Daniel
Schlichting. Deze arts, die in Amsterdam
nral/ticûûrrlc
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Advertentie in de Boekzaal der Geleerde Waereld,
november 1755170.

van de verschillende bevolkingsgroepen
onderling in Vianen en aan de economische malaise van de stad; een inzicht dat
thans weer actueel klinkt:
Men merkt dat, alwaar allerhande soort
van Natiën te zamen komen, zy veel
oneenigheden met malkanderen maken;
en dewyl de meeste ingezetenen, als nog
geen middelen hebben van te kunnen
bestaan, attacqueeren malkanderen, de
een den anderen afgunstig zynde, met de
Tong, waar door zy hunnen Evenmensch
drukken, benadeelen, en dus gevangen
houden.
Toch troostte hij zich met de gedachte,
dat hij met de Gezond-Bron bijdroeg tot
de herleving van Vianen:
Laaten wy nu een weinig onderzoeken
wat voordeelen aan de Ingezetenen alhier
wegens de Gezond-Bron gegeven worden: te weten, de Penningen, welke door
de Vreemdelingen anders na Spa, Cleev,
of elders gebragt worden, bespeurt men
nu, dat al eenigzins roulleeren onder de
Inwoonderen van deeze VRY-STAD, die,
voorheen door menigte Desastres gelyk
als uitgeput, hoe langs hoe meer schynen
te refloreeren172.
Evenals in de Getuigenisse der Waarheit
beriep Van Gulpen zich op getuigschriften
van doktoren en professoren. Dit keer
noemde hij er twee met name. Aan de
arts Sebastiaan Middelbeek had hij al in
1753 een fles Viaans mineraalwater ter
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anatomie en chirurgie en publiceerde
geregeld in die vakgebieden, waarin hij
een scherpe polemiek niet schuwde174.
Zijn belangstelling voor minerale wateren
was niet toevallig, want hij had indertijd
gestudeerd bij de brondeskundige
Hoffmann in Halle175. Schlichting had juist
zelf mineraalwater uit een waterput nabij
Amsterdam bestudeerd. Hij publiceerde
daarover in 1755 in Vrije, oneenzijdige
gedachten over ongemakken door 't
gebruik der teeldeelen en concludeerde
toen, dat het Amsterdamse water veel
leek op het Pyrmontse en Kleefse water
en dat het in de toekomst niet meer nodig
zou zijn, naar vreemde landen te reizen
om te kuren. Tijdens dit onderzoek kreeg
hij op 1 mei 1755 ook een fles en een kan
Viaans water door Van Gulpen toegezonden. De resultaten van zijn experimenten
vatte hij samen in een rapport van 8 juli
1755, dat hij aan Van Gulpen toezond176.
De Viaanse bronmedicus drukte dit rapport af in zijn Verhandeling. Schlichting
kwam tot de slotsom dat het Viaanse
water ijzerhoudend en neutraal was,
maar, in tegenstelling tot wat Middelbeek
beweerde, geen zwavel bevatte. Ook
Schlichting nam waar, dat de kracht van
het water achteruitging, als men de fles
met mineraalwater aan de lucht open liet
staan. Hij besloot zijn verslag met de collegiale wens van alle voorspoed met
oplettentheit in het behandelen van
swaare kwaaien"7.
Het is opmerkelijk, dat Van Gulpen de
wetenschappelijke verklaring die Van der
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Aan den zeer geleerden en wel ervaren Heer
THEODORUS van GULPEN.
Ontdelver van de Gezond Bron in de
Stad
VIANEN.
Qui patitur Vindt
HY die iet onderneemt ten algemeenen besten,
Word vaak door bitsche Nydt
gedwarsboomt in zyn doen;
Zyn werk, hoe groot, hoe goed, wekt
Afgunst, quaat vermoên,
Hebtzugte Eigenbaat, en andere vuige
pesten.
Zo dan een taay geduld zich in zyn ziel
kan vesten,
Om moedig te weerstaan dit Volk,
hoe stout, hoe koen,
Zo overwind hy 't steeds, sneeuwitte
Deugd ten zoen,
En zyne goede zaak, die zegenvierd
ten lestenl
Dus GY! die ondemaamt met zorg,
en vlyt en kracht,
Daar Batestein (*) vertoont
Brederodens macht:
De HEIL-BRON, lang verzuimd, 't
Gemeen ten nut t'ondelven;
Dat toch een taay geduld uw schild zy
in deez' tydt,
Nu een verkeerd Geslacht U d'eere
kroon benydt:
Denk steeds, de Deugd beloond, maer
de Ondeugd straft zig zelven!
ExAmicitia
J.D.H.

(*) Slot der aloude en Hoog Edele Heeren van

Steegh voor het ontstaan van de GezondBron had bedacht, niet volgde, maar
meende dat de oorsprong ervan onnavorschelyk is en wel dat dit Gods werk is. In
het verlengde van deze mening achtte
Van Gulpen zich gelukkig dat God tot nut
van zyne Schepzelen, MY gezonden
heeft, om door het gebruik van dit Mineraale-water verquikt en hersteld te
worden™.
De Verhandeling van 1756 vervolgt dan
met de beschrijving van Van Gulpens
proeven, zij het in een andere volgorde
dan in de eerste editie van 1754.
Het dieet werd gedetailleerder weergegeven met voorschriften voor de gehele dag.
Het aantal patiënten dat besproken werd,
was nu uitgebreid tot 38 personen. Zij
werden nu niet meer alfabetisch naar aandoeningen geordend maar chronologisch.
Ook de drinkkuur is nu veel uitgebreider
geworden. Men moest 's morgens om
7 uur nuchter aan de bron verschijnen en
om het kwartier of half uur een bierglas
vol mineraalwater drinken. Tussendoor
moest men rustig wandelen en wat rusten
onder de schaduw der bomen. De kuur
was inmiddels verlengd tot 28 dagen.
Rekent men de opgegeven hoeveelheden
water door, dan komt men tot de conclusie dat de drinkkuur zeer grondig en doordacht was opgezet. Gedurende die 28
dagen dronk men 27 flessen mineraalwater. Het is niet zeker, of het hier hele flessen van 1.2 liter dan wel halve flessen van
0.6 liter betrof. Het Spa-water werd in
beide maten geëxporteerd179, terwijl ook
het Duitse mineraalwater in aardewerkkruiken van beide maten werd aangevoerd180. Van Gulpen bouwde de drinkkuur
geleidelijk op. De patiënt dronk eerst het
bronwater aangelengd met zoete melk; de
hoeveelheid werd telkens wat opgevoerd,
daarna werd zij gedurende een paar
dagen weer verminderd.
Het einde

Brederode by Vianen, waar omtrent men de GezondBron vind.
Uit: Van Gulpen, Verhandeling (1756), 10.
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Na 1756 vernemen we weinig meer over
de Viaanse Gezond-Bron en we moeten
aannemen, dat het kuuroord een langzame en stille dood gestorven is. Het einde
van de bron, na het aanvankelijke succes,

Drinkkuur van de Viaanse
Gezond-Bron
1ste Dag,
Ontrent een derde van een bouteille
Bronwater te drinken, om het quartier
uurs, telkens een ordinair bierglaasje
met twee parten Mineraal-water, en
een part warme zoete melk.
2de Dag,
Op gelyke wyze ruim een derde van
een bouteille, met byvoeging van minder melk als de vorige dag.
3de Dag,
Een halve bouteilie water minder melk
als de twede dag.
4de Dag,
Een halve bouteille met zeer weinig
melk.
5de en 6de Dag,
Een halve bouteille zonder melk.
7de, 8ste en 9de Dag,
Een geheele bouteille.
10, 11, 12 en 13de Dag,
Telkens een derde van een bouteille
meerder boven de gewoone bouteille.
14 en 15de Dag,
Anderhalve bouteille.
16de tot de 21ste Dag,
Twee bouteilles.
22 en 23ste Dag,
Anderhalve bouteille.
24ste tot de 28ste Dag,
Telkens een bouteille, en de drie
volgende laatste dagen een halve
bouteille.

