
Bericht van de redactie 

Uit reacties is ons gebleken dat het 
vorige nummer van het tijdschrift zeer 
goed ontvangen is. Uiteraard stellen 
wij alles in het werk om het tijdschrift 
nog aardiger te maken. 

In dit nummer is enigszins afgeweken 
van de traditie een prent uit het 
bezit van de vereniging af te beelden 
en te voorzien van commentaar. De re
dactie was van mening dat de bijdrage 
met aanvullende gegevens over de 
Landpoort te Vianen, gezien het be
lang van de informatie, prioriteit 
diende te krijgen. 

Naast de vaste rubrieken - "Nieuws 
uit de vereniging" en "Kroniek" is 
in dit nummer eeri extra advertentie 
opgenomen. 

De literaire speurtochten van A.C.N. 
Koenhein leverden stof genoeg voor 
een tweede bijdrage over het slot 
Batestein. De resultaten van een 
door J.A.M. Koenhein verricht onder
zoek naar de medische zorg te Vianen 
in de 18de eeuw, zijn eveneens terug 
te vinden in dit nummer. 

In het vorige nummer hebben wij o.a. 
beloofd meer aandacht te besteden 
aan het illustratie-materiaal. Het 
oordeel is aan u ... 

Voor hun hulp bij bemiddeling van 
foto's zijn wij veel dank verschul
digd aan de heren F.J.Th. Baars, 
A.C.N. Koenhein en J. Ruijter. 

Aanvullende gegevens over de 
Landpoort te Vianen 

In het tijdschrift nr 1 - 1978 (3de 
jaargang) geeft H.L.Ph. Leeuwenberg 
in het artikeltje bij de litho van 
Mieling als afbraaktijdstip van de 
Landpoort te Vianen, "rond 1870". 
Deze aanduiding is behalve weinig 
exact ook nog onjuist. Een voor de 
hand liggende controle in het ge
meentearchief leert dat de werkelij
ke periode van afbraak van de Land
poort lag tussen 2 augustus en 14 
september 1858. De gemeenteraad over

weegt op 14 juni 1858 "dat reeds 
lang het voornemen heeft bestaan om 
zich van de Landpoort c a . binnen 
deze gemeente te ontdoen; 
dat de bezwaren daaraan onderhavig 
thans zijn uit den weg geruimd; 
dat er derhalve geene eene reden 
aanwezig is om de gemeente voort
durend met het onderhoud der Poort 
te belasten". 

Waarna besloten wordt "Om in navol
ging van zooveele andere Gemeenten 
ir, ons Vaderland de in deze gemeen
te aanwezige Landpoort c a . in het 
openbaar voor afbraak te ver-
koopen 

Het college van gedeputeerde staten 
van Zuid-Holland - kennelijk met de 
gemeenteraad - zag het financiële 
voordeel van afbraak (en dus geen 
onderhoud meer) van de poort in, en 
keurde bij besluit van 23 juni 1858 
de beslissing van de gemeenteraad 
goed. 

De snelheid waarmee gedeputeerde sta
ten handelden werd bijna geëvenaard 
door de gemeenteraad, die op 1 septem
ber 1858 vaststelde de "Conditien 
waarop Burgemeester en Wethouders der 
Gemeente Vianen als daartoe door den 
Raad gemagtigd van meening zijn op 
Maandag den 26sten Julij 1858 voor 
afbraak te verkoopen: 
1. De Landpoort en de daarnaast 

staande Portierswoning; 
2. Het ijzeren hek staande aan de 

voormalige Oostpoort en 
3. De beide Poortdeuren hangende in 

de Lekpoort te Vianen". 

Gezicht op de Landpoort en N.H. Kerk 
te Vianen. Kleurenlitho van C.W. 
Mieling, 19de eeuw. Eigendom van de 
Vereniging. 



Op die gedenkwaardige 26 juli zet 
winkelier Jan de Gnoen uit Vianen 
ƒ 925,— in op de Landpoort en 
blijft daarmee de hoogste bieder. 
Een half uur later mijnt Martinus 
Meijer, van beroep "inlandsch kra
mer" op een bedrag van f 250,—. 
Zijn borgen, postdirecteur Hendrik 
Willem Heijman en "koffijhuishou-
der" Johan Martin Schönberg, onderte
kenen mede het koopcontract voor to
taal f 1 .175, — . 

