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Bericht van de redactie 

Het nieuwe nummer van dit tijdschrift 
heeft lang op zich laten wachten. Een 
en ander had te maken met de wisse
ling in de redactie. 
Met dit dubbelnummer hopen we de 
achterstand iets in te halen. Tevens 
proberen we om in december het 
volgende nummer te publiceren, zodat 
de achterstand dan ingelopen is. 

Bij dit eerste nummer dat onder de 
vlag van de nieuwe redactie vaart, 
ging het ons niet in eerste instan
tie om 'veel bladzijden' of 'achter
stand ' inhalen ' . Wel hebben we ge
poogd, met de uiterst bescheiden 
middelen die ons ter beschikking 
staan, iets van ons nieuwe gezicht te 
laten zien. Op de eerste plaats is 
dat dit 'Bericht van de redactie', 
een rubriek die de lezer in elk num
mer zal aantreffen. 

De leden zullen in 'Nieuws uit de 
vereniging' op de hoogte gehouden 
worden van het reilen en zeilen van 
de vereniging. 

In 'Kroniek' zal allerlei nieuws van 
het land Brederode te vinden zijn. 
Dat nieuws is momenteel beperkt ge
bleven tot Vianen. In de toekomst 
hopen we dat te verhelpen. Wij doen 
dan ook een dringend beroep alle 
nieuws en informatie over Vianen èn 
het Land van Brederode bij het Redac
tie-secretariaat te bezorgen. 

Nieuw is ook de ledenlijst, waarvan 
het eerste deel in dit nummer is op
genomen. De rest volgt, uiteraard met 
bijvoeging van nieuwe leden, evenals 
zij die bedanken. 

Naast deze nieuwe onderdelen zijn er 
een aantal 'oude vertrouwde', zoals 
de prent uit de collectie van de Ver
eniging . 

De kern van het tijdschrift wordt van
zelfsprekend gevormd door de artikelen. 
Zij vormen een belangrijk aspect van het 
streven om in bredere kring bekend
heid te geven aan en belangstelling te 
wekken voor verleden en heden van het 
Land van Brederode. De redactie 
streeft er in dit verband naar een 
grote diversiteit aan artikelen te 
brengen. Tevens ziet de redactie het 
als haar plicht erop toe te zien dat 
de bijdragen behalve populair ook 
historisch verantwoord zijn. Bij de 
auteurs wordt er met klem op aan
gedrongen het gebruikte bronnenmate
riaal exact te vermelden. 

Ondanks de beperkte middelen is het 
de bedoeling dat ingaande 1980, het 
tijdschrift niet driemaal per jaar, 
zoals nu het geval is, maar vier 
maal verschijnt. Ook zal aan het 
illustratie-materiaal en aan de 
uiterlijke verzorging meer aandacht 
besteed worden. 

Uiteraard houden wij ons zeer aanbe
volen voor opmerkingen en commen
taar . 

Prent 

Het dorp Heicop, 1750. 
Bij een ets van Hendrik Spilman. 

Het tussen Vianen en Leerdam gelegen 
dorp Hei- en Boeicop is voortgekomen 
uit de vroegere ambachtsheerlijkheid 
van dezelfde naam. Het beslaat de 
polders Neder-Heicop en Neder-Boeicop, 
die zich respectievelijk ten noorden 
en ten zuiden van de Hei- en Boeicop-
seweg uitstrekken. 

Hei- en Boeicop behoorde vanouds tot 
de bezittingen van de heren van 
Vianen. In ieder geval was dat het 
geval in 1289. In dat jaar kregen de 
buren (=inwoners) van de nederzetting 
van heer Hubert van Vianen een eigen 

schepengerecht (enen scependoem mede 
te rechtene). Dit betekende dat voor
taan de rechtspraak over lichte ver
grijpen, zoals vechtpartijen, bele
digingen, diefstallen enz., zou ge
schieden door een college van schepe
nen, gekozen uit de buren zelf, onder 
voorzitterschap van een door de heer 
van Vianen benoemde schout. Voor de 
berechting van zware misdrijven, zo
als moord, moest men naar Vianen. 
Zoals bij vele plaatsen in het Hol
lands-Utrechtse rivierengebied ein-
digd met het achtervoegsel -cop, 
-kop, -koop of -schop gaat de ont
staansgeschiedenis van Hei- en Boei
cop terug tot de tijd van de grote ont
ginningen van het veen- en kleigebied 
vanaf de 12e eeuw. Het woordje koop 
wijst er al op, dat de voor ontgin-



ning in aanmerking komende moerassen 
en wildernissen als het ware verkocht 
zijn aan de boeren-kolonisten. De 
landsheer, grondeigenaar van alle 
woeste landen in zijn territoor, ont
ving van de kolonisten echter niet 
een bedrag ineens of in termijnen -
volgens de huidige wijze van koop-
overdracht - maar een vaste jaarlijkse 
grondbelasting of tijns, de cope. 
Het voordeel van vaste jaarlijkse in
komsten verminderde in de loop der 
tijden weliswaar door de geleidelijke 
geldontwaarding, maar indirect profi
teerde de landsheer toch van de toe
genomen welvaart van het land. 
Werpen we een blik op de tegenwoordi
ge topografische kaart van de Vijf-
heerenlanden dan herkennen we duide
lijk nog de verkaveling van beide pol
ders, zoals die bij de ontginning is 
toegepast. Uitgaande van een breedte 
per kavel van ongeveer 115m aan de 
ontginningsbasis (de Hei- en Boeicop-
seweg) bereikte men naar beide zijden 
een diepte van 1250m. De langs 

Z3 
ontginningsstroken gegraven sloten 
deden het water weglopen naar een 
achterlangs lopende wetering, die 
voor verdere afvoer zorgde. De opper
vlakte van de kavels bedroeg ca 16 
morgen (=14 ha), de standaardmaat van 
een 'hoeve' in deze streken, be
schouwd als een gezonde economische 
basis voor een boerenbedrijf. 
De verkoop van de hoge heerlijkheid 
van Vianen en Ameide in 1725 door de 
laatste heer van Vianen, graaf Simon 
Hendrik Adolf van Lippe-Detmold, aan 
de Staten van Holland omvatte ook de 
ambachtsheerlijkheid van Hei- en 
Boeicop. Vanaf 1729 gaven de Staten 
van Holland deze en andere lage heer
lijkheden in het Land van Vianen weer 
in leen uit. In 1749 was volgens de 
tegenwoordige Staat van Holland 
Gerard Bikker van Zwieten, raad van 
Amsterdam, ambachtsheer. Het heren
huis, waarvan de ligging onbekend is, 
werd in 1834 afgebroken. 

H.L.Ph. Leeuwenberg 
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Hendrik II van Vianen 

Hendrik II, de laatste heer van 
Vianen uit het geslacht der 
Beusichems, werd in 1357 geboren als 
zoon van Gijsbrecht van Vianen en 
Beatrix van Egmond. Als jongeman van 
zestien jaar trouwde hij in 1373 met 
de vijftienjarige Heilwich van Her
laar, de oudste dochter van de heer 
van Ameide. Aangezien zij nauw 
familie van elkaar waren, moest de 
paus toestemming tot hun huwelijk 
geven. In ruil daarvoor moest het 
jonge echtpaar twee altaren in de 
Grote Kerk van Vianen stichten. 
Uit hun huwelijk werd slechts één 
kind geboren dat hun zou overleven: 
hun erfdochter Johanna van Vianen. 
Hendrik II had ook nog een bastaard
zoon, eveneens Hendrik geheten, die 
later in de Achterstraat zou gaan 
wonen. 

