
zal ongetwijfeld naar zijn beroemde 
oom zijn genoemd. Zijn vader werd in 
1788 tot "inspecteur van 's Lands 
gebeneficieende studenten aan de 
Hoogeschool te Leyden" benoemd. Wel
licht heeft deze plotselinge beëin
diging van zijn predikantenloopbaan 
iets te maken met het huwelijk en 
de snelle geboorte van Jona Willem 
van twee maanden later. Hij heeft 
deze betrekking tot zijn dood op 14 
december 1831 uitgeoefend. Zijn we
duwe overleed eveneens te Leiden op 
26 januari 1842. Twee dagen daanna 
vervaardigt een Leidse notaris een 
extract (gedeeltelijk afschrift) uit 
haar testament van 28 mei 1841 en 
stuurt dit naar Vianen. Het zich in 
het stadsarchief te Vianen bevinden
de document heeft betrekking op het 
graf van Jona Willem te Water. Alida 
de Backer schenkt aan de kerk van 
de Hervormde Gemeente te Vianen twee
honderd gulden in contanten onder 
voorwaarde, dat de kerkmeesters al
daar verplicht zullen zijn het graf 
van haar overleden zoon te eeuwigen 
dage te onderhouden, zonder dat het 
ooit mag worden geopend of aan de kerk 
of kerkmeesters kan vervallen. Ik 
vraag mij af of de strijdvaardige 
Jona Willem te Water een navranter 
voorbeeld van de hardnekkigheid van 
de oude gewoonte om de doden in de 
kerken te begraven had kunnen ont
moeten dan dat het geval was bij 
zijn naamgenoot. 
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Twee gietijzeren grafmonumenten 
te Vianen 

Graftekens, die geheel of gedeelte
lijk uit metaal - vooral gietijzer -
zijn opgebouwd, behoren in Nederland 
tot de zeldzaamheden. Dergelijke graf
tekens zijn in ons land nimmer alge
meen in zwang gekomen. Dat dit zo ge
steld is, zal zijn oorzaak vooral 
gehad hebben in drie negatieve ver
schijnselen: op de eerste plaats was 

het te gebruiken materiaal vrij kost
baar; op de tweede plaats had ijzer 
voor grafzerken nu eenmaal bij hebzuch-
tigen grotere aantrekkingskracht dan 
steen; tenslotte was het klimaat een 
ongunstige factor. 
In Vianen werden in de eerste helft 
van de vorige eeuw twee gietijzeren 
graftekens op de plaatselijke begraaf
plaats opgericht. Beide vormden zij 
de bekroning van een speciaal ontwor
pen grafheuvel en verdienen ten volle 
de naam "monument". Ongetwijfeld 
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werden zij opgericht naar buitenlands 
voorbeeld, in zogenaamd neo-classicis-
tische stijl. In het buitenland, 
speciaal in Frankrijk, dat in de eer
ste helft van de 19de eeuw een belang
rijke invloed uitoefende op de Neder
landse smaak, werden talrijke goede 
ontwerpen op dit ternein gemaakt en 
uitgevoerd. Oorspnonkelijk waren deze 
producten van onze ijzergieterijen 
meestal in verschillende kleuren be
schilderd. Zo'n 30 jaar geleden waren 
daarvan bij de beide exemplanen te 
Vianen nog sporen te zien. 
Niet alleen om de artistieke kwali
teit verdienen beide graftekens te 
Vianen de aandacht. Ze houden name
lijk verband met pensonen waarvan de 
namen zeken waard zijn om aan de 
vergetelheid te onttnekken. 

I 

Het eerste gedenkteken is opgenicht 
voon Jan Blanken Jansz. Het monument 
is een afgeknotte pinamide met een 
bekroning die bestaat uit een kapi
teel dat met kransen bekleed is; 
erboven is op elke zijde een fron
ton geplaatst, dat geflankeerd is 
door acroteria. 
Op één der zijvlakken is in reliëf 
de Oeroeboeros, het bekende eeuwig-
heidssymbool te zien. Aan de tegen
overstaande zijde is een laurier-
tevens eikenkrans weergeven. Op het 
derde zijvlak staat te lezen: 

HIER RUST 
JAN BLANKEN, JANSZ 
STAATSRAAD 
INSPECTEUR GENERAAL VAN 's RIJKS-/ 
WATERSTAAT 
RIDDER 
VAN 
STAAT EN BUITENLANSCHE ORDEN, ENZ. 