Nauwelijks was de inkt droog of de 
gemeenteraad besloot op 27 juli dat 
de verkoop aan Martinus Meijer 
accoord was voor dit bedrag. 

Op de dag van de verkoop nog vragen 
burgemeester en wethouders aan de 
Commissaris des Konings toestemming 
tot afsluiting van de Poort "voor de 
passage van rijtuigen, paarden en vee, 
benevens voetgangers". De periode van 
afsluiting "om wegen den afbraak" zal 
zijn "van en met Maandag den 9 Augus
tus aanstaande tot en met Maandag den 
13 September daaraanvolgende". Op 2 
augustus 1858 verleent de Commissaris 
de toestemming. 

Volgens de "conditien voor verkoop" 
krijgt de koper zes weken de tijd om 
de Poort af te breken en het terrein 
braak-vrij te maken. We mogen aanne
men dat deze zes weken overeenkomen 
met de periode die gesteld is voor 
de afsluiting voor het verkeer. 

augustus en 14 september 1858 met de 
grond gelijk is gemaakt. 

Mogelijk dat de besluitvaardigheid en 
de daadkracht van de betrokkenen de 
redacteur van het plaatselijke nieuws
blad De Vijfheerenlanden verstomd 
heeft doen staan. Uit zijn pen vloei
de niet meer dan een mededeling in de 
verslaglegging van de gemeenteraads
vergadering . 

In De Vijfheerenlanden van die tijd 
is ook niets te vinden, dat de bewe
ring kan staven van de heer Leeuwen
berg, die schrijft dat de Lekpoort 
voor afbraak is behoed door "geschrok
ken burgers (die) aan de alarmbel 
hadden getrokken". 

De mogelijke reden tot afbraak heb 
ik hierboven reeds ter sprake ge
bracht. Exacte gegevens om mijn sug
gestie te bewijzen ontbreken voor
lopig nog. 

Ongetwijfeld is er meer informatie 
te achterhalen over de afbraak van 
de Landpoort te Vianen. Met de hier 
vermelde gegevens heb ik een en 
ander willen rectificeren en tevens 
een bijdrage willen leveren in het 
onderzoek. 

J. Ruijter 

Op 3 september 1858 heeft Martinus 
Meijer het werk al zover voltooid, dat 
in een rapport over erfpacht aan de 
gemeenteraad al gesproken wordt van 
"het terrein opengevallen door de 
afbraak der portierswoning aan de 
Landpoort". Meijer wil zich blijk
baar houden aan de voorwaarde om de 
Poort binnen zes weken af te breken. 
Ook in de gemeenterekeningen is geen 
spoor te vinden van een boetebeta
ling, die overigens f 5,— per dag 
bedroeg. 

Wanneer bovendien op 20 september 
1858 aan J. de Graaff Wz. voor 
ƒ 190,— de uitvoering gegund wordt 
van het "bestek en voorwaarden wegens 
eenige herstellingen aan het terrein 
der voormalige landpoort", dan kan 
met tamelijk grote zekerheid gesteld 
worden dat de Landpoort tussen 2 

Medische zorg te Vianen in de 
achttiende eeuw 

De aanleiding tot het schrijven van 
dit artikel was voor mij gelegen in 
een vraag van de heer R.A. Brongers 
betreffende voorschriften op medisch 
gebied te Vianen. Hij was op dat ogen
blik bezig met het maken van een 
levensbeschrijving over een van zijn 
voorvaderen, de in Vianen gewoond 
hebbende en gestorven apotheker 
Hendrik Brongers. Zijn vraag was of 
onze vereniging in het bezit was van 
een ordonnantie (verordening of reg
lement) op de geneeskunst, dat in de 
tijd, dat bovengenoemde apotheker 
in onze stad praktiseerde, gegolden 
zou kunnen hebben. Dit bleek inder
daad het geval te zijn. In het ver
leden is door mevrouw G.H.C. Cambier-
Stolle de hierna te bespreken ordon-