Door zijn vrouw bestuurde Hendrik II 
van jongsaf aan Ameide, Tienhoven en 
Twaalfhoeven. Na de dood van zijn 
vader in 1391 aanvaardde hij boven
dien de uitgestrekte Viaanse heer
schappij , zodat hij als eerste heer 
de landen van Vianen en Ameide in 
één hand verenigde. Deze vereniging 
heeft, enkele korte onderbrekeningen 
daargelaten, geduurd tot aan 1795, 
dus vier eeuwen. 
Hendrik II heeft alles op alles 
moeten zetten om zijn bezittingen 
bij elkaar te houden. In de vorige 
aflevering is al verteld, dat de 
landen van Vianen en Ameide zwaar te 
lijden hebben gehad door de mili
taire nederlaag van 1387 tegen de 
Arkels, met als gevolg, dat Ameide 
aan zijn tegenstanders verloren was 
gegaan in 1390. Voor Hendrik II was 
het nu zaak om tot een niet al te 
nadelige vrede met de Arkels te 
komen. 

Helaas stak de hogere politiek, de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten, een 
spaak in het wiel. De Kabeljauwse 
Jan van Arkel was een gunsteling van 
de Hollandse graaf Albrecht van 
Beieren, die meer naar deze woelige 
edelman luisterde dan naar zijn 
eigen erfzoon Willem (VI). Om zich 
te weer te stellen tegen de Arkelse 
invloed omringde de laatste met 
Hoekse aanhangers, waaronder waar
schijnlijk ook Hendrik II van Vianen. 
De dreigende twisten kwamen tot een 
tragische uitbarsting, toen in 1392 

enkele Hoeken Aleid van Poelgeest, 
de minnares van de al wat oudere 
Albrecht, vermoordden. De graaf 
ontplofte van woede, joeg zijn zoon, 
in wie hij de aanstichter van de 
moord meende te zien, het land uit en 
nam uitvoerig wraak op alle halve en 
hele Hoeken. 

Ook Hendrik II kreeg een geduchte 
veeg uit de pan, want graaf Albrecht 
maakte de Arkelse zaak tegen Vianen 
tot de zijne en eiste van hem een 
diepe knieval. De gevolgen waren ont
zettend. Behalve Ameide moest Hendrik 
II ook nog Meerkerk en Kort-Bolgerij 
inleveren aan Jan van Arkel, voordat 
de graaf bereid was om in 1394 de 
Viaanse heer zijn "misdaden" te ver
geven. Hendrik II kwam in grote 
financiële problemen. Hij moest zijn 
bezittingen in Lexmond en Hoog- en 
Laag-Raven opgeven en de heerlijkhe
den en het kasteel van 't Goy en Hou
ten verkopen. Zelfs de onafhankelijk
heid van Vianen kreeg een deuk, door
dat Hendrik II niet ongestraft ban
nelingen uit Holland onderdak mocht 
geven. Later wilde men mede uit deze 
'straf' afleiden, dat het land van 
Vianen vanouds een souvereiniteit en 
de stad Vianen een vrijstad zou zijn. 
De vrede van 1394 wierp de macht van 
Vianen ten zuiden van de Lek terug 
tot de situatie, waarin de Beusichems 
in de 13e eeuw begonnen waren: 
Hendrik II behield slechts Vianen, 
Neder-Boeicop, Lakerveld, Lang-
Bolgerij en een stukje van Autena, 
aan alle zijden ingesloten door zege
vierende Jan van Arkel. Een echte 
vrede was het trouwens niet, want de 
Vianezen bleven zich in hoge mate on
veilig voelen. Telkens, als zij voor 
zaken in Holland moesten reizen, 
vroeg Hendrik II voor zichzelf, zijn 
familie en zijn onderdanen vrijgeleiden 
bij graaf Albrecht aan. 
De kentering kwam omstreeks 1400. In 
dat jaar onderhandelde de Viaanse 
heerser met de bisschop van Utrecht 
over hulp, als er opnieuw oorlog met 
de Arkels zou komen. Als prijs noemde 
de bisschop de hoge rechtsmacht en de 
tollen van Ameide, dat zich nog 
steeds in Arkelse handen bevond. Dat 
er weer oorlog op komst was, kon 
Hendrik II aflezen uit de veranderde 
omstandigheden in het grafelijke huis 
van Holland. Graaf Albrecht had zich 
verzoend met zijn zoon Willem (VI) en 
liet hem geleidelijk aan het bestuur 
van het graafschap waarnemen. Deze 



ontwikkeling wekte groot ongenoegen 
bij Jan van Arkel op, die zich daar
door als belangrijkste man - de 
"rector van Holland" noemde men hem -
opzij geschoven zag. Hij liet dit 
niet op zich zitten en verklaarde 
tot verrassing van menigeen de Hol
landers in 1401 de oorlog. Ogenblik
kelijk viel hij de Krimpenerwaard 
binnen en versloeg een Hollands le
ger bij Nieuwpoort aan de Lek. 
Maar nu ontplooide de vroeger zo 
verguisde erfprins al zijn diploma
tieke en militaire talenten, die 
uiteindelijk de ondergang van Arkel 
en de redding van Vianen zouden 
brengen. In 1402 sloten Willem (VI), 
de bisschop, de stad Utrecht en 
Hendrik II van Vianen een serie aan
valsverdragen, waarin de te verwach
ten buit bij voorbaat verdeeld werd. 
De bisschop verlangde Hagestein, de 
stad Utrecht het kasteel Everstein 
op de grens van Everdingen, Hendrik 
II wilde Ameide en Meerkerk terug 
hebben en Willem (VI) reserveerde 
alle overige Arkelse bezittingen 
voor zichzelf. 
De eerste ronde, in 1402, eindigde 
onbeslist: het beleg van Gorinchem, 
het centrum van de Arkelse macht, 
mislukte na 22 weken, waarin de 
Hoekse generaal Walraven van Brede-
rode zelfs in gevangenschap raakte, 
waaruit hij pas na jaren ontslagen 
zou worden. Deze Brederode zullen 
wij later nog tegenkomen in Vianen. 
De tweede ronde werd ingeluid door 
Jan van Arkel. Omstreeks vastenavond 
1405 verwoestte hij Woudrichem. Het 
antwoord van de tegenpartij werd dit 
keer zorgvuldiger voorbereid. Was 
Gorinchem nog te sterk gebleken, nu 
richtten de geallieerden zich op de 
sterke Arkelse steunpunten van Hage-
stein en Everstein. Het land van 
Vianen werd herschapen in een leger
kamp, terwijl het hoofdkwartier in 
de stad werd gevestigd. Bedachtzaam 
liet Willem VI, die inmiddels zelf 
graaf van Holland en Zeeland was ge
worden, de stad en het kasteel van 
Hagestein omsingelen. Hij bouwde 
rond de Arkelse vesting een muur van 
gevlochten teen, hier en daar onder
broken door blokhuizen, zodat nie
mand hem meer kon ontsnappen. Zelfs 
de broer van Hendrik II, de ridder 
Jan van Vianen van Noordeloos, ver
waardigde zich om als kapitein een 
blokhuis te bewaken. Tenslotte 
brachten de geallieerden 3000 man op 

de been, bestaande uit de adel en de 
stedelijke troepen van Holland en 
Zeeland, en gesteund door een sterk 
legioen huurlingen, die tot in 
Engeland waren geworven. Hagestein 
verdedigde zich heftig onder aan
voering van Jan's gelijknamige 
bastaardbroer van Arkel, maar een 
kolossale beschieting met tientallen 
kanonnen was hem te machtig. Een 
stormaanval door de gapende bres kon 
hij niet meer keren, zodat hij op 23 
december 1405, een dag voor Kerstmis, 
Hagestein moest overgeven. Een dag 
later vierden de overwinnaars Kerst
mis temidden van de ruïnes en de 
lijken van Hagestein. Het beleg had 
precies zeven maanden geduurd en 
geldt als een van de grootste bele
geringen in Nederland vóór de tijd 
van de stededwingers Maurits en 
Frederik Hendrik. 