Dieet van de Viaanse Gezond-Bron
1. Een uur na het gebruik van 't water
mag men ontbyten zoo het behaagt;
het best is Biscuit, en Chocolade
gekookt met water.
2. Een uur na den ontbyt, wederom
een uur gaan wandelen, of te paard
ryden, op een Chaise of ander
rytuig; zo als men verkiest.
3. 's Namiddags ten 5 of 6 uuren
wederom dezelve exercitien een
uur, of langer.
4. 's Morgens te 6 of 7 uuren op; 's
Middags 12 uuren het middagmael,
's Avonds 8 uuren het avondmaal,
ten laatsten 10 uuren naar bed.
5. Voor spys, 's middags allerhande
soort van groentens gestoovt met
Bouillon, Grutten met of zonder
Corinthen, Rasynen of Pruymen.
6. Allerhande gebrade versch Vleesch,
Hoenders, Kapoenen, Kalkoenen,
Duyven, Wiltbraad; allerhande
gebakke of gebrade vleesch, niet
gekookt.
7. In de achtermiddag allerhande soort
van Fruit eer de exercitie begint; als
daar trek toe is, ook wel op den
eeten.
8. 's Avonds een weinig gestoofde
Groenten, koud of warm gebrade
vleesch, niet te veel; 's middags een
goed maal.
9. Voor drank twee deelen mineraalwater met een deel roode wyn, 's
middags een halve bouteille
Bourgogne of Ermitage wyn, 's
avonds wederom die quantiteit.

Hier mede is de Cuur geëindigt.
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Mineraalwaterkruiken uit Nijmegen, 18de eeuw. Foto Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. Dit bolle
type, 31 cm. hoog, dateert uit de jaren 1740-1770.

kan aan verschillende omstandigheden
toegeschreven worden. Allereerst zal het
ontbreken van enige kuurtraditie in
Nederland een onoverkomelijke drempel
geweest zijn om de noodzakelijke populariteit te winnen. In de jaren 1753, 1754 en
1755 nam, als men mag afgaan op de lijst
van patiënten, het aantal kuurgasten
gestaag af. Vergeleken met Kleef was het
aantal gasten per seizoen in Vianen blijkbaar te gering om een lonende praktijk als
bronmedicus op te bouwen. Mogelijk heeft
ook het bekendere kuuroord van Kleef
meer aantrekkingskracht gehad. In de
luisterrijke entourage van Kleef was het
aangenamer toeven dan in het vervallen
stadje Vianen.
De onderlinge twist, haat en nijd hebben
veel afbreuk gedaan aan de reputatie van
Van Gulpen, die daardoor zijn levensonderhoud in gevaar zag komen. In juni
1759 verliet hij Vianen met onbekend
gebleven bestemming18'. In Amsterdam
verscheen in 1763 nog Handleiding van
de studeerende jeugd, tot de waare zuiverheid der Latynsche taal, een
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Nederlandse vertaling van Van Gulpens
Manuductio studiosae juventutis ad nativam Romanae puritatem uit 1742.
De initiatiefnemer van de waterput,
Herman Smith, heeft de Gezond-Bron niet
overeind kunnen houden. Hij stierf op 25
september 1760 en werd op 1 oktober in
de Grote Kerk van Vianen begraven182.
Zijn weduwe, Johanna Jonas, bleef wel in
het huis aan de Achterstraat wonen, maar
niets duidt erop, dat zij nog enige aktiviteiten met betrekking tot de Gezond-Bron
ondernomen heeft. Johanna Jonas overleed op hoge leeftijd op 17 december
1772 en werd naast haar man en haar
zoon uit haar eerdere huwelijk, mr. Elias
de Vries, begraven. De grafsteen die de
grafkelder dekte, is nog steeds aanwezig.
Voor het onderhoud van het graf vermaakte zij een legaat van 200 gulden aan
de Grote Kerk183.
Na het overlijden van Herman Smith, in
1760, heeft zijn weduwe Johanna Jonas
zijn huizenbezit aangehouden. Toen zij in
1772 gestorven was, verkocht haar zoon
uit haar eerste huwelijk, mr. Hermanus de

Vries, het in 1773 voor 4300 gulden aan
Jan Kortenoever, wonende te Lexmond.
In de transportakte van 29 november
1773 werd het huis omschreven als een
capitaal modem dubbeld huijs en erven,
met een tuijn staande en geleegen aan de
westzijde van de eerste Westagterstraat
alhier te Vianen alles te zamen belend ten
zuijden de Stalstraat ten noorden het
Plein van den Huijze Batestein, strekkende voor van de straat ten dele tot aan de
gragt en voorts tot aan de zoogenaamde
Piqueur Hof, of het einde der scheimuur
staande tusschen de tuyn en de voorn:
Stalstraat. De bijbehorende goederen aan
de overzijde van de Stalstraat omvatten
toen een stalling, een koetshuis, een
moestuin naast het koetshuis, nog een
huis en een huisje met een tuintje op de
hoek van de Stalstraat en de Tweede
Westachterstraat (thans Brederodestraat)184.
De verdere geschiedenis van het
Drossaartshuis van Herman Smith is een
treurig verhaal. Spoedig na de koop is de
nieuwe eigenaar begonnen met de
afbraak van het huis, tot schrik van het
stadsbestuur. Al eerder, in 1755, was een
ander voornaam huis in de Achterstraat,
het befaamde huis Putlitz ter hoogte van
de huidige Pastorietuin, tegen de vlakte
gegaan185. Terecht vreesden de Viaanse
bestuurders dat door een dergelijke verwoesting van de straatwand het stadsgezicht onherstelbare schade zou lijden. In
de loop van februari 1774 had Jan
Kortenoever al de binnenplaats van het
huis opgebroken en de bomen daaruit
gerooid. Ondanks aanzegging door de
stadsbode en brieven naar de Gecommitteerde Raden om de afbraak tegen te
gaan zette de sloper door'86. In januari
1775 verkocht Kortenoever het totaal
geruïneerde erf voor 210 gulden aan Jan
van Lieshout en Jan van Rijssel, zijnde
een ledig erf en thuijn in de eerste
Westagterstraat, daer oostwaarts de
voorn: straat, noordwaarts de thuyn van
de zogenaamde Piekeurhof naast gelegen zijn. Zelfs de omschrijving van het erf
was niet meer correct, want de Piqueurs
Hof lag niet noordwaarts maar westwaarts
van het perceel. Een troost was dat in de

