
een tekening, gemaakt door De Beyen. 
Bezien we de afbeelding, dan vinden 
we links een gebouw met daarvoor een 
boom, mogelijk een vnijheidsboom. Het 
gebouw is het oude rechthuis, waar 
schout en schepenen zetelden. In 1827 
werd dit gebouw vennieuwd. A.C. van 
Hall - zeven jaan oud - legde de 
eenste steen. 
Het stukje dak dat uiterst links op 
de voorstelling te zien is, behoorde 
tot het herenhuis dat het oude recht
huis ten oosten begrensde. De tuin, 
geheel rechts op de voorstelling, be
hoort tot de huidige Laanhoeve; eer
tijds was het de boerderij en het 
koetshuis van het tegenover liggende 
herenhuis. Achter deze boerderij lag 
vroeger een laan naar de Achterkade, 
aangelegd door een ambachtsheer -
waarschijnlijk een Van Hall - ten 
behoeve van een efficiënte verbinding 
met Vianen. De huidige Nieuweweg be
stond toen nog niet. 
In het gemeentehuis te Hei- en Boei-
cop bevindt zich een schilderij, 
waarop de voorzijde van het huis te 
zien is. Dit werk is een copie naar 

een origineel dat gesigneerd is door 
Teyler van Hall en uit 1842 dateert. 
Het origineel, dat dringend aan restau
ratie toe was, werd, nadat het geco-
pieerd was, omstreeks 1950 geschonken 
aan de familie Van Hall. 
Uit de datering van het schilderij -
1842 - blijkt dat de datum van de sloop, 
zoals die door Leeuwenberg wordt ge
noemd - 1834 - waarschijnlijk niet 
juist is. 
Een overlevering wil dat het pand Hei
en Boeicopseweg 73 gebouwd werd met 
materialen die afkomstig waren van de 
afbraak van het bovengenoemde heren
huis. Vast staat dat het huis aan de 
Hei- en Boeicopseweg het enige in de 
gemeente is dat gebouwd is in IJssel-
steen. 
De bezittingen van Van Hall - o.a. twee 
boerderijen - werden, met uitzonde
ring van de gronden van het voormalige 
huis met een oppervlakte van ongeveer 
50 hectare, in 1900 in een openbare 
veiling verkocht. 

J. de With 

Veranderen kan 't: 
een aanvulling 

In het eerste nummer van 1980 van 
dit tijdschrift, grotendeels gevuld 
met artikelen over 'Begraven in 
Vianen', wijdt A.C.N. Koenhein een 
bijdrage aan het werk van twee 
vooruitstrevende achttiende-eeuwse 
predikanten. Beiden schreven over 
de in hun tijd heersende begraaf-
gewoonten in de Republiek, beiden 
pleitten voor verandering van 
zeden: het begraven in kerken 
diende afgeschaft, de aanleg van 
buiten-begraafplaatsen bevorderd te 
worden. Johan Willem te Water sprak 
in 1775, de in Vianen geboren 
Willem Anthonij Ockerse in 1792. 
De laatste beloofde in zijn preek -
hij sprak vanaf de kansel tot een 
volle kerk - : 

"Zo ik eenigen invloed op U hebbe, 
ziet daar! mijn overschot worde, 
indien het Gode behagen mocht, 
mij uit uw midden weg te nemen, 
het eerste daar geplaatst, waar 
het U niet schaden kan! ik wil mij 
verbinden om, in dat geval, uw 

voorbeeld te zijn!—"(1). 

Buiten de kerk, en buiten 4 e stads
poorten, daar konden de lichamen 
van de doden de levenden niet meer 
schaden. 

Koenhein merkt terecht op dat het 
de moeite waard zou zijn te weten 
waar de sprekers zelf zijn begraven. 
Van Te Waten weten wij dat hij bij 
zijn leven een buitengnaf liet ver
vaardigen voor zowel zijn vrouw 
als zichzelf; van Ockense was op 
het moment dat Koenhein zijn 
artikel schreef de begraafplaats 
niet bekend (2). Sinds eind 
januari is daarin verandering ge
komen en volledigheidshalve deel 
ik de gegevens hien mee. 

De vnouw van Ockerse stierf in 
augustus 1800 te Amsterdam; zij 
werd begraven in de Nieuwe Kerk. 
Misschien heeft zij de opvatting 
van haan man niet gedeeld, misschien 
heeft haar familie gekozen voor, of 
aangedrongen op het volgen van de 
'oude gewoonte'(3). 

Twintig jaar later, in augustus 
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1820, verliest Ockerse zijn oudste 
dochter, Sjoerdje Alida - genoemd 
naar haan gnootmoeden uit Vianen. 
Ook zij vindt een gnaf in de kenk. 
Natuunlijk kan men ook hier denken 
aan een eigen wens, maar erg waar
schijnlijk is dat niet. De Klooster-
kenk in Den Haag bewaant haan 
stoffelijke resten (4). 

Dan Ockerse zelf: hij ovenlijdt 
op 19 januani 1826 in zijn huis 
aan de Pninsestnaat in Den Haag. 
Vlakbij zijn huis lag het gemeente
kerkhof waar men voon een paan 
gulden begnaven kon wonden. Daar-
naast, daanenboven had Den Haag 
nog twee begraafplaatsen: 'Eiken-
De begraafplaats Ter Navolging te 
Saheveningen 
(Foto: Tilburg, J. Rassers) 

duinen' en het dune 'Ter Navolging 
op Scheveningen. Niettemin wondt 
Willem Anthonij Ockerse in de 
ochtend van 24 januani 1826 be
gnaven in de oostkapel van de 
Kloosterkerk aan het Lange Voon-
hout in Den Haag. Voor de huur 
van het graf en het recht van de 
kerk werd dat jaar f 19,16 betaald, 
hetgeen uitsluit dat Ockense uit 
geldgebrek heeft gehandeld (4). 