Aan de val van Hagestein was die van 
Everstein enkele weken vooraf gegaan. 
Het was nu voorgoed afgelopen met de 
Arkelse macht aan de Lek. Hagestein 
en Everstein werden grondig gesloopt, 
zó grondig, dat van Everstein zelfs 
elke herinnering verdwenen is. In 
Hagestein duidt nog slechts een 
oneffenheid in de weilanden de 
plaats aan waar het trotse kasteel 
der Uten Goye's en Arkels gestaan 
heeft. Van de stedelijke verdedigings
werken van Hagestein leven alleen 
de stadsgrachten voort in het haakse 
slotensysteem, dat de Poort heden 
ten dage nog omgeeft. 
De ondergang van Hagestein heeft de 
heren van Vianen meer voordeel ge
bracht dan Hendrik II aanvankelijk 
gedacht zal hebben. Hij kreeg niet 
alleen Ameide en Meerkerk terug als 
prijs voor zijn deelname aan de 
strijd, maar tevens bepaalde de bis
schop, dat in Hagestein, zijn deel 
van de buit, nooit meer een kasteel 
gebouwd mocht worden. Vianen werd 
zodoende verlost van een krachtige 
buurman; er zouden zelfs tijden aan
breken, dat Vianen ook in Hagestein 
zou regeren. 
Wat Hendrik II betreft, was de 
Arkelse kwestie nu uit de wereld. 
Toch bleef hij waakzaam bij de ver
dere afwikkeling van de oorlog tus
sen Holland en Arkel. Zo kondigde hij 
in 1407, toen de strijd rond 
Gorinchem weer oplaaide, voor de 
stad Vianen een verordening over 
vuur- en brandbestrijding af, welke 
als de grondslag van Viaanse brand-



weer beschouwd mag worden. 
Hoe Hendrik II de wederopbouw van 
zijn geteisterde bezittingen ter 
hand genomen heeft, is niet goed be
kend. Hij regelde met de kapittels 
van de Dom en Oudmunster het geza
menlijke bestuur van Lexmond en hij 
ruilde in 1407 en 1411 Lang-Bolgerij 
tegen Zouden-Bolgerij. 
De belangrijkste gebeurtenis uit de 
laatste jaren van zijn leven zal ge
weest zijn het huwelijk van zijn 
erfdochter Johanna van Vianen met 
Walraven van Brederode in 1414. 
Walraven was als heer van Brederode 
de aanzienlijkste edelman nà de 
Hollandse graaf. Ondanks zijn Arkelse 
gevangenschap had Brederode's repu
tatie als generaal weinig geleden. 
Toen in 1417 graaf Willem VI stierf 
en diens dochter, de befaamde Jacoba 
van Beieren, haar rechten op de 
Hollandse troon terstond moest ver
dedigen tegen de Kabeljauwen, ver
overde Walraven voor haar eerst het 
rebellerende IJsselstein en leidde 
daarna de bestorming van Gorinchem, 
dat voor het laatst, nu onder aanvoe
ring van Jan's zoon Willem van Arkel, 
de grafelijke macht wilde weerstaan. 
In de straatgevechten, op 1 december 

1417, sneuvelde niet alleen de laat
ste Arkel maar ook Walraven van Bre
derode, die een welgemikte klap op 
het achterhoofd, hem toegediend in de 
Krijtsteeg in Gorinchem, niet over
leefde. 

Hendrik II was zijn schoonzoon al op 
17 april 1417, zestig jaar oud, voor 
gegaan in de dood. Zijn dochter 
Johanna heeft niet lang plezier gehad 
van de Viaanse heerschappij, want ook 
zij stierf in deze tijd, op 18 april 

1418, in het kraambed van Walraven's 
posthume dochter, die in herinnering 
aan haar heldhaftige vader Walravina 
werd gedoopt. Zowel Johanna als haar 
man Walraven, en vermoedelijk ook 
Hendrik II, werden in de Grote Kerk 
van Vianen begraven. Hun kinderen, 
Reinoud I, Gijsbrecht en Walravina 
van Brederode, peuters nog, kwamen 
onder de voogdij van hun naaste 
bloedverwanten. Hun oudoom, heer Jan 
van Vianen van Noordeloos, bestuurde 
als ruwaard (bewaarder) jarenlang 
Vianen en Ameide, terwijl hun oom, 
heer Willem van Brederode, de uitge
strekte Brederode-goederen beheerde. 
Met de dood van Johanna van Vianen 
kwam na ruim 150 jaar een einde aan 
de heerschappij van de Beusichems 

over Vianen. De plaats van de Beusi
chems werd toen overgenomen door de 
Brederodes, die op hun beurt hier 
meer dan 250 jaar, van 1418 tot 1679, 
zouden heersen. 

Overzien wij tenslotte de betekenis 
van de Beusichems voor Vianen, dan 
kunnen wij vaststellen, dat zij van
uit het oude kasteel op het Wed met 
horten en stoten hun macht hebben 
kunnen uitbreiden tot een min of meer 
onafhankelijk staatje, geklemd tussen 
Holland, Utrecht, Gelderland en 
Brabant. Deze uitbreiding is in de 
eerste plaats mogelijk geweest door 
hun consequente politiek van het ko
pen en pachten van aaneengesloten 
goederen in de Vijfheerenlanden. In 
de tweede plaats vulden zij hun stij
gende macht aan met rijke huwelijken, 
zoals met de burggravin van Utrecht 
en de erfdochter van Ameide. 
De voornaamste prestatie van de Beu
sichems is wel de stichting van de 
stad Vianen en de daarmee verbonden 
nieuwbouw van het kasteel Batestein. 
Hiermee schiepen zij in het agrarische 
polderland een voor die tijd modern 
economisch-bestuurlijk centrum. Ook 
hebben zij zich voortdurend ingezet om, 
in samenwerking met hun buren, de 
gammele waterhuishouding van de Vijf-
heerenlanden te verbeteren. Een 
zorgenkind bleef echter de eenheid van 
het land van Vianen. Het land was een 
samenraapsels van polders onder één 
hoofd, dat gemakkelijk onder druk van 
buitenaf uiteen kon vallen, zoals tij
dens de Arkelse oorlogen maar al te 
schrijnend gebleken was. 
Aan de Beusichemse macht was verbon
den hun politieke optreden naar 
buiten. Daarin hadden zij veel 
succes; zowel in Utrecht als in Hol
land waren zij een politieke factor 
van betekenis, die hen tenslotte tot 
de steunpilaren van de Hoekse partij 
maakten. In de oorlog waren de Beu
sichems minder gelukkig, hetgeen 
veel afbreuk deed aan hun politieke 
successen. Zij waren geen ver
overaars; in tegendeel: steeds weer 
hadden zij moeite om de eenmaal be
reikte posities te verdedigen en te 
handhaven. 
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J. Heniger 

Hendrik van Brederode: 
ja of nee? 

De tentoonstelling 'De kogel door de 
kerk?' die ter gelegenheid van de 
herdenking van de 'Unie van Utrecht' 
in het Centraal Museum te Utrecht 
werd gehouden,ligt bij velen nog 
fris in het geheugen. Op die tentoon
stelling hingen twee portretten die, 
volgens de catalogus, Hendrik van 
Brederode voorstelden. 

afb. 1 

Het eerste portret (afb. 1) betreft 
een oude copie naar een verloren 
origineel van de 16e eeuwse schilder 
Anthonie Mor (1). Een copie naar deze 
copie werd in 1977 gemaakt en hangt 
nu in de Burgerzaal van het stadhuis 
te Vianen. Aan de authenticiteit van 
de voorgestelde persoon is nooit ge
twijfeld . 
Het tweede portret dat op de tentoon
stelling te zien was (afb. 2), zou 
werk zijn van een Vlaams schilder. 
Het schilderij wordt 'per traditie' 
beschouwd als een portret van Hendrik 
van Brederode. Documenten om dat te 
bewijzen, zijn er niet. Het enige 
practische houvast is het opschrift 
op de benedenrand van het paneeltje: 
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DEN.HEER.VAN.BREDERODE. Maar daarmee 
is natuurlijk nog niets gezegd over 
welke heer van Brederode het hier 
precies gaat (2). 
Het portret van de heer van Brederode 
behoort tot een serie van vijf: 
keizer Maximiliaan II (1527-1576) en 
keizerin Maria (1528-1603); de graven 
van Egmond en Hoorn en Hendrik van 
Brederode. De portretten van Egmond 
en Hoorn zijn niet gedateerd; de 
overige drie dragen het jaartal 
1574 (3). 