Op het tegenoverliggende vlak is 
vermeld : 

GEBOREN 
TE BERG-AMBACHT 
15 NOVEMBER 1755, 
OVERLEDEN 
TE VIANEN, 
17 JULIJ 1838. 

Jan Blanken was één van de zoons van 
timmerman en molemaker Teunisse 
Blanken en Niesje den Bliek. In 1777 
trouwde Jan Blanken met Maria van La-

Grafmonument van Jan Blanken, 1838 Vianen 
begraafplaats; toestand in 1957 
(foto: Mr dr J. Belonie) 

Portret van J. Blanken. Schilderij doon 
J.A. Daiwaille, ca 1800 Amsterdam Rijksmuseum 
(foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 
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kerveld, geboren in 1753. Zij hadden 
drie kinderen. Maria van Lakerveld 
overleed, evenals naderhand Jan Blan
ken, in het huis Vijverlust, een 
buitengoed aan de oude Straatweg tus
sen Vianen en Gorinchem (1). 
Van Jan Blanken, van wie het Rijksmu
seum te Amsterdam een door Jean Augus
tin Dailwaille geschilderd portret be
zit (2), kan zonder overdrijving ge
zegd worden dat hij zich tot een Neder
lands bouwkundige van grote stijl 
ontwikkeld heeft. Ten tijde van de 
vierde Engelse oorlog werkte hij reeds 
bij de dienst der genie als gewoon 
opzichter ten behoeve van de voorbe
reiding der verdediging van de ves
tingen Den Briel en Hellevoetsluis. 
Tal van batterijen in de omgeving 
heeft hij helpen aanleggen. 
Ten tijde van de dreigingen als ge
volg van de chantage-politiek van Kei
zer Joseph II tegen de Verenigde Neder
landen, ontving Jan Blanken de opdracht 
om een rapport samen te stellen over 
de bevaarbaarheid van de Schelde. Het 
ingeleverde rapport oogstte een alge
mene goedkeuring. In de winter van 
1784-1785 werd Jan Blanken door de 
directeur-generaal van de fortifica
ties, Du Moulin, voorgedragen tot 
luitenant-ingenieur. Hij was toen 
actief bij de voorbereidingen ter 
verdediging van onze grenzen. Maar 
stadhouder prins Willem V oordeelde 
het beter hem bij de artillerie te 
plaatsen. Dat gebeurde op 5 augustus 
1785. 

De belangstelling van Jan Blanken 
bleef echter in hoofdzaak uitgaan naar 
de waterstaat. Dat wordt bewezen 
door twee belangrijke prijzen die 
hem in 1790 toevielen, namelijk voor 
de werking van het scheprad van de 
watermolen over de gesteldheid van de 
zeearmen ter hoogte van Goederede en 
Hellevoetsluis. 

Bij de Franse inval onder Dumouriez 
in 1793 kreeg Jan Blanken een leiden
de taak in de organisatie van de dode 
weermiddelen op Voorne, Putten, Goede
rede en Flakkee, evenals langs Krammer 
en Hollands Diep. 
Op 22 november 1794 wordt Jan Blanken 
benoemd tot kapitein. Tevens krijgt 
hij de opdracht tot inrichting van 
het artillerie-korps der landzaten. 
In hetzelfde jaar, 1794, krijgt Blan
ken opdracht om op de noorder Lekdijk 
tegenover de sluizen van Vreeswijk re-
douten op te werpen. Daar deden zich 

immers diverse accessen voor. Tevens 
werd hem het bevel opgedragen over de 
artillerie en over de genie. 
Op 16 maart 1795, vlak voor het eind 
van de oorlog tegen de Fransen, kreeg 
Jan Blanken het commandement over de 
artillerie te Oudewater. Vier dagen 
later bereikte hem het bevel om te 
capituleren. Als erkend aanhanger van 
Oranje verzocht hij meteen om ontslag 
uit de dienst, wat hem verleend werd. 
Lang "werkloos" bleef Blanken geens
zins. Op 13 maart 1795 benoemde het 
gouvernement hem tot lid van de com
missie van superintendentie over de 
zeedijken van Holland, dat onder voor
zitterschap stond van de befaamde des
kundige Christiaan Brunings. 
Kort daarop schreef Jan Blanken een 
verhandeling over het aanleggen en 
maken van droge dokken in de Holland
se zeehavens. Deze studie werd be
kroond en in 1796 te Rotterdam ge
publiceerd door het Bataafsche Ge
nootschap (3). 