koop was inbegrepen het gebruik van het
water van de aangrenzende kasteelgracht
en van de berm tegen de kasteelmuur,
waarvoor jaarlijks 10 stuivers aan
Domeinen betaald moest worden187. Later
is het terrein, dat ruim 2800 m2 groot was,
verkaveld in kleinere percelen die in
gebruik kwamen als tuinen en boomgaarden, terwijl op de hoek van de
Achterstraat en Stalstraat een schuur
gebouwd werd met de korte zijde op de
Achterstraat188. Omstreeks 1860 werd ter
plekke van het gesloopte Drossaartshuis
een woonhuis met een opmerkelijke,
geknikte kap, thans Achterstraat 22, neergezet189. In de tuin vond de huidige eigenaar P. van Straaten in het voorjaar van
1996 een grote, rechthoekige arduiner
steen met in het midden een uitsparing in
de vorm van een halve bol, die mogelijk
als zonnewijzer in de tuin van het
Drossaartshuis dienst gedaan heeft.
Drie elementen van de Gezond-Bron bleven nog enkele jaren voortbestaan. De
bronzaal was in 1760 nog in gebruik, toen
de trap naar die zaal verplaatst moest
worden190. De woonvertrekken van de
bronmedicus naast de bronzaal bleven
ook na het vertrek van Van Gulpen dienen
als ambtswoning van de stadsarts. De
snelle opeenvolging van deze artsen, door
voortijdig overlijden of vertrek, is zeker
niet bevorderlijk geweest voor de instandhouding van de Gezond-Bron.
De eerste opvolger van Van Gulpen was
Gerard Kolder Duval, die in Doesburg
praktiseerde. Bij resolutie van Gecommitteerde Raden van 9 juli 1759 werd hij
aangesteld met vrije woning op Batestein
met reparatieplicht maar zonder belastingvrijdom, terwijl Domeinen de woonruimte
glas- en dakdicht zou houden191. Kolder
Duval moest de woonvertrekken op
Batestein tegen een tegemoetkoming afstaan aan de machinefabriek van D'Arles
de Liniere, die in april 1761 toestemming
kreeg zich op het kasteel te vestigen. Hij
overleed reeds in juni 1761192.
De volgende arts, Johan Hendrik Stelt, uit
Alkmaar, heeft zich bij zijn benoeming op
25 augustus 1761 bij die bepaling moeten
neerleggen. Stelt overleed al in augustus
1762193.
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Grafzerk van Herman Smith en Johanna Jonas in de Grote Kerk te Vianen. Foto P. Brederoo, Leiden.

Diens opvolger Wolfert Johannes
Beeldsnijder, geboortig van Culemborg,
werd op 30 september 1762 aangesteld'94.
Hij kwam regelrecht van de Utrechtse universiteit naar Vianen, maar was binnen
een jaar reeds naar elders vertrokken195.
Gabriel Bargignac, geboortig van
Amsterdam, kreeg bij zijn benoeming op 7
november 1763 weer de beschikking over
de vrije woning op Batestein. Hij was tot
tweemaal toe, in 1765 en 1766, schepen
van Vianen; hij overleed op 17 december
1766196.
Daarna fungeerde Johannes Millies als
stadsarts. Hij had eerder gepraktiseerd in
Honselersdijk. Bij zijn aanstelling van 27
januari 1767 kreeg hij eveneens de vrije
woning op Batestein, die toen gerepareerd moest worden197. Millies stierf ook
spoedig in Vianen, in oktober 1769198.
Met het overlijden van Millies kwam een
einde aan het gebruik van woonvertrekken op Batestein door de stadsarts. Zijn
opvolger Franciscus Mauritius Ozingh
wilde bij zijn aanstelling van 9 februari
1770 niet op het kasteel wonen en kreeg
in plaats daarvan 80 gulden per jaar om
elders in de stad woonruimte te zoeken199.
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Op den duur beschouwde de stadsarts
deze 80 gulden als een toeslag op zijn
traktement, maar in 1797 werd die afgeschaft200. De woning die Van Gulpen in
1754 als bronmedicus had gekregen, is
dus tot 1769 in gebruik gebleven als
ambtswoning van de stadsarts.
De grote tuin van Batestein, die als kuurpark had gediend, werd in 1761 door de
toenmalige huurder Herman van Noorle
overgedaan aan D'Arles de Linière, waaruit men kan opmaken, dat de tuin op dat
moment niet meer bij de Gezond-Bron in
gebruik was.
Samenvattend kan men zeggen, dat de
Viaanse Gezond-Bron tussen 1760, toen
Herman Smith overleed, en 1769, toen de
dokterswoning op Batestein voorgoed verlaten werd, definitief ten onder gegaan is.
Samenvatting en conclusies
Vianen heeft in de jaren 1753 tot 1760
een kuuroord van enige allure gekend. De
herinnering aan het bestaan ervan is in de
19de eeuw vervaagd tot een legende.
Latere historici meenden dat deze zogenaamde Gezond-Bron een fiasco was die

berustte op humbug.
Een nader onderzoek heeft echter aangetoond dat Vianen aanspraak mag maken
op een weliswaar bescheiden, maar toch
opmerkelijke plaats in de lange en gecompliceerde geschiedenis van de balneologie in Europa.
Het onderzoek naar de Gezond-Bron is
vanuit verschillende invalshoeken gedaan.
Voorop stonden de geologische, chemische en balneologische benaderingen om
de mate van betrouwbaarheid van de
18de-eeuwse gegevens over de GezondBron vast te stellen. Daaromheen zijn talrijke gegevens van historische, biografische, topografische en medische aard
bijeengebracht.
Een moderne interpretatie van de 18deeeuwse chemische analyses leidde tot de
conclusie dat het putwater van de
Gezond-Bron naar hedendaagse maatstaven gerekend kan worden tot mineraal
bronwater. Het water was van nature zuiver grondwater en het was wetenschappelijk onderzocht. Het water bevatte tenminste één opgeloste stof (ijzer) in
verhoogde concentratie. Op grond daarvan werd toen het water niet alleen
erkend als mineraalwater maar tevens als
bewezen of vermeend geneeskrachtig
beoordeeld door artsen. Het water had,
voor zover men toen kon vaststellen, geen
schadelijke bijwerkingen. Het water werd
aan de bron toegepast, waarbij de hygiëne in acht genomen werd.
De ontdekking van de Gezond-Bron is niet
toe te schrijven aan één enkel persoon,
maar is het gevolg van een jarenlange
ontwikkeling. De uitstekende kwaliteit van
het putwater op het kasteel Batestein was
al lange tijd bekend. Mogelijk heeft de
Viaanse stadsarts Johann Heinrich
Schütte als eerste het minerale karakter
van het water onderkend en de medische
toepassing geopperd. Op uitnodiging van
de Viaanse drost Herman Smith heeft een
latere stadsarts, Herman Kaau
Boerhaave, een oppervlakkig onderzoek
naar het water ingesteld. De plannen voor
de aanleg van een badhuis voor verminkte soldaten in het militaire hospitaal
op Batestein, in 1747, hangen daarmee
samen. De stadschirurgijn Herman van