Hij is van mening veranderd; in 
1792 nam hij een modern stand
punt in; maar toen in 1826 het 
gebruik van begraven buiten de 
kerken algemenere vormen had aan
genomen, deed hij het tegendeel. 
Wat zijn redenen geweest kunnen 
zijn hoop ik in een ruimer ver
band te kunnen bespreken. Waar 
het mij hier om ging is de feiten 
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- die afwijken van wat wij in 
januari 1980 verwachtten - in 
dit tijdschnift bijeen te hebben. 

Hanna Stouten 

Noten 

1 W.A. Ockense, Het gegnaven der 
dooden {...), Utrecht 1792, 55. 

2 A.C.N. Koenhein, 'Te Water, 
Ockense en het begraven in de 
kerken en binnen de steden', 
In het Land van Brederode 1980, 
nr 1, 14-20, vooral 18-19. 

3 Gemeentearchief Amsterdam, be
graaf register Weeskamer N.K. 
13; graf nn 19c. De begrafenis 
vond plaats 23-8-1800 (DTB). 

4 Gemeentearchief Den Haag, 
archief kerkvoogdij N.H. Kerk, 
inv. nr 396, 911 en 1083; en 
brief Gemeentearchief Den Haag 
26-1-1981; drs C. Stal van dit 
archief zeg ik hartelijk dank 
voor zijn initiatieven. 

Te gast : Nieuw Leven 

In de loop van de twintiger jaren wa
ren de muzikale activiteiten in de 
gemeente Vianen wat ingedommeld. Enke
le Viaanse werknemers van de kalkzand-
steenfabriek "De Lek" in Vreeswijk 
vonden dat een onaanvaardbare situatie 
en namen het initiatief tot het op
richten van een eigen muziekvereniging. 
Op 21 februari 1931 vond de oprich
tingsvergadering plaats. Een achttien
tal liefhebbers vormden de eerste for
matie van de vereniging die de naam 
meekreeg "Nieuw Leven". Als eerste 
bestuur werd gekozen voor de heren 
C. van den Broek (voorzitter), G. 
van der Heide (secretaris), A. Ver
schoor (penningmeester) en P. Burg
graaf (algemeen adjunct). 
Het eerste probleem waar het kersverse 
bestuur zich voor geplaatst zag was 
van financiële aard. Ten behoeve van 
de aanschaf van de benodigde instru
menten was een groot bedrag nodig. 
Het bijeenbrengen van een dergelijk 
bedrag was in de crisisjaren zeker 
geen gemakkelijke opgave. 
De heen M.E. Houtman was echter de 

redder in nood; hij was bereid het 
nodige geld te lenen. Van een plaat
selijke vereniging werden van dit 
geld de zo begeerde instrumenten 
overgenomen. 
De gemeente was na overleg bereid de 
bovenzaal van het gemeentehuis als 
repetitieruimte beschikbaar te stel
len. Als dirigent werd de heer P. 
van der Hurk uit Utrecht aangesteld. 
Vol goede moed werden de eerste schre
den op het muzikale pad gezet. 
De eerste jaren waren echter niet 
direct succesvol. Een aantal diri
genten en besturen losten elkaar af 
en financieel was het, gezien de 
grote werkloosheid, erg moeilijk. 
Aan het eind van de dertiger jaren 
ging het echter wat beten. En werd 
middels deelname aan concours ge
tracht het muzikale niveau op te 
voeren. 
De oorlog stond plotseling een verde
re ontplooiing in de weg. Eind 1940 
stelde de bezetter de eis dat men zich 
bij de cultuurkamer diende aan te 
sluiten. Hiervoor voelde men uiten-
aard niets en men besloot de instru
menten weg te bergen tot beter tij
den . 
Onmiddellijk na de bevrijding nam de 
heer N. Veen het initiatief de vere
niging weer tot leven te .brengen. Er 
werd een nieuw bestuur gekozen. Voor
zitter werd de heer M. Middelkoop, 
secretaris de heer N. Veen en penning
meester de heer G. van der Heide. Als 
nieuwe dirigent werd de heer H. van 
Rossum uit Vreeswijk aangetrokken. 
De periode die nu aanbrak bood aanzien
lijk meer mogelijkheden. Zoveel moge
lijkheden zelfs dat bij de viering van 
het twintig-jarig bestaan in 1951 over 
echte uniformen beschikt kon worden! 
Bij talloze activiteiten binnen de ge
meente Vianen werd door "Nieuw Leven" 
acte de presence gegeven. Iedere oud-
Vianees zal zich nog het bezoek van 
H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins 
Bernhard aan Vianen herinneren. "Nieuw 
Leven" zette uiteraard ook hierbij zijn 
beste beentje voon. 
Door omstandigheden kwam ook aan de 
dirigentenperiode van de heen Van Ros
sum een einde. Na een aantal interim-
dirigenten nam het toenmalige bestuur 
het gedurfde besluit de heer Dirk van 
Mourik de muzikale leiding toe te ver
trouwen. Gedurfd omdat deze zijn spo
ren als muzikant meer dan verdiend 
had, maar geen opleiding voor diri-
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