In 1795 maakt Blanken een reis naar 
Parijs en naar de zeehavens van Cher
bourg, Brest en Lorient. 
Het jaar daarop, in 1798, werd aan 
Jan Blanken de directie toevertrouwd 
bij de bouw van de grote zeesluis in 
de haven van Hellevoetsluis. 
In 1800 reisde Blanken naar Hamburg 
en andere Duitse steden. Op 20 juli 
van dat jaar bereikte hem het bericht 
van de eervolle benoeming tot inspec
teur van de Waterstaat over de depar
tementen van Rijn, Schelde en Maas. 
Op 29 april 1803 volgde zijn promo
tie tot luitenant-kolonel en op 5 
augustus van datzelfde jaar werd Jan 
Blanken door het Staatsbewind aange
steld tot "Ordinaris Opzichter van 
's Lands Fortificatiën in den Lande 
van Voorne en Goedereede" (4). 
In het volgende jaar werd Blanken, 
samen met Six en Jacobson, uitgeno
digd om naar Frankrijk te gaan voor 
een onderhoud met de eerste Consul 
Bonaparte. Onderwerp van gesprek 
waren zeearmen en reden van de Bataaf
se Republiek. 

Op 16 juli 1805 werd een verslag uit
gebracht over de oorlogshaven in op
komst te Den Helder. Precies een jaar 
later, op 16 juli 1806, werd Blanken 
door koning Lodewijk aangesteld tot 
directeur-generaal van de Maritieme 
Werken. Zijn opname in de Orde van 
de Unie volgde op 16 februari 1807 en 
op 4 mei 1808 zijn benoeming tot lid 

22 



van het Koninklijk Instituut. 
De ene belangrijke opdracht na de 
andere viel Blanken ten deel. Nadat 
hij als gevolg van de inlijving van 
het koninkrijk Holland bij Frankrijk 
door Napoleon was aangewezen als 
"Inspecteur-Général du Corps Impérial 
des ponts et chaussées" heeft Blanken 
de keizer onder andere vergezeld op 
diens reizen naar Den Helder, Kat
wijk - voor de bevestiging van de 
Rijnmond - en Den Haag. 
Op 25 oktober 1811 werd Blanken door 
het Legioen van Eer en op 7 maart 1812 
de Keizerlijke Orde van de Réunion 
geschonken. 
Blanken nam, ofschoon hij in januari 
1813 nog naar Parijs ontboden was ge
weest, bij de terugtocht van de Fran
sen, aanstonds deel aan de verdedi
ging van zijn vaderland. Op de eerste 
plaats was dat bij het beleg van Go-
rinchem, waar hij het stellen van de 
inundatie verhinderde. Vijf grote 
inundatiesluizen zijn onder toezicht 
van Blanken gebouwd tussen Lek en 
Biesbos. 
Op 7 oktober 1815 bracht Blanken 
samen met generaal-majoor De Man te 
Kleef de grensscheiding tot stand van 
ons nieuw koninkrijk met Pruisen. 
Onder leiding van Blanken vond de be
dijking plaats van het Koegras (5). 
Tevens was hij, in zijn functie van 
"Inspecteur-Generaal bij de Water
staat en de Publieke Werken", uit
voerder van het "Groot Noord Hol
landsen Kanaal" tussen het Nieuwe 
Diep en Amsterdam (6). 
Maar nog meer erkenning en betoon 
viel hem te beurt: Blanken werd 
ridder van de Nederlandsche Leeuw en 
van de "Roode Adelaar van Pruisen". 
In 1828 volgde zijn benoeming tot 
lid van de Rivieren-Commissie en 
tenslotte wees koning Willem I hem 
aan tot staatsraad in buitengewone 
dienst. 
Tenslotte eindigde te Vianen het werk
zame leven van Jan Blanken. Een neef 
van hem, Jan Willem van Lakerveld -
48 jaar, commissaris en wonende aan 
het Zederikkanaal te Vianen - en 
zijn "gebuur", Cornells de Vor - 65 
jaar, bouwman en wonende te Hels
dingen - meldden op 17 juli 1838 
het overlijden van Jan Blanken bij 
burgemeester Mr Hermanus Marinus van 
Eck in diens hoedanigheid van ambte
naar van de burgerlijke stand (7). 
Weinig Nederlanders zullen een zo 