der Steegh behandelde als eerste een
aantal patiënten met het bronwater. Smith
stelde in 1753 de stadsarts Theodorus
van Gulpen in de gelegenheid om de
Gezond-Bron te openen. De drost en zijn
vrouw Johanna Jonas hebben zich ook
later tot nut van het algemeen voor de uitbreiding van het kuuroord ingespannen.
De Gecommitteerde Raden van de Staten
van Holland stelden een gebouw van het
kasteel ter beschikking om het kuuroord in
te richten. Een verzoek van Maria Sikkel
om ook een badhuis in het kasteel te
ondernemen werd afgewezen.
De precieze plaats van de waterput van
de Gezond-Bron anders dan op het
Hofplein of minder dan twintig meter buiten de zuidelijke of oostelijke kasteelgracht kon nog niet achterhaald worden,
maar de bronzaal, de Hippocratische
beurs en de dienstwoning van de bronarts
konden getraceerd worden in de lange
galerij aan de noordzijde van het kasteel,
terwijl de grote tuin van Batestein diende
als kuurpark.
Van der Steegh en Van Gulpen hebben
tijdens het bestaan van de Gezond-Bron
vijf brochures gepubliceerd, waarin zij
zowel in wetenschappelijke als populariserende taal het belang van het Viaanse
kuuroord onder de aandacht gebracht
hebben. De belangrijkste kuren werden
daarin beschreven. In de boekjes richtten
zij zich ten dele naar soortgelijke brochures van het kuuroord van Kleef, geschreven door de vroegere Viaanse arts
Schütte, die daar als bronarts fungeerde.
Aan enkele belangrijke maatstaven ten
aanzien van Vianen als kuuroord werd
voldaan. Vianen beschikte in haar bodem
over een erkend natuurlijk kuurmiddel. Er
waren relevante kuurvoorzieningen aanwezig. De stad beschikte over logementen
als accommodatie voor de kuurgasten.
Aan de eis van een passend kuuroordkarakter werd voldaan met de gezonde
lucht, het kasteel Batestein, de grote tuin
en het Viaanse Bos. Het kuren geschiedde onder toezicht van een arts-deskundige.
Het kuuroord van Vianen kan bogen op
medische successen. Het bronwater was
van nut bij genezingen van huidaandoe71

ningen en ingewandsstoornissen. De
beschrijving van tientallen patiënten door
Van der Steegh en Van Gulpen geeft een
interessante kijk op de ziekten en ongemakken die in het 18de-eeuwse Vianen
heersten en de wijze waarop de medici
die behandelden.
De neergang en het einde werd veroorzaakt door de weinig aanlokkelijke entourage van het verarmde Vianen, door de
zuigkracht van het bekendere Kleef, door
te weinig kuurgasten, en door plaatselijke
roddel, achterklap en onderlinge twist.
De localisatie van de waterput van de
Gezond-Bron blijft vooralsnog een onopgeloste vraag.
Met belangstelling kijken de auteurs uit
naar de vondsten die ongetwijfeld gedaan
en die, naar zij aannemen, ook in kaart
gebracht zullen worden, als een deel van
het Hofplein wordt afgegraven in verband
met de verontreinigde grond aldaar, waarbij zij bijzondere belangstelling hebben
voor voorwerpen die samenhangen met
de toepassing van de Viaanse GezondBron.
B.W. Zuurdeeg en J. Heniger
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stadsbestuur haar levenslang gratis kost en
drank aan (GA Vianen 1, vergadering van de
Politie van 2 augustus 1740). Zij overleed in
het Oude Man- en Vrouwenhuis; de regenten
betaalden op 2 oktober 1752 de kosten van
haar begrafenis, zijnde 11 gulden en 16 stuivers (GA Vianen 405, Rouwmantels).
GA Vianen oud 27, Minuten en ingekomen
stukken 1738-1746, dossier 1740: brief van
1740 [verder niet gedateerd] van de magistraat van Vianen aan Ed. Mog. Heren, waarin gemeld wordt, dat Jan Elias Martijn, stads
medicinae doctor, enige dagen geleden is
overleden. Verzoek om Dr. Kaau Boerhaave
aan te stellen op 100 gulden per jaar.
De Balbian Verster, 'Peter de Groote'.
ARA, Rechterlijke Archieven van ZuidHolland vóór 1811, Vianen 21, f. 118-118v.
Met dank aan H.L.Ph. Leeuwenberg, Vianen,
die ons op het bestaan van dit kostelijke
document wees.
Willemse, António Nunes Ribeiro Sanches',
72-73.
Wem, 72, 80, 81.
Idem, 77-80. De wetenschappelijke nalatenschap van Herman Boerhaave is in deze

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.
65.
66.

eeuw teruggevonden in de bibliotheek van de
Militaire Academie voor Geneeskunde "S.M.
Kirov" te St.-Petersburg en inmiddels toegankelijk gemaakt voor wetenschapshistorisch
onderzoek.
GA Vianen 1, Resoluties van de vergaderingen van de magistraat, vergadering van 29
december 1744: De stadsdokter Stuckeris is
vertrokken naar Oud-Beierland. David White
die al twintig jaar hier praktiseert, wordt nu
voorgedragen als stadsdokter, behoudens
akte van aanstelling van Gecommitteerde
Raden.
GA Vianen 416, Kerkrekening: David Whijte
Stads Doctor werd op 1 april 1747 in de
Grote Kerk begraven voor 33 gulden. Zijn
weduwe werd in opdracht van Francis
Winnington op 29 mei 1769 begraven voor
36 gulden en 16 stuivers (GA Vianen 406,
Rouwmantels).
David White, geboortig van Londen, promoveerde op 28 november in geneeskunde aan
de universiteit van Leiden op het proefschrift
De Bile (Over de gal) (Molhuysen, Bronnen
Leidsche universiteit 4 (1920) 254*).
ARA, Grafelijkheid Rekenkamer Registers
798, f. 180v-181, resolutie van 19 juni 1747:
Na de dood van David Whijte, stadsdokter
van Vianen, wordt als zodanig aangesteld
Weijer Overmeer, praktiserend Dr. Med.,
wonende te Utrecht.
Dr. Overmeer was gehuwd met Beata
Henriette Maria van Tissot van Patot; een
dochter, Ida Cornelia van Overmeer, werd op
21 januari 1748 te Vianen gedoopt. In 1748
was hij aangesteld tot schepen van Vianen
(Krijnen, Elite van Vianen, in voce Weijer van
Overmeer).
Van dr. Josua Charleviel is geen aanstellingsakte bekend. Hij komt als getuige van
notariële akten voor, op 29 mei 1752 als
Stads Medicinae Doctor (ARA, Notariële
Archieven 7856, akte van 1 oktober 1749:
idem 7871, akte van 29 mei 1752; idem
7872, akte van 12 januari 1753).
Horden, Een kleine geschiedenis, 184-187.
ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
798, f. 181-185, vergadering van 22 juni
1747.
Tenzij anders vermeld zijn de gegevens over
Herman Smith ontleend aan Krijnen, Elite
van Vianen, in voce Herman Smith.
Jörg, Porselein, 137.
GA Amsterdam, Poorterboek 18, p. 357.
GA Amsterdam, DTB 578, p. 84, ondertrouw
dd. 30 december 1735. Johanna Jonas ging
op 19 juli 1720 in ondertrouw met Johannes
de Vries, geboortig van Hellendoorn. Hun
kinderen werden in Amsterdam gedoopt:
Geertruida, die doofstom was, op 29 juni
1721, Elias, op 28 juli 1723, Herman op 18