»EN- HE!*« VAN 
afb. 2 

De portretten van de keizer en kei
zerin zijn, blijkens de datering, ge
schilderd tijdens hun leven. De 
overige drie portretten, die gelijk
tijdig geschilderd schijnen te zijn, 
moeten na de dood van Hendrik van 
Efcederode en de graven van Egmond en 
Hoorn gemaakt zijn. Alle drie stier
ven zij immers in 1568. 
Het is zeker niet ongebruikelijk om 
portretten te maken van personen die 
al jaren overleden zijn. In ieder ge
val is dit geen sterk argument om te 
twijfelen aan de authenticiteit van 
de voorgestelde persoon. Wel is er 
een andere reden om ons af te vragen 
of het hier wel degelijk gaat orn een 
portret van Hendrik van Brederode. 
Op de copie van Mor is Hendrik van 
Brederode voorgesteld met de beruchte 
geuzenpenning om zijn hals. Het 
schilderij, zogenaamd van een Vlaams 
schilder, geeft de heer van Brederode 

niet weer met die geuzenpenning, maar 
met het onderscheidingsteken dat voor
behouden was aan de ridders van de 
Orde van het Gulden Vlies. Zij alleen 
mochten dit teken dragen en zich ermee 
laten portretteren. Op het portret 
komt het insigne van het Gulden Vlies 
nog een tweede keer voor rondom het 
familiewapen, links boven op het 
schilderij. 

Hendrik van Brederode is nooit lid ge
weest van het Gulden Vlies. Het lag 
voor Hendrik niet bepaald op zijn weg 
om het hoofddoel van die Orde te on
derschrijven, namelijk de verering van 
God en de verdediging van de rooms-
katholieke godsdienst. 
Men mag zeker niet uitsluiten dat de 
schilder bij het maken van dit portret 
wat fantasie gebruikt heeft. Een 
kunstenaar die de opdracht kreeg om een 
serie portretten te maken, was niet 
altijd tot in details op de hoogte van 
het hebben en houden van degene die 
hij moest portretteren. Zeker werd dat 
een moeilijke zaak wanneer de persoon 
in kwestie overleden was en de schil
der voor het maken van dat portret 
moest vertrouwen op aanwijzingen van 
derden, op andere portretten, teke
ningen of prenten. 

Toch is het niet erg waarschijnlijk 
dat een kunstenaar die de opdracht 
kreeg het portret van Hendrik van 
Brederode te schilderen, de 'vergis
sing' kon maken om hem met een Gulden 
Vlies-teken voor te stellen. De op
drachtgever, zo mogen we veronder
stellen, wist wel beter. 
De vraag dringt zich op: wie van de 
heren van Brederode is dan wel voor
gesteld? 

Op de lijst van Ridders van het 
Gulden Vlies komen twee heren van 
Brederode voor (4): Reinoud II wordt 
in de Orde opgenomen tijdens het 
zevende kapittel te Gent in 1445 en 
Reinoud III tijdens het twintigste 
kapittel te Doornik in 1531. 
Kan hier sprake zijn van een portret 
van Reinoud III van Brederode? Die 
vraag is gemakkelijker te stellen dan 
te beantwoorden. 

Aan de vraag: Hendrik van Brederode, 
ja of nee? kan nu een nieuwe vraag 
worden toegevoegd. Maar die vraag 
blijft open. Vanzelfsprekend is elke 
reactie, die tot de mogelijke oplos
sing kan leiden, zeer welkom. 

J.A.L. de Meyere 



Noten 

1. Het schilderij is eigendom van de 
Dienst Verspreide Rijkscollecties 
te Den Haag en is in 
bruikleen bij Gravin L. zu Castell 
Castell te Wijk bij Duurstede. 

2. Het schilderij bevindt zich in het 
Her zog Anton Ulrich-Museum te 
Braunschweig. 
Preciese gegevens over herkomst en 
identificatie van het portret van 
de heer van Brederode bleken bij 
navraag in dit museum niet voor
handen te zijn. 

3. Catalogus 'Verzeichnis der Gemälde 
vor 1800', Herzog Anton Ulrich-
Museum, Braunschweig 1976, nrs 
43-47. 

4. De lijst van Ridders van de Orde 
van het Gulden Vlies is gepubli
ceerd in de catalogus 'Het Gulden 
Vlies', Brugge 1962, blz. 35 e.v. 

Amelestein of de Oranjeboom 

Onder deze titel schreef A. Loosjes 
Pz. in de Almanak van Vernuft en 
Smaak voor het jaar 1808 een gedicht, 
dat tot het genre van de romances be
hoort. Het werkje volgt hier, waarbij 
de opmerking vooraf gaat, dat de in 
dit gedicht genoemde Lindenlaan tegen
woordig als de Beukenlaan wordt aan
geduid. Onlangs evenwel zijn de 
beuken gerooid en is de vanouds be
staan hebbende beplanting met linde
bomen in ere hersteld. Het lustslot 
Amelestein lag even ten westen van 
de huidige rijksweg Utrecht-'s-Herto-
genbosch, tussen de Lekdijk en de weg 
van Vianen naar Lexmond. Een afbeel
ding van deze buitenplaats is te vin
den in jaargang 2, no. 1 (1977) van 
dit tijdschrift. 

AMELESTEIN (») OF DE ORANJEBOOM 

Eene Vertelling. 

Niet verre van 't Viaansche bosch, 
Schoon zonder wedergaê, 

Bouwde eertijds BREDERO een slot, 
Voor zijne AMALIA. 

AMALIA zoo jong en fraai, 
Een vrouw van smaak en geest. 

Trok elks bewondring door verstand, 
Elks oogen door haar leest. 

Hoe heerlijk was het lustpriëel 
Op haar bevel geplant, 

Elk roemde in d'aanleg grootsch en 
schoon 

AMALIA'S verstand. 

Veel Ridders kwamen dagelijk 
Op BREDERO'S kasteel. 

Bewonderend het trotsche slot 
En 't lustig landpriëel. 

Bewonderend zijn gullen aard, 
Zijn boert en vrijheidsmin, 

Maar tevens de bevalligheid 
Van zijne gemalin. 

Zij was in d'omgang los en vrij-
Nooit zag zij barsch of viesch; 

Maar, schoon zij schertste met den 
mond ; 

Het hart was kuisch en kiesch. 

Een jongling van het Fransche Hof, 
BEAUFORT, had menigmaal, 

AMALIA alreeds verveeld 
Door zijn te vrije taal. 

Van zijn bedoeling gaf hij haar 
Reeds menig klaren trek. 

En daaglijks drong hij bij haar aan 
Op een geheim gesprek. 

AMALIA, die geen geheim 
Voor haren BREÊROO heeft, 

Verhaalt, al boertend, hem het doel, 
Waarna de jongling streeft. 

Gul lachend, voegde zij 'er bij, 
,,Zie mij niet donker aan; -

,,'k Heb heden eene zamenkomst 
,,Aan BEAUFORT toegestaan. 

, ,Hier onder deez' Oranjeboom, 
,,Die zoeten geur verspreidt, 

,,Is 't, waar AMALIA BEAUFORT, 
,,Na 't middagmaal, verbeidt. 

,,Weg met dien rimpel, BREDERO! 
,,Mijn hart is kiesch en rein, 

, ,Mijn liefde is zuiver als 't kristal 
,,Dat springt uit deez' fontein;'' 

,,Alleen, mijn lief, een kleine dienst 
,,Vall' heden u niet zwaar, 

,,Neem, bid ik u, deez' dag, den post 
Van den Fonteinknecht waar. 

,,BEAUFORT kent dit Fonteinwerk niet. 
,,Ik wijs hem deze laan.11 -

,,'k Ben, zegt hij, tot dien dienst 
bereid, 

,,'k Heb u geheel verstaan. 
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I  
BEAUFORT beschouwt reeds in 't 

verschiet 
't Uur zijner zegepraal -

En zit, met brandend ongeduld, 
Aan 't lange middagmaal. 