werkzaam leven hebben gehad als Jan 
Blanken. 

i: 

Het tweede gietijzeren grafmonument 
is eenvoudiger van lijn. Evenals het 
vorige is het geplaatst op een natuur
stenen fundering. Het model vertoont 
meer overeenkomst met andere, meer 
algemene typen zoals die onder andere 
in Pruisen vrij geregeld werden ver
vaardigd. Ook hier is sprake van een 
Romeins model, met een versierde urn 
bekroond (8). Twee zijvlakken van het 
monument zijn blanco gebleven; op de 
andere zijden staan in Romeinse kapi
telen respectievelijk: 

ZALIG ZIJN DE DOODEN 
DIE IN DEN HEER STERVEN 
OPENB : XIV : 13 

MARGARETHA CATHARINA HANKEN 
WEDUWE VAN ADRIANUS SPAAN 
GEB : DEN 25 : FEBR : 1753 
OVERL : DEN 2 : MAART 1829 
NIVINA SPAAN 
ECHTGEN : VAN J.L. GEORGE 
GEB : DEN 29 : AUG : 1781 
OVERL : DEN 12 : SEPT : 1834. 

Grafmonument van Margaretha Catharina Hanken 
en Nivina Spaan, 1834 Vianen, begraafplaats; 
toestand in 1957. (foto: Mr dr J. Belonje) 
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Uit het opschrift valt op te maken 
dat de tombe opgericht werd voor Mar-
garetha Catherina Hanken die bij haar 
overlijden weduwe was, en voor Nivina 
Spaan, die bij haar dood haar echtge
noot J.L. George achterliet. 
Terecht zal men zich afvragen welke 
banden er bestonden, die ertoe leidden 
één gedenkteken voor beide dames op te 
richten. 

Nivina Spaan werd, zoals op het monu
ment vermeld staat, geboren op 29 
augustus 1781. Zij wend op 7 septem
ber van dat jaar te Amsterdam gedoopt. 
Zij huwde met Lambertus Joseph George 
te Vianen op 30 maart 1803 en overleed 
er op 12 september 1834. Nivina Spaan 
was de dochter van Adrianus Spaan en 
Margaretha Catharina Hanken. Het graf
monument is dus opgericht voor moeder 
en dochter. 
Wie en wat nu was J.L. George, echtge
noot van Nivina Spaan? 
Lambertus Joseph George werd te Breda 
geboren als zoon van François George 
en Maria Helena van Hall. L.J. George, 
laatst luitenant-generaal en ridder 
der militaire Willemsorde 4de klasse, 
is overleden op 12 januari 1852 (9) te 
Utrecht. Lambertus Joseph George kwam 
in dienst als cadet bij het regiment 
Walen of "Walon Grenier" op 9 augustus 
1787. Enkele maanden later, op 29 de
cember 1787, vertrok hij met paspoort 
uit de dienst. Opnieuw kwam hij onder 
de wapenen op 22 augustus 1792 en wel 
bij het legioen Franse "Etrangers", 
nu echter als "cadet volontair". Een 
jaar later, op 18 augustus 1793, was 
hij reeds sergeant-majoor en op 16 
november van hetzelfde jaar werd hij 
tweede luitenant. 