oktober 1724, Bernard op 15 mei 1726, en
Arnold op 5 oktober 1729 (GA Amsterdam,
DTB 557, p. 259, ondertrouw dd. 19 juli 1720;
DTB 49, doopboek Nieuwe Kerk, f. 123,
189v; DTB 50, doopboek Nieuwe Kerk, f.
16v, 67, 178v).
Het huwelijk van Herman Smith met Johanna
Jonas is kinderloos gebleven.
67. Wolfert van Cattenburch was een zoon van
Otto van Cattenburch en Johanna van
Benthem. De vader was secretaris (sinds
1650) en later schepenburgemeester (16601662), stadsburgemeester (1663) en schepen (1665), van Vianen. Wolfert promoveerde in 1685 te Harderwijk in de rechten en
werd advocaat. Hij bekleedde verschillende
ambten: dijkgraaf van Vianen en secretaris
van de Hoge Schouw 1714-1736, stadhouder
van het Leenhof van Vianen 1714-1736,
raadsheer in de Kamer van Justitie 17301736 en eerder ook raadsheer in de
Regering van de graven van der Lippe over
Vianen. In 1721 trouwde hij in Den Haag met
Johanna Louise van Heurn. Wolfert overleed
op 10 november 1736 en werd op 17 november d.a.v. in de Grote Kerk te Vianen begraven (GA Vianen 416, Kerkrekening ; ARA,
Rechterlijke Archieven van Zuid-Holland vóór
1811, Vianen 20, f. 231-231v, 239v-240,
250v; Krijnen, Elite van Vianen, in voce Mr.
Wolfert van Cattenburgh).
68. ARA, Rechterlijke Archieven van ZuidHolland vóór 1811, Vianen 20, f. 272-273, dd.
7 augustus 1737.
69. Busching, Nieuwe en volledige géographie,
en Van der Aa, Aardrijkskundig
Woordenboek 11 (1848), 668.
70. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
827, Ingekomen brieven en resoluties 17261759: De dijkgraaf Cattenburch werd op 12
augustus 1726 vergund om de huur van de
Weyenhoff, die in 1729 zou aflopen, te verlengen. Op 5 juli 1732 werd de pacht aan
Cattenburch opnieuw verlengd, omdat
Cattenburch het huis tegen een gunstige prijs
wilde verkopen: publiq ... verkopen maar
ondervonddaarontrent seer te obsteheren ...
daar de Weyenhoff nu niet meer van sijn
huys en erf afgeheind was en een ieder voorquam als natuurlijk daaraan behorende. Op 4
juni 1738 kreeg de rentmeester Van Noorle
opdracht om de pacht af te kopen van de
nieuwe pachter Herman Smith. Deze afkoop
is niet doorgegaan, want nog in 1773 behoorde de Weyenhoff bij het huis. Vriendelijke
mededeling van P.T. den Hertog, Vianen.
71. Idem, Vianen 21, Transportregister 17391748, f. 193v, akte van 1 juni 1743, f. 203203v, akte van 5 augustus 1743; idem 22,
Transportregister 1749-1764, f. 115v, akte
van 18 november 1754, en f. 172v, akte van
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4 juni 1757.
72. ARA, Hoge Raad 956, Register der dictums
of korte sententies, van 22 december 1752.
De uitgebreide sententies van de Hoge Raad
ontbreken over het jaar 1752.
73. Van Gulpen, Verhandeling (1754), (i).
74. Idem, (ii), noot *.
75. Van der Steegh, Heelkundige
ondervindingen, (iii)-(iv); Van Gulpen,
Verhandeling (1754), (ii).
76. ARA, DTB Vianen, Doopregister.
77. GA Vianen 405, Rouwmantels 12 augustus
1757 Pieter van der Steegh 15-12-0 betaald
door zijn vader Henderik van der Steegh;
idem, Rouwmantels 7 november 1757 Aaltie
van der Steegh 17-4-0 betaald door haar
vader Henderik van der Steegh.
GA Vianen 417, Kerkrekening: 12 augustus
1757 Pieter van der Steegh, zoon van
Hendrik Versteegh, met drie klokken, op het
kerkhoff 6.-.-; 7 november 1757 de dogter
van Hendrik van der Steegh, genaamt
Geertruij Borias, met drie klokken, op het
kerkhoff 6.-.-.
78. GA Vianen, Archief Hervormde Gemeente
Vianen 4, Resoluties, handelingen en notulen
van de kerkeraad 1748-1774, vergaderingen
van 5 april 1759, 7 april 1763 en 5 april 1770.
79. Hendrik van der Steegh als getuige in ARA,
Notariële Archieven 7858, dd. 5 juni 1757,
testament van Josua van Solinge; idem
7864, akte no. 4, dd. 22 mei 1754: testament
van Jan Cornelisz. Tukker en Crijntje Jansdr.
Goes; en andere akten in idem 7856, dd. 16
oktober 1749; idem 7857, dd. 11 oktober
1750; idem 7858, dd. 29 oktober 1757 en
idem 7872, akte no. 21, dd. 3 augustus 1753.
80. GA Vianen, Archief Hervormde Gemeente
Vianen 29, Kerkrekening van 1750: 15 mei
1750 Monsr. Dionisius La Fage begraven in
de kerk voor 13 gulden.
81. GA Vianen, Archief Gemeente Vianen 1,
Resoluties van de vergaderingen van de
magistraat, 1733-1759, vergadering van 19
april 1752.
82. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
798, f. 318-319, vergadering van 6 maart
1753.
83. GA Vianen 5, Notulen van de Raad dl. 1,
1797-1800, vergadering van 28 augustus
1797.
84. GA Vianen 417, Kerkrekening: Hendrik van
der Steegh werd op 10 januari 1803 in de
Grote Kerk te Vianen begraven.
Hendriks zoon Lambert van der Steegh
trouwde op 9 december 1779 met Geertje
van der Linden. Hun kinderen werden allen in
Vianen gedoopt: Hendrik en Cornelia (tweeling) op 10 februari 1780, Gerarda op 14
maart 1782, Lambertus op 5 augustus 1785
en Geertje op 3 mei 1787. Lambert sr. ging
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