Hij lonkt AMALIA soms toe 
En zegt met zekren schroom, 

Na d'eindlijk' afloop van den disch, 
,,Denk aan d'Oranjeboom.'' 

AMALIA zei fluisterend 
Met nagebootsten schroom, 

,,Ik wacht u, door de Lindenlaan, 
,,Regt voor d'Oranjeboom.'' 

Zij gaat - en zet zich onder 't loof 
Op eene veldbank neer. 

Een aangename Zephir blaast 
Haar lokken heen en weer. 

Zij houdt zich sluim'rend, en haar 
stand 

Geleek die van Dioon, 
Als zij de komst verbeidde van 

Den jeugdigen Adoon• 

BEAUFORT genaakt de Lindelaan; 
Hoe bonst zijn hart van vreugd -

Straks vindt hij zijne AMALIA 
De bloem van Hollands jeugd. 

't Fonteinwerk, juist door BREÊROO'S 
hand. 

Ontsloten op dien stond, 
Bestelpte BEAUFORT - en hij draait 

Verlegen in het rond. 

Hij ziet geen uitkomst, hoe hij keert 
Hoort schaterend gelach 

En daadlijk schiet AMALIA 
Met BREÊROO voor den dag. 

,,Zoo heb ik onzen gast gefopt, 
,,Mijn lieve BREDERO : '. 

,,Die naar verboden bloemen staat, 
,,Mijn HENDRIK: vare zoo. 

,,Want deze schoone Oranjeboom 
,,Behoort slechts u en mij; 

,,En immers 't plukken van 't 
gebloemt 

,,Staat slechts mijn BREÊROO vrij.'1 

BEAUFORT, doornat, trok zwijgend af, 
Daar hij, met stil verdriet. 

Beschaamd, het slot Ainelestein, 
Nog voor den nacht verliet. 

Wel honderd jaren na dien dag 
Heeft zich Vianen's jeugd 

Met BREDERO'S Oranjeboom 
Nog in deez' hof verheugd. 

Hl] ziet van verre AMALIA; 
Nooit scheen zij hem zoo schoon; 

Hoe gloeit zijn hart van liefde en 
vreugd; 

Nu wacht zijn min haar loon. 

BEAUFORT verdubbelt nu zijn schreên; 
Haar aanblik maakt hem kloek; 

Zij spreidt hare armen minzaam uit, 
En wuift met haren doek. 

Zî  wenkt inii — zucht hi' — welk een 
,,Wat ben ik wellekoom; wenkï 

, ,Nog weinig stappen en ik ben 
,,Bij den Oranjeboom.'' 

Maar Hemel 1 Hemel! wat gebeurt? 
o Vreeslijk oogenbliki 

BEAUFORT word eensklaps overstort 
Door eenen killen schrik. 

Hoe riekte reeds de lieve geur 
Van den Oranjeboom... 

Maar plotseling wordt hij overstort 
Door eenen waterstroom. 

Van alle zijden uit den grond 
Schiet water schuinsch omhoog... 

Oranjeboom - AMALIA 
Verdwijnen uit zijn oog. 

Eik vreemdeling werd altijd naar 
d'Oranjeboom geleid. 

En boette daar, op BEAUFORT'S spoor. 
Voor zijn nieuwsgierigheid. 

A.L. Pz. 

(») Zie wegens dit kasteel enz. de 
Tegenwoordige Staat van Holland, 
VII (sic!) Deel, bl. 525. 
SMIDS Schatkamer enz. 

In de voorgaande aflevering van dit 
tijdschrift heeft u kennis kunnen ma
ken met de 'romance', een dichtvorm, 
die kenmerkend is voor de Romantiek 
in de periode 1780-1830. Daarbij is 
gewezen op het historische belang van 
de romances, doordat voor hun inhoud 
gebruik werd gemaakt van historische 
gegevens. Deze konden zijn overgenomen 
uit oude volksverhalen, zoals het 
door Ockerse weergegeven spookverhaal 
van kasteel Batenstein in de vorige 
aflevering. Ook haalde men ideën uit 
legenden of gewoon uit geschiedkun
dige boeken. Het laatste is in deze 
romance het geval. De schrijver 
deelt zelf in een noot mee, dat 
nadere gegevens over 'Amelestein' 



kunnen worden gevonden in de 'Tegen
woordige Staat van Holland' en 'Sraids 
Schatkamer'. Ter illustratie diene 
het volgende fragment uit de Tegen
woordige Staat: 

Buiten Vianen is een zeer aange
naam Bosch met bekoorlyke Wandel-
dreeven en Rywegen in een vermaak-
lyken oord, waar in Heer Hendrik 
van Brederode een Huis bouwde voor 
zyne Gemaalinne Amalia van Nieuwe
naar, van welke het Amaliastein 
geheeten wordt. Het is, naar den 
tyd, een deftig Gebouw rondsom in 
zyne Vyvers.en bevallig door de 
aanleggende Beplantingen, die tot 
het Bosch behooren. Voorheen vondt 
men hier verscheiden Fonteinen, 
die onverwagt den Beschouwer van 
overal besproeiden. De nieuws
gierigheid om hier den Oranje
boom te zien heeft hier menigen 
met natte kleederen doen te rug 
keren; dog deeze Waterwerken en 
deszelfs Overblyfsel zyn voor 
eenige jaaren wegr' 
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A.C.N. Koenhein 

Het is duidelij 
voor zijn gedic 
heeft ontleend. 
Adriaan Loosjes 
28 februari 181 
schrijver, die 
een ijverig pat 
worden. In 1795 
Gewestelijk Bes 
schreef meerder 
alleen de roman 
hebben. Voor wa 
betreft, wordt 
goden gerangsch 
ook dit aardige 
worden als een 

k, dat Loosjes de stof 
ht aan het bovenstaande 

Pzn (13 mei 1761 -
) was een Nederlands 

evenals W.A. Ockerse 
riot genoemd kon 
werd hij lid van het 
tuur van Holland. Hij 
e werken, waarvan 
s een zekere waarde 
t de romancepoëzie 
hij onder de mindere 
ikt. Niettemin kan 
gedicht beschouwd 
echte Viaanse romance. 

Inleiding op 'Bestek 1490' 

Een van de belangrijkste, zoniet dé 
belangrijkste bronnenpublicatie over 
het Land van Brederode, is 'Rechten 
van Vianen', een bijdrage van B.J.L. 
de Geer in 'Verslagen en Mededeelingen 
van de Vereeniging tot Uitgave der 
Bronnen van het Oude Vaderlandsche 
Recht', 1892, blz. 108-189. De auteur 
behandelt in dat artikel een aantal 
documenten uit de 14de t/m l'ode eeuw, 
die gedeeltelijk voorkwamen in een 
handschrift dat behoorde aan de Maat
schappij van Letterkunde te Leiden. 
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Dit handschrift berust tegenwoordig 
in de Universiteitsbibliotheek te 
Leiden. Verder maakte de Geer gebruik 
van een in het gemeentearchief in 
Vianen bewaard handschrift op papier, 
dat niet alleen het grootste gedeelte 
van de inhoud van het boven beschre
ven manuscript weergeeft, maar tevens 
enige andere stukken bevat. 
In een voetnoot op blz.155 schrijft 
de Geer: 'Hier volgen in het Hs.(fol. 
24-28) eenige breedvoerige ordonnan-
tiën van 17 februari 1490, houdende 
eene evaluatie van de munt, overgangs
bepalingen betreffende de betaling 
van oudere schulden en renten, en 
prijzen van levensmiddelen en andere 
waren, eindelijk betreffende de graan
prijzen en het gewicht van het brood, 
die hier zijn weggelaten.' 
De Geer vond het document blijkbaar 
niet belangrijk genoeg óf misschien te 
saai om in zijn artikel op te nemen. 
Geheel terecht is.dat niet. Dergelijke 
bronnen zijn voor de geschiedenis, 
met name voor de economische geschie
denis , zeker van belang. 
Door een recent artikel in het tijd
schrift 'Holland' (Jrg. 11, nr. 2) 
werd de heer P. Horden op het spoor 
gezet van dit document. De tekst werd 
paleografisch bewerkt en kreeg, in 
het licht (of de schaduw! van Bestek 
1981, als titel 'Bestek 1490'. Bij de 
bewerking werden de regels voor het 
omzetten van oude handschriften in 
moderne, in het algemeen gevolgd. De 
belangrijkste uitzondering is, dat 
i.p.v. de romeinse cijfers de 
arabische worden gebruikt. De redac
tie meent, dat dit de leesbaarheid 
van de tekst bevordert. 
In 1490 trad Maximiliaan in de Neder
landen op als regent voor de minder
jarige Filips de Schone. In 1486 was 
Maximiliaan in Duitsland gekozen tot 
Rooms-Koning. In de tekst die volgt 
wordt hij dan ook 'onse aire gene-
dichste heer Roemsconinck' genoemd. 
Iets verder in de tekst weten we waar 
we aan toe zijn: er bestaat 'grote 
scade ende armoede' onder het volk. 
Onder Maximiliaan nam de inflatie in
derdaad enorm toe. Een van de redenen 
van de slechte financiële toestand 
was zeker de geldverslindende oorlogen 
die tegelijk tegen Frankrijk en tegen 
de opstandelingen in Vlaanderen, 
Brabant, Holland en Gelre gevoerd 
werden. Een onderdeel van die strijd 
was de zogenaamde Jonker-Fransenoor
log (1488-1490) . Met steun van de 