Op 18 juli 1795 ging hij als eerste 
luitenant over bij het derde bataljon 
Jagers in Hollandse dienst. Tot kapi
tein volgde zijn bevordering op 2 ok
tober 1800. Met diezelfde rang ging 
hij op 9 juli 1809 over naar het 
"Regiment Grenadiers der Koninklijke 
Garde" en reeds op 29 augustus volgde 
zijn promotie tot luitenant-kolonel. 
In diezelfde hoedanigheid werd hij op 
10 oktober 1810 aangesteld met rang 
van "Groot-Majoor bij de Linie" in het 
derde Regiment der keizerlijke Garde 
in Franse dienst. Eveneens in dezelf
de hoedanigheid volgde op 8 april 
1813 zijn overplaatsing naar het ne
gende regiment "Voltigeurs" bij de 
"Garde Impériale" en enkele maanden 
later, op 25 september, ging hij 

over naar het eerste regiment te voet 
van de Garde. Zijn demissie ontving 
George op 14 juli 1814. In afwachting 
om in Nederlandse dienst over te gaan, 
had hij tevoren al - op 26 juli 1814 
- een aanstelling aanvaard als luite
nant-kolonel bij het elfde bataljon 
Nationale Militie. Op 6 april 1815 
volgt zijn benoeming tot tweede kolo
nel. In die rang wordt hem het bevel 
toevertrouwd over de elfde afdeling 
Infanterie. Kolonel wordt George op 
19 februari 1818. 

Op 20 oktober 1825 wordt hij aangewe
zen als provinciaal commandant van 
Antwerpen (10). George heeft in de 
jaren 1792-1795 de veldtochten in 
Brabant en Vlaanderen meegemaakt. In 
1797-1798 was hij geëmbarkeerd op de 
rede te Texel in verband met een ge
heime expeditie. 

In 1799 was George betrokken bij de 
verdediging tegen de invasie van de 
Engelsen en Russen in Noord-Hoiland. 
Van 1806-1808 werd hij ingezet bij 
Hannover en in 1809 maakt hij met zijn 
onderdeel het verzet mee tegen de 
Engelse expeditie, nu gericht tegen 
Zeeland. Behorende tot het "3e Régi
ment de Grenadiers à pied (vieille 
Garde) ex-Régiment de Grenadiers de 
la Garde royale hollandaise" werd 
hij naar Rusland gestuurd. Daar werd 
hij in de slag bij Krasnöé op 17 
november 1812 aan zijn rechter pols 
ernstig gewond (11). 
Nadat George in Pruisen, Saksen en 
Frankrijk met de troepen die uit Rus
land terugkeerden de Franse zaak 
trouw bleef en nadat hij in Nederland
se dienst was overgegaan, waren de 
latere jaren voor hem zeker niet de 
gemakkelijkste. George werd opper-
commandant van Nijmegen. Bij de Bel
gische opstand had hij te Mons (Ber
gen) vrijwel alleen onaangename erva
ringen; dat was ook naderhand het 
geval toen hij als oppercommandant te 
Ieperen niets tegen de onwil van de 
plaatselijke bezetting kon uitrichten 
(12). 
Bij Koninklijk Besluit van 7 oktober 
1831 nr 16 werd de generaal aange
steld tot provinciaal commandant van 
Noord-Brabant en oppercommandant van 
Den Bosch. Als zodanig volgde zijn 
pensionering bij K.B. van 27 april 
1840 nr 63 en zijn benoeming tot lui
tenant-generaal bij K.B. van dezelfde 
datum nr 61. 
De Franse keizer waardeerde duidelijk 
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de dienst van George. Dat blijkt uit 
twee benoemingen in het Legioen van 
Eer: op 25 april 1812 tot ridden en 
op 16 augustus 1813 tot officien. Bij 
Koninklijk Besluit van 24 mei 1821 nn 
71 voegde Willem I daan nog de benoe
ming aan toe van nidden der militaine 
Willemsorde der vierde klasse (13). 

De verdiensten van staatsraad Blanken 
en generaal Geonge hoeven geen venden 
betoog. Voon Blanken wend in Vianen 
een grafmonument opgenicht. Voon 
Geonge niet; wel voon zijn echtgenote 
en schoonmoeden. Zoals de beide graf-
tekens bewaard zijn gebleven, getui
gen zij helaas niet bepaald van gnoot 
nespect voon de histonische achter
gronden ! 
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