geneeskunde studeren en promoveerde op 8
juni 1785 aan de universiteit van Harderwijk
(ARA, DTB Vianen, Trouwregister,
Doopregister; Schutte, Album Promotorum
Harderwijk, 254).
Tenzij anders vermeld zijn de biografische
gegevens over Theodorus van Gulpen ontleend aan Van der Marel, 'Dr. Theodorus van
Gulpen'.
Van der Marel, 'Dr. Theodorus van Gulpen',
124. Brief van 17 juni 1996 van het
Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv
te Düsseldorf aan J. Heniger: Mathias
Hammers leidde jarenlang het klooster der
Kruisheren te Aken en stierf daar in 1754.
Het kloosterarchief is slechts zeer fragmentarisch bewaard gebleven.
De Kruisheren vormen de Orde van de reguliere kanunniken van het Heilig Kruis, de
enige orde die in de Nederlanden ontstaan is.
De orde is in 1210 gesticht door de edelman
Theodorus van Celles. Het klooster van Aken
is al vóór 1400 gesticht. In de 18de eeuw
maakte de orde een moeilijke tijd door.
Hendrik Vink was aanvankelijk predikant te
Haastrecht. Hij werd op 14 april 1724 te
Gorinchem beroepen. Op 29 mei 1743 werd
hij emeritus; hij overleed op 20 februari 1744
en werd in de kerk van Gorinchem begraven.
Vink bezat in Gorinchem het huis Den blauwen voet'm de Gasthuisstraat, met een uitgang in de Tinnegietersteeg, dat hij in 1725
had gekocht en waar hij vermoedelijk ook
woonde (GA Gorinchem, Archief
Schepenbank 532, Transportregister van
1725, f. 24-24v, dd. 19 maart 1725; Van
Zomeren, Beschryvinge Gorinchem en Arkel,
28).
GA Gorinchem, Archief Hervormde
Gemeente Gorinchem 4, Handelingen van de
kerkeraad 1730-1759, vergadering van de
kerkeraad van 19 mei 1735, waarin de brief
van de predikanten van 's-Hertogenbosch
aan die van Gorinchem met betrekking tot
Theodorus van Gulpen werd besproken.
Idem, Register der Ledematen 1689-1785,
199: Van Gulpen woonde toen op de
Appeldijk in Gorinchem.
Adolf Bierman, overleden in 1763 te
Herwijnen, was een zoon van Petrus
Bierman (1671-1725) en Catharina Schadd.
Zijn vader was predikant te Ambon en Banda
geweest en Adolf zal ook in de Oost geboren
zijn. Petrus kocht in 1713 de heerlijkheid
Herwijnen en het kasteel aldaar met andere
bijbehorende goederen, die eens bezit van
de Brederodes waren geweest. Uit zijn huwelijk met Elisabeth van Doorn, overleden in
1772 te Herwijnen, had Adolf dertien kinderen. Theodorus van Gulpen moet privéonderwijzer van de jongens Petrus (*1726),

Arnoldus ( 1729) en Johannes ( 1730)
geweest zijn (Sloet, Van Veen en Martens
van Sevenhoven, Leenaktenboeken Gelre en
Zutphen, 453-454, 458, 468-469, 471-472;
Van 't Lindehout, 'Bierman', 154-156).
91. GA Rotterdam, Oud Stads Archief 289 II,
Poorterboek, p. 7: den 25 November 1739
Theodorus van Gulpen geboren tot Maasthgt
is poorter geeed praesent alle de Heeren
Burgermeesteren dempto Dey noot, [in de
kantlijn:] Gratis op ordre van de Heeren
Burgerm:'.
92. GA Rotterdam, Oud Stads Archief 322,
Resoluties van burgemeesters, p. 73, dd. 30
november 1739.
93. Idem, p. 135-137, dd. 15 augustus 1743.
94. Idem, p. 245-246, dd. 31 december 1746.
95. In Getuigenisse der Waarheit, in 1755,
schreef Van Gulpen dat hij een gezin met vijf
kinderen had. Een ongenoemd kind van Van
Gulpen werd op 23 december 1755 in de
Grote Kerk van Vianen begraven (GA Vianen
417, Kerkrekening).
96. GA Rotterdam, Oud Stads Archief 73, f. 122,
dd. 23 mei 1746.
97. Van Gulpen, Verhandeling (1754), (iii). Mr.
Lambert van Neck (1696-1746) was pensionaris 1736-1745 en vroedschap van
Rotterdam 1744-1745 (Engelbrecht,
Vroedschap van Rotterdam, 324).
98. Van Epen, Album Studiosorum Academiae
Gelro-Zutphanicae , 105: 1750 Sept. 2
Theodorus van Gulpen, Mosa-Trajectinus. M.
Cand.; Schutte, Album Promotorum
Harderwijk, 175: 1750 3 sept. Theodorus van
Gulpen, Mosa Trajectinus, in medicina; disputatio ejus continebat varias positiones
medicas, exposuit morbum vel casum de
melanchola et sect. 4 Aphor. 1- et 11, promotore Joh. de Gorter, assessoribus omnibus
professoribus.
99. Van Gulpen, Varias positiones medicas, 8: Ut
Rosa dat florem, Flos fructum, Fructus odorem; Sic Manus dat morem; Mos laurum;
Laurus honorem.
100. Boerman, 'Linnaeus', 33-47; Stafleu,
Linnaeus, 10-11.
101. Martinus Wilhelm Schwencke (1706
Maastricht - 1785 's-Gravenhage) promoveerde in 1731 te Leiden in de geneeskunde.
Hij was in Den Haag stadsdokter 1735-1780,
professor in de plantkunde 1750-1785 en
inspecteur van de Stadsapotheek sinds
1755. Naar hem noemde Linnaeus het plantengeslacht Schwenckia (Kuijlen et al.,
Paradisus Batavus, 25-26, 98-100; Endtz et
al., Hage-professoren, 96-117).
102. Thomas Schwencke (1694 Maastricht - 1767
's-Gravenhage) promoveerde in de geneeskunde in 1715 te Leiden. In Den Haag was hij
stadsdokter 1723-1765, professor in de ana-

tomie en chirurgie 1723-1765, lector in de
vroedkunde 1726-1765 en vroedschap van
's-Gravenhage 1730-1767. Hij trouwde in
1718 Anna Christina Kuenen (1700-1734),
een dochter van Frederik Kuenen en
Christina Holdtbrant, en een zuster van de
Viaanse griffier Frederik Kuenen. Thomas
Schwencke zou later de muziekwereld aan
zich verplichten door Wolfgang Amadeus
Mozart te genezen van een vervaarlijke ziekte, toen het wonderkind in 1765 in Den Haag
optrad (Endtz et al., Hage-professoren, 7895; Krijnen, Elite van Vianen, in voce
Frederick Kuenen; Fölting, Vroedschap van
's-Gravenhage, 221-222).
103. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
798, f. 321-321v, vergadering van 16 maart
1753: Brief van de magistraat van Vianen
van 7 maart 1753: na de dood van W.
Overmeer heeft Theodorus van Gulpen M.D.
te Den Haag het ambt van stadsdokter te
Vianen verzocht; na ingewonnen gunstig
advies van den medicinae en botanices professor Schwencke in Den Haag (als bijlage
meegestuurd, maar hier niet genotuleerd)
wordt aan de magistraat van Vianen opgedragen, hem de akte van aanstelling te
geven.
104. GA Vianen, Archief Hervormde Gemeente
Vianen 67, Lidmatenregister 1742-1865.
105. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
798, f. 401v-402v.
106. Van Gulpen, Verhandeling (1754), (ii).
107. Van der Steegh, Heelkundige
ondervindingen, (iii).
108. Hemker, Grondwater Vijfheerenlanden.
109. Crismer, De merkwaardige geschiedenis, 98.
110. Zuurdeeg, Van Enk en Vriend, Natuurlijke
achtergrondgehalten.
111. Veldstra en Zuurdeeg, Nutriënten en PCA's.
112. Zuurdeeg en Trappenburg, De Rijn.
113. Schroder, Scheikunde.
114. Wittop Koning en Houben, 2000 jaar gewichten.
115. Verhoef, Maten en gewichten.
116. Degner, Ons Ubbergsch Water, 76.
117. Schroder, Scheikunde.
118. Vlugzout of sal volatilus is een ammoniumbicarbonaat-verbinding (Schroder,
Scheikunde).
119. Pouhon is de Waalse naam voor put; zie
Crismer, De merkwaardige geschiedenis, 11.
120. Van Gulpen, Verhandeling (1756), 3-5.
121. Mönnich, Encyclopaedisch handboek, 550551.
122. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
827, Ingekomen brieven en resoluties 17261759; vriendelijke mededeling van P.T. den
Hertog, Vianen.
123. Van Gulpen, Verhandeling (1754), 1.
124. Van Gulpen, Verhandeling (1756), 3.
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125. Baggerman, Vianen in oude ansichten, 49.
126. Van der Steegh, Heelkundige
ondervindingen, 1 en 2.
127. Van der Steegh, Vermakelyke reyse, 36.
128. Wem.
129. Van der Steegh, Heelkundige
ondervindingen, (iii)-(iv).
130. Idem, (iv).
131. Zie hierboven bij de afbraak van de StPoltoren.
132. Van Gulpen, Verhandeling (1754), (iv).
133. Zagwijn, Nederland in het Holoceen, 46.
134. De 0.8 bar overdruk volgt uit het feit dat de
put ter plaatse ongeveer 7.5 m diep is.
135. De forse waterdruk van de Lek is af te leiden
uit de hedendaagse rivier- en polderpeilen;
zie Provincie Zuid-Holland. Nader onderzoek.
136. Zuurdeeg en Trappenburg, De Rijn.
137. Grontmij, Aanvullend onderzoek.
138. Van der Steegh, Heelkundige
ondervindingen, 2.
139. Wem, (ii)-(iii), 3.