Vlaamse opstandelingen tegen Maxi
miliaan, bemachtigden de Hollandse 
Hoeken met aan het hoofd Jonker Frans 
van Brederode, de stad Rotterdam. 
In 1490 worden de Hoeken verslagen 
door de Kabeljauwen onder leiding van 
de stadhouder van Holland, Jan van 
Egmond. In dezelfde periode werd aan 
de inflatie een eind gemaakt door het 
invoeren van een nieuwe muntreeks. 
Deze maatregel ging gepaard met aller
lei andere regelingen zoals blijkt 
uit het stuk dat hierna volgt. De 
nieuwe maatregelen werden niet be
paald in dank aanvaard. De ontwrich
ting van lonen en prijzen stuitte op 
heftig verzet en leidde zelfs tot het 
uitbreken van rellen. Zo woedde bij
voorbeeld in 1491-1492 de zogenaamde 
opstand van het Kaas- en Broodvolk in 
West-Friesland en Kennemerland. 
Of ook in het Land van Vianen en 
Ameide acties ontketend werden tegen 
de Bourgondische bemoeizucht, want zo 
zag de bevolking het, weten we niet. 
In het document zelf is er natuurlijk 
niets over te vinden. Heel officieel 
gaat het onder de naam van 'onse 
lieve heer van Brederode, syne 
Raetsfrunde ende gerecht' in navol
ging van wat er elders gebeurt. 

Beknopte verklaring van de vermelde 
muntsoorten: 

duit (deutg.): munt ter waarde van 
1/4 groot of 1/8 stuiver 

groot: algemene benaming voor grotere 
zilverstukken 

gulden (gl.): benaming voor gouden 
munt 

kromstaart (crost): zilveren munt 
met voorstelling van een klimmen
de leeuw 

oord (oort): munt ter waarde van 1/4 
stuiver 

stuiver (st.): in de 15e eeuw groot
ste zilverstuk. Was de basis van 
het muntstelsel in de Nederlanden 

wit : benaming voor munten van tame
lijk zuiver zilver ("zwart" was 
munt van sterk koperhoudend 
zilver) 

De redactie 
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Bestek 1490 in het Land van Vianen en Ameide 

,,Alsoe onse aire genedichste heer Roemsconinck mit sijne landen aenraerckende 
,,den grote scade ende armoede daer tgemeen vole in gecomen is, 

,,overmits tverloep vande paymente ende tgelt d'om afgeset ende een 
,,ordinancie gemaect hebben een nywe munte te slaen als enen gouwen penninc soe 
,,goet als enen St-andries gulden, die 20 nywe stuivers, die men oick munten sel, 
,,weert wesen sal; ende ander gelt nae advenant. 

,,Soe ist, dat die bisscop van Utrecht metten rade, out ende nye, synre stat 
,,oeck aengesien 'tgroot verlies dat die gemeen borgeren ende ondersaten dess 
,,gestichts by tverlope vande paymente geleden hebben ende noch ghesien waren 
,»vorder te lyden moeten, indien men daer behoerlycken nyet in en versage, nae 
,,volgende tgeset by den Romschen(coninck) ende synre landen voirsz. gedaen. 

,,Alzoe men mitten selve landen gemeenscap in comanscap ende anders hebben 
,,moet, geordineert hebben die afsettinge ende valuacie vanden gelde gelijc te 
,,samen bynnen der Stadt van Utrecht ende gestichte metten landen voirsz. 

, ,Des soe sei die bisscop van Utrecht ene nywe munte doen maken: ende doen 
,,slaen enen gouden penninc eve goet als ene St-andries gulden, die 20 nywe 
,,stuyvers doen sel. 

, ,Ende sel oeck doen slaen: enen stuyver, daer die 20 of doen sullen den 
,»nywe gouden penninc voirsz.; 

, »half stuyver, geheten cromstart, daer die 40 of doen sullen den gouden 
,»penninc voirsz.; 

,,enen oort van stuyver ende ander minre munte nae avenant goet geit wesende 
,»ende goet geit blivende om vorder verloep te verhueden: 

,»Dit nae bescreven is dan die valuacie vanden gelde gestelt 
»»bij onse lieve heer van Brederode, syne Raetsfrunde ende 
»,gerecht, navolgende anderen steden ende landen hier omtrent, 
»,ingaande den VII van Februario Anno 1490: 

,»ende eerst vanden gouden penningen: 

»»Item die Johannes ende 
philippus nobele 49st. 

die vlaemsche nobel mitten rose 48st. 
den Rijder 26st. 
den halven van dien 13st. 
die leuwe 30st. 
die twedelen 20st. 
die derdedelen lOst. 
die halve nywe nobel van 

oesteryck 24st. 
die crone metten zon 24Sjst. 
die oude crone karoles 

ende lodewicq 24st. 
den heynricq nobel 50st. 
den halven van dien 25st. 
den saluyt 25st. 
den ytaliaenschen ducaet 25st. 

Item den nobel metten rose 
die angeloten van dien 
die half nobel van dien 
dat vierendel na avenant 
die ungare ducaeten 
den rijnsche gulden 
den st-andries gld en 

guillis gld 
davids gld. ende peters 
den gelreschen rijder 16st.9wit. 
die herpen 16st. 
den philippus seilt 14^st. 
den vredricq ende beyers gld. 14Jjst. 
den Rodolphs gulden 13Ssst. 
den coelsce post gld 12isst. 
den arnolds gld. lOijst. 

56st. 
37st.3wit. 

28st. 
14st. 
26st. 
19st. 

20st. 
oort. 17st.l 

•»Vanden silveren payment: 

Item den groten sulveren 
reael 9crost. 

den dubbelen griffoen 4crost. 
den enkelen griffoen 2crost. 
den dubbelen penninc mit 2 

halme die men nu munt 4crost. 
die halve van dien 2crost. 
die enkele van dien lcrost. 

Item die oude botdrager 12wit. 
die halve van dien, devent.ende 
camp.cromst., akens buyssen ende 
botkre, nymechse ende zutphese 
phi.die oude 5wit.ldeutg. 
den ouden Johres brasp. 13^wit. 
die halve 6wit. 
die blauleyen 9wit. 
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den gron.dublen phi. en 

Karolds 
den enkelen phi en karolus 
die halve van dien 
die vuerysere 
die enkele van dien 
die duble stuiv.gemunt te 

Mechle 
die enkelen van dien 
die halve karmas ende 

brenshoessa 
Alle grootke maria ende 

andreas sco.munte 
die oertgens 
die deventerse 
die coelsce stoter mitte 

3 crone 
den devents.penn, mitten aern 
die gronegs jagers bisscoop 
jagers ende bisse, dubbelde 
stuyv. lest gemunt 
die halve jagers 
die vierdelen na avenant 
die halve bisscops dubbel st. 

gerost. 
10%wit. 