140. Wem, 10-11.
141. Wem, 9-10.
142. Wem, 6.
143. Herman de Coole werd op 7 april 1779 in de
kerk te Vreeswijk begraven voor 15 gulden
en 2 stuivers; zijn vrouw Maria van Bornberg
ging hem voor op 18 december 1772, eveneens voor 15 gulden en 2 stuivers. Uit hun
huwelijk werden minstens twee zonen te
Vreeswijk gedoopt: François op 13 mei 1731,
en Lammert op 17 oktober 1734 (RA Utrecht,
DTB Vreeswijk, Doopregister 1725-1811, en
Begraafregister 1734, 1737-1811).
144. Van der Steegh, Heelkundige
ondervindingen, 11-12.
145. Wem, 13.
146. Wem, 17.
147. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
798, f. 376-377, vergadering van 26 september 1753.
148. Maria Sikkel woonde later in Hagestein,
waaruit zij op 9 mei 1763 met attestatie vertrok (GA Vianen, Archief Hervormde
Gemeente Hagestein 26, Lidmatenregister
1762-1916).
149. Van Gulpen, Verhandeling (1756), 5-6: en op
myn verzoek nu geleidet tot aan de fraaie en
aangename wandelplaatse.
150. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
800, f. 30-31 v, vergadering van 30 april 1754.
151. Van Gulpen, Verhandeling (1756), 6: alwaar
de kracht, van dit heilzaam water met het
maken van verscheide Experimenten 's
Zomers gratis zal te zien zyn.
•\52.ldem, 6.
153. Van der Marel, 'Dr. Theodorus van Gulpen',
134.
154. Van Gulpen, Verhandeling (1756), 22.
155. Wem, 22.
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156. Wem, 25-26.
157. Wem, 24.
158. Wem, 6.
159. Van Gulpen, Getuigenisse, 7.
160. Van der Steegh, Vermakelyke reyse, 70.
161. Blauwschuyt, scheurbuik.
162. Hieronimus Fabritius ab Aquapendente,
hoogleraar in Padua, publiceerde in 1617 zijn
Opera chirurgica. Mogelijk heeft Van der
Steegh de heruitgave Opera anatomica et
physilogica van 1737 door Albinus in Leiden
in handen gehad.
163. Hamel, gelubde ram. Overigens meende Van
Gulpen later, dat men vooral geen schapevlees moet eten om dat dit niet alleen een
tragen stoelgang veroorzaakt, maar ook in
Rot-koortsen te gebruiken zeer nadelig is.
164. Wagtet, kwartel, een tegenwoordig bijna uitgestorven patrijzensoort.
165. Visch sonder schobben, paling. Volgens de
eetvoorschriften in het Oude Testament en in
de Talmoed behoort de paling tot de verboden vissoorten wegens de vermeende afwezigheid van schubben. De Delftse bioloog
Antoni van Leeuwenhoek toonde echter in
1685 met een microscopisch onderzoek aan,
dat de paling wel degelijk schubben heeft
(Leeuwenhoek, Alle de Brieven 5 (1957),
326-330).
166. Van Gulpen, Verhandeling (1756), 30.
167. Wem, 30.
168. Van Gulpen, Getuigenisse, 4.
169. Bijdrage van W.M. Zappey, Amsterdam.
170. Bijdrage van W.M. Zappey, Amsterdam.
171. Van Gulpen, Verhandeling (A756), 2.
172. Wem, 5.
173. Sebastiaan Middelbeek (1695-1755), stamde
uit een Haags geslacht van apothekers. Hij
promoveerde in 1719 aan de universiteit van
Leiden. Een van zijn schoonzonen was mr.
Martinus Gousset (1719-1788), landsadvocaat van Holland, later bij historici befaamd
om de zgn. Index Gousset, een index op het
leenarchief van Holland (Lindeboom, Dutch
medical biography, 1334; Fölting,
Vroedschap van 's-Gravenhage, 235-236).
174. Albrecht von Haller, een beroemd Zwitsers
anatoom, betitelde Schlichting vanwege zijn
polemische talenten als vir acris et animosus,
een bits en fel heerschap (Biographisches
Lexikon 5 (1962), 87).
175. Johan Daniel Schlichting (1703-1765),
afkomstig uit Jever, Oost-Friesland, studeerde geneeskunde in Halle, Leiden en
Groningen; aan de laatst genoemde universiteit promoveerde hij in 1730. Een aantal van
zijn medische werken bevindt zich in de universiteitsblibliotheek van Amsterdam
(Lindeboom, Dutch medical biography, 17551756).
176. Schlichting, Syphilidos, 649.