5wit. 
20wit. 
IOwit. 

20wit. 
IOwit. 

4Jswit. 

2wit. 
lwitgen 

2deutgen 

4crost. 
lOäjwit. 

13)swit. 
6wit. 
3wit. 

6%wit. 

9wit. 

8wit. 
7wit. 

die cleefsche Johres brasp. 9äjwit. 
die halve 4^wit. 
die bisse.Stuyv. mitte bourgoen 
wapen die mitte halve vuerysers 
plegen te gelden 
den Rayer witpen. den devent. 
penn, mitten seilt die cleefsche 
penn, mitten heim. 
die coelsche pen. mitte 3 crone 
den nuysscer pen. ende doude 
ghegér 6wit.3deutg. 
ffransche blancke wocheyen 
lelyarts den cleefscen pen. aen 
elcken zijde een seilt 7wit. 
bisse.penningen mitte grote 

seilt 5wit. 
alle goede groetke van sconincs 

munte 2wit. 
bisse, groothe 2wit.ldeutg. 
alle oortg.s van sts. ende 

stat munthe 
alle oortgs. van crs. end 

stat.witgs. 
bisse, witgens 
1 deutgen 

lwitg. 

2deutg. 
lijdeutg. 

ibrabants. 

,,Hier na volcht die ordinancy om te weten hoemen alle sculden, tzy van 
, ,comanscappen, van pachten, van Rente off hoedanich die wesen moege, betalen 
,,sel; mit meer anderen punten ende articulen nae bescreve tot deser zaken 
,,dienende: 
,,Ten eersten: 

,,alle sculde, hoedanich die sijn, die gemaect sijn of versehene voir 't Jaer 
,,van (14)84, tzij van coraanscappen, van geleende pennyngen, van beloeffden 
,,gelden off van versehenen pachten ofte renten staende bij currente gelde, 

,,sel men betalen eiken currente rynsche gulden mit 15 stuyder nyer munten; 
,,ende voirt alle andere gelden, die bij current gelt staen selmen betalen na 
,,advenant. 
, ,Item: 

,,alle sculden staende bij current gelt gemaect off verschenen als bouven 
,,gecriert is, int Jaer van (14)84 ende (14)85, sel men betalen voir den 
,,currente rijnschen gulden 14st. der nyer munten; ende alle current gelt 
,,daer nae als bouven. 

,,Item: 
,,alle sculden staende bij current gelt gemaect off versehenen vanden jaren 
,,(14)86 ende (14)87, sel men betalen vour de curr. rijnsch.gul. 13st. nyer 
,,munten; ende alle andere curr. geit na venant. 

,,Item: 

,,alle sculde staende bij curr.geit gemaect of verschenen vanden jaren 
,,(14)88 ende (14)89 totten dage toe van huden, sel men betalen voer den 
, ,curr .rijnsch.guld. 8st. nyer munten off die weerde daer voir. 

,,Ende dese sculden gemaect off verscene als boven geruert, sal men betalen 
,,met sulcken gelde als boven in elc jaer benoemt staet, etc.; die betalinge 
,,sal men doen tusschen dit ende die dach vanden Rose naestcomende off daer en 
,,teyden sullen die sculdenaers gehouden wesen enen curr. rijns .guld. te betalen 
,,mit 20st. nyer munte; ende alle ander current gelt nae venant. 
,,Item: 

,,alle sculden tzij van coraanscappen van voirwairden ofte anders voer deser 
,,tyt gemaect daer die dage der betalingen noch nyet van omgecomen ende sijn, 
,,sal men betalen ten dage als zij verschijnen mit alsulcken prijs ende weerde 
, ,van paymente als hier bouve in elc jaer geruert staet ende na dat jaer 
, ,dat die comanscap ofte voirwairde in gescreve is. 
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, ,Ende wie nyet en betaelde bynne twe maenden nae dien den dach van betalinge 
, ,om gecomen waer, die soude daer nae betalen voer elcken currente rijnsch.gul. 
,,20st. der nyer munte ende alle ander current gelt daer nae ; 

, ,Behoudelijck dat alle comanscap geldet bij currente geldt op aventuer vander 
, ,of f settinge vanden paymente kenlijc wesende daer die dage noch nyet van 
, ,omgecomen sijn, staen seilen tott discretiey ende wijsinge des gerechts. 

,»Item: 
,,alle die ghene die erfpachte ofte huerweer hebben staende bij gouwe, bij 
,,paymente, bij mareken ofte lode van zuiver, ofte bij koern, die sullen 
,,betalen nae inhout hoirre brieve ende voirwairden. 

,,Item: 
, ,alle losrente die voir dese tijt vercoft sijn die bij current gelt staen, 
, ,alsine die lossen wil sel men die lossen moegen ende oick die jairlicx 
, ,rente betalen mit sulcken prijs van paymente als dat geit gout sinte Jans 
,,misse in elc jair als die rente vercoft sijn. 

,,I tem: 
,,alle lijf f rente die vercoft sijn op husinge, hof f stede, erve ofte ander goede 
,,ofte bij loof te bij enckel persone beloef t ofte uutgeslagen syn ende bij 
,,current gelt staen, sal men betalen met sulcken prijs van paymente als dat 
,,gelt gout St.Jans misse in elc jair als die rente vercoft waren. 

,,Item: 
,,alle erf f pachte ende lijffpachte, die bij current gelt uytgeslagen syn ende 
,,tot geenre lossinge ende staen seilen St-Peter naestcomende ende voirt dit 
,,jair van (14)90 betalen hoeren pacht mit sulcke prijs van paymente als dat 
, ,gelt gout St.Jans misse in elcken jair, dattie pachten uytgeslagen sijn in 
,,manieren bouven gescreven. 
,,Ende teynde dit jair (14)90 soe sullen voirt an betalen voir den currenten 
,,rijnsche gul. 20st. der nyer munte ende alle current gelt daer nae. 

, ,Item: 
,,alle huer van landen, husinghe, h'of f steden ofte anders gemaect voir den 
,,jare van (14)83 sel men betalen dit toecomende jair van (14) 9t) voerden 
,,rijnsche gld. current 15 stuuv. nyer munte; item van den jaren '84 ende '85 
,,14st. nyer munten; item vanden jaren '86 ende '87 13 st. 

,,Item: 
, ,die pachters van inte voirlede ende per toecomende ende voirt an tot gouwe 
,,staen seilen hoeren pacht betalen nae inhout hoerre vorwaerde ende sulcke 
, ,gracy als mijnheer sijn pachters d'op gedaen heeft, neemt mijnheer weder 
,,aen hem. 

,,Item: 
,,alle huerweren ende pachten staende bij current gelt sal men betalen als van 
,,den munte tend (14)89 8 stuuv. nyer munte voer den currente rijnsch.gul-, 
,,ende petry anno (14)90 12st. nyer munte voer den currente rijnsche gul. ende 
,,alle ander current gelt nae venant. 
, ,Mit sulcken voirwairden, dat sij die betalinge daer äff gehouden sullen 
,,wesen te doen bynnen een maendt na St.Peter of daer en teynden seilen sij 
,,voert moeten betalen mit zwaer gelt. 
,,Ende van allen toecomenden jâren seilen sij betalen haer hueren mit zwaer 
,,gelt als dan ganebaer is. 

,,Item: 
, ,alle tyenden die geeoft sijn bij currente gelde daer die dage d'betalinge off 
,,verscene sijn off nyet sei men tussen dit ende Paesschen naestcomende den 
,, rijnsche gld. current mogen betalen mit 8st. nyer munte of payment hourre 
,,weerde ende ander current gelt na venant. 
, ,Ende betalen sy daer en bynne nyet soe seit zwaer gelt wesen. 

,,1 tem: 
,,men en sel voert an gheen lande, erve, husinge ofte ander goeden vercopen, 
,,verpachten, noch verhueren dan by sulc payment alser nu geset is. Ende 
,,geen current gelt in brieve ofte anders te noemen. 