177. Van Gulpen, Verhandeling (1756), 7-9.
178. Idem, 3, 4.
179. Crismer, De merkwaardige geschiedenis, 41.
180. Laan, 'Consumptie van mineraalwater', 234.
181. GA Vianen, Archief Hervormde Gemeente
Vianen 66, Lidmatenregister 1742-1865:
Theodorus van Gulpen met attest: van s'
Hage 17 6/10 53. vertrokken Juny 1759.
Van de kinderen van Theodorus van Gulpen
en Maria van Breda heeft alleen Wilhelmus
van Gulpen sporen nagelaten. Hij werd
gedoopt op 29 september 1748 te Rotterdam
en overleed op 8 maart 1815 te Abcoude. Hij
huwde op 13 november 1781 te Leerdam
Helena Maria van Voorthuijsen (1760-1843).
In Abcoude werd op 29 september 1782 hun
zoon Theodorus Martinus gedoopt, die kennelijk naar zijn grootvader Theodorus van
Gulpen was vernoemd; als doopgetuigen
waren echter Gerrit van Voorthuijsen en
[onleesbaar] Hoffman aanwezig.
Wilhelmus van Gulpen vestigde zich in 1771
te Abcoude en woonde aanvankelijk bij de
secretaris Florens Eilbracht. Hij fungeerde als
notaris van Abcoude in 1778-1814. In 1781
werd hij ook schout van Abcoude St.Pietersgerecht, en in 1784 tevens secretaris.
Tijdens de doortocht van de Pruisen door
Abcoude, op 22 september 1787, werd zijn
huis ernstig geplunderd en nagenoeg leeggeroofd. Bij die gelegenheid zijn ook vijf schilderijen vernield. De totale schade begrootte hij
op ƒ 3725-6-8 (RA Utrecht, DTB Abcoude,
Doopregister 1754-1797; Lidmatenregister,
no. 108; Verzameling memorien 1 (1788), no.
104, 84-91, dd. 11 december 1787; Van der
Marel, 'Dr. Theodorus van Gulpen').
Theodorus Martinus van Gulpen heeft nakomelingen tot in deze eeuw, onder anderen de
hoogbejaarde mevrouw Christina van der
Marel-van Gulpen te Weteringbrug, die echter geen enkele tastbare herinnering aan de
Viaanse bronmedicus Theodorus van Gulpen
bezit of kent.
182. Eldering-Niemeijer, Grafzerken, 60; GA
Vianen 405, Rouwmantels 1 oktober 1760
drossaard van Vianen &c. ƒ 56-16-0. Na het
overlijden van Herman Smith werd een herdenkingspenning geslagen. Een exemplaar
bevindt zich in het Koninklijk
Penningenkabinet te Leiden.
183. ARA, Notariële Archieven 7865, akte no. 22,
dd. 8 november 1764: testament van
Johanna Jonas, vrouwe van Lange en Ruige
Weide enz.
184. ARA, Rechterlijke Archieven van ZuidHolland vóór 1811, Vianen 24, f. 41-41v, dd.
29 november 1773.
185. ARA, Grafelijkheid Rekenkamer Registers
800, f. 208v-209v, vergadering van 11
december 1755: Verbod aan Frederik

Kuenen om het huis Putlitz verder af te breken; het puin was al afgevoerd naar
Rotterdam.
186. GA Vianen 2, Resoluties van de magistraat,
vergadering van 1 maart 1774.
187. ARA, Rechterlijke Archieven van ZuidHolland vóór 1811, Vianen 24, f. 76v-77, dd.
30 januari 1775. De hier genoemde berm en
de kasteelgracht staan in de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel van het kadaster van
1832 bekend als respectievelijk sectie A 188
en 189.
188. Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende
Tafel van het kadaster van 1832 de percelen
sectie A 191-196, die in eigendom van
Rutgerus Dercksen, dagloner, Hendrik van
den Anker, bouwman, en Hendrik Verweij,
wagenmaker, waren.
189. Van Groningen, Vijfheerenianden, 382.
190. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
801, f. 203v-204, vergadering van 30 april
1760: de looze steektrap dienende tot een
opgang na de zo genaamde Bronzaal, en
staande voor een van de twee deuren van
dat gedeelte van het Huijs door den zelven
Doctor bewoont wordende, waerdoor de
gevoegelijkste en gemaklijkste ingang is
beset, te verplaetsen en te doen brengen in
een doorloop of portaal naast daerdie tegenwoordig is.
191. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
801, f. 69-70v, vergaderingvan 16 juli 1759.
192. GA Vianen, Archief Hervormde Gemeente
Vianen 66, Lidmatenregister 1742-1865:
Gerard Kolder Duval en Anna Justina Amelia
Winter egtelieden attest, van Dousburg 17
7/25 1759; idem 406, Rouwmantels 2 juli
1761 G. Colder du Val Stadsmed. Doctor

f 30-18-0.
193. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
802, f. 90-91 v, vergadering van 25 augustus
1761 ; GA Vianen, Archief Hervormde
Gemeente Vianen 66, Lidmatenregister
1742-1865: Joan Hendrik Stelt, met attestatie
van Alkmaar den 25. Octob. 1761; /dem 406,
Rouwmantels 12 augustus 1762 Joan
Hendrik Stelt stad Me. Doctor op order van
Hs. Croesen en Velthuijsen f 24-15-0.
194. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
802, f. 249v-250, vergadering van 30 september 1762.
195. Wolfen Johannes Beeldsnijder promoveerde
op 1 maart 1762 aan de universiteit van
Utrecht op De inflammatione diaphragmatis
seu paraphrenitide (Over de ontsteking van
het middenrif) (Ketner, Album Promotorum
Academia Rheno-Trajectina, 169).
196. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
803, f. 69, vergadering van 7 november
1763. GA Vianen 417, Kerkrekening: 24
december 1766 de heer Gabriel Bargignac,
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Stads Médecine Doctor, in de kerk begraven
voor 43 gulden; idem 406, Rouwmantels 24
december 1766 Gabriel Bargignac Med. Dr.
& Schepen te Vianen f 50-4-0. Bargignac
trouwde in 1764 met Elisabeth Chardavoine,
weduwe van Jan de Casenabe en van de
Waalse predikant te Suriname Elias Le
Fevre. Uit dit huwelijk werd posthuum geboren Gabrielle Jeanne Ester Bargignac op 18
juli 1767. Zijn weduwe overleed op 3 februari
1782 te Vianen. Haar boedelinventaris van
10 mei 1783 bevindt zich in ARA, Notariële
Archieven 7877, akte no. 658 (Krijnen, Elite
van Vianen, in voce Gabriel Bargignac).
197. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
805, t. 1 v-2v, vergadering van 27 januari
1767 (aanstelling); f. 2v-3, vergadering van 9
februari 1767 (reparatie).
198. GA Vianen 406, Rouwmantels 11 oktober
1769 Johannes Millies Med: Dr. f 28-6-0.
Millies was in 1756 gepromoveerd aan de
universiteit van Leiden op het proefschrift De
palpitatione cordis (Over de hartslag).
199. ARA, Grafelijkheids Rekenkamer Registers
806, f. 60-61 v, vergadering van 9 februari
1770.
200. GA Vianen 1, Notulen van de Raad, dl. 1,
1797-1800, vergadering van 28 augustus
1797: Bij de aanstelling van Johannes
Kuijpers tot stadsarts van Vianen kon het
stadsbestuur niet beschikken over de 80 gulden huishuur, aangezien de toekenning daarvan tot de competentie van Domeinen
behoorde. Nadien is er geen sprake meer
van toeslag op het traktement vanwege huishuur.
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Medewerkenden:
mw. A.J.M. Koenhein, Vianen
A.C.N. Koenhein, Vianen
J.A.M. Koenhein, Vianen
J. Zuurdeeg, Middelburg
J.P.B. Zuurdeeg, Tholen
N. Zuurdeeg, Oosterbeek
P. Brederoo, Leiden
P.T. den Hertog, Vianen
P. van Toor, Haarlem
H.C. van Anken, Vianen
H.J.A. Berendsen, Utrecht
mw. L. Terken, Vianen
J.M.M. Ruijter, Vianen
mw. W.H. van der Horst-Harkema,
Vianen
H.L.Ph. Leeuwenberg, Vianen
W.M. Zappey, Amsterdam
mw. C. Laan, Vlaardingen
mw. J. Timmer, Vianen
H. Zwaan, Haarlem
W.G. Doornenbal, Vianen
A.M.G. Gremmen, Vianen
M. van Maaren, Herwijnen
S.P. Vriend, Zeist
G. Frapporti, Woerden
M. Bartels, Amsterdam
J.V. Meininger, Zeist
Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek, Amersfoort