,,1 tem: 
., ,da t boedeloon vant half toecomende j a i r , da t te Paesschen off .te mey v e r , , 
, , scenen s e l , dat bedongen i s bij rijnsche g l . c u r r . s e l men be t a l en twee 
, ,rijnsch . g l . één r i jnsch.gld. nyer munte. 
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, ,Ende voer twee aern. (emse) gl. selmen geve 7ijSt. nyer munten voirsz.. Ende 

, ,der gelijcken van anderen paymente na venant. 

,,Item : 

,,alle tymerlude, metselaers, leydeckers ende d'gelycke arbeitslude selle 

,,moege nemen voir hoir dachne ende arbeitsloon alzo vele cromstarts als sij 

van oudts plege te nemen over 20 of 25 jaeren ende daerbove nyet. 

, , Item: 

,,die herbergiers en sullen van eenre maeltijt nyet nemen bouve twee crom,, 

, ,star t. 

, , Item : 

,,1 entvogel 10 wit. ende alle gewairt van vogele daer nae. 

,,Item: 

,,1 maet botter wegende 2 pond en sel men nyet hoeger geven dan 12 wit. 

, , I tern : 

,,1 pont koyen kese nyet hoeger dan 3 witt. 

,,Item: 

,,1 pont keersen nyet hoeger dan 2 cromstart. 

,,Item: 

,,1 pont zepen nyet hoeger dan 8 wit. ende voert alle vette waer daer nae. 

,,Item: 

, ,h taeck rijnswijns h taeck baster niet hoeger dan 5^ cromstart. 

,,Item : 

, ,h taeck malevezeyen niet hoeger dan 7% cromst. ende alle westersche wijnen 

, ,nae venant. 

, , Item: 

,,men sei den besten weyt nyet hoeger geven dan 'tschepel 14 cromstart. 

, ,I tem : 

„ m e n sei den besten rog nyet hoeger geven dan 'tschepel 10 cromstart. 

, , Item : 

,,men sel die beste wyntergarst nyet hoeger geven dan 'tschepel 8 cromst. 

„ende die zomergarst na venant. 

, , Item: 

„ m e n sel die beste haver nyet hoeger geven dan 'tschepel 4 cromst. 

, , Item: 

,,voirt alle waer die hier nyet genoemt en is sel mede ofslaen nade 

„settinge vande gelde in manieren bouven gescreven; ende waer yemant die 

,,sijn waer onredelijcke hielt ende nyet off en sette naden gelde of dat 

„yemant sijn waer, die waer veyl hielt nyet vercopen en woude, dat soude 

„staen tot correctie vanden heer ende den gerecht. 

,,Item : 

„ m e n sel voert an alle waer die men mit sulveren pennijngen pleech te 

„vercopen nu vercopen mit cromstarten, halve cromst., witgens ende 

„deutgens als men hier voertijts pleecht te doen ende bij gene stuvers. 

, , u. ̂ em : 

„alle boden sel men voert an hueren bij aern .guld. 15cromst. voerden guld. 

, ,1 tem : 

„alle geit dat hier nyet gevalueert en is en darff nyemant bueren hij en 

„will. 

, ,Item: 

„dese ordinancie ende alle punten bouven gescreven sel men houden ende 

„naegaen bynnen onse steden ende landen van Vyanen ende vander Ameyden 

, ,op correctie vanden heer ende den gerecht. 

„Ende waert sake dat in enigen punte bouven geruert enich twist oft gescele 

„vielen dat sal staen tot verclaringe bij den heer ende gerecht. 

„Ordinanci ende Rijdinge van brode te backe van alle coren na dattet ghelt. 

„Ierst vande witte gebudelden brode hoe dattet wegen sal, doch soe heeft onse 

„poirte den backren daer aff gegonnen, wie dat best ende dat scoenste backet, 

,,die mach best vercopen ter tijt dat sijt anders ramen. 

„Geit die weyt 74cromst.,die 4 brab.ns. brode sullen wegen 13vierdonc 1 loot. 

„Geit die weyt 76cromst.,die 4 brab.ns. brode sullen wegen 13vierdonc. 

„Geit die weyt 78cromst. ,die 4 brab.ns. brode sullen wegen 12äsvierdonc. 
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,Gelt die weyt 
,Gelt die weyt 
,Gelt die weyt 
,Gelt die weyt 
,Gelt die weyt 
,Gelt die weyt 

80crorast.,die 4 brab.ns. 
84cromst.,die 4 brab.ns. 
87cromst.,die 4 brab.ns. 
92cromst.,die 4 brab.ns. 
96cromst.,die 4 brab.ns. 
lOOcromst.,die 4 brab.ns. 

brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 

,Gelt die weyt 104cromst. ,die 4 brab ns brode sullen wegen 
,Gelt die weyt 108cromst. ,die 4 brab ns brode sullen wegen 
,Gelt die weyt 112cromst. ,die 4 brab ns brode sullen wegen 
,Gelt die weyt 116cromst. ,die 4 brab ns brode sullen wegen 
,Gelt die weyt 120cromst. »die 4 brab ns brode sullen wegen 
,Gelt die weyt 124cromst. ,die 4 brab ns brode sullen wegen 
,Gelt die weyt 128crorast. ,die 4 brab ns brode sullen wegen 
,Gelt die weyt 132cromst. »die 4 brab ns brode sullen wegen 
,Gelt die weyt 136cromst. ,die 4 brab ns brode sullen wegen 

,Gelt die weyt 
»Gelt die weyt 
,Gelt die weyt 
»Gelt die weyt 
»Gelt die weyt 
»Gelt die weyt 
»Gelt die weyt 

,Gelt 

»Gelt 

»Gelt 

,Gelt 

,C-elt 

,Gelt 
,Gelt 
,Gelt 
,Gelt 

die weyt 
die weyt 

die weyt 

die weyt 

die weyt 

die weyt 
die weyt 
die weyt 
die- weyt 

140cromst.,die 4 brab.ns 
144cromst.,die 4 brab.ns 
148cromst.,die 4 brab.ns 
152cromst.,die 4 brab.ns 
156cromst.,die 4 brab.ns 
160cromst.,die 4 brab.ns 
164cromst.,die 4 brab.ns 

168cromst.,die 4 brab.ns, 
172oromst.,die 4 brab.ns 

brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 

brode sullen wegen 
brode sullen wegen 

12vierdonc lloot. 
12vierdonc. 
llvierdonc. 

lOijvierdonc lloot. 
lOisvierdonc. 
lOJjvierdonc lloot 

min. 
lOvierdonc. 
lOvierdonc. 
9!jvierdonc. 
9vierdonc. 
8!svierdonc l.loot. 
8vierdonc. 
7äjvierdonc 1 loot. 
7Jjvierdonc. 
7vierdonc 1 loot 

min. 
7vierdonc 1 loot. 
7vierdonc. 

6Jsvierdonc 1^ loot. 
6ijvierdonc lloot. 
6ijvierdonc % loot. 
6vierdonc. 
6vierdonc 1 loot 

min. 
5*5vierdonc. 
5ijvierdonc 

176cromst.,die 4 brab.ns.brode sullen wegen o^vierdonc 

180cromst.,die 4 brab.ns.brode sullen wegen 

184cromst.,die 4 brab.ns 
romst.,die 4 brab.ns 

188cromst.,die 4 brab.ns 
192cromst.,die 4 brab.ns 
196cromst.,die 4 brab.ns 
200cromst.,die 4 brab.ns 

brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 
brode sullen wegen 

h loot 
min. 
1 loot 
min. 

5*svierdonc lh loot 
min. 

5ïjvierdonc 1^ loot 
5vierdonc min. 
5vierdonc 1% loot. 
5vierdonc 1 loot. 
5vierdonc ijloot. 
5vierdonc. 

sal wegen 

204cromst 

,»Geit die weyt 208cromst 

,,Ende aldus 
,»brode ; 

• »Gelt die weyt 

, »Gelt die weyt 
, »Gelt die weyt 
,»Gelt die weyt 

212cromst 
216cromst 
220cromst 

elc i 

»die 

»die 

,die 
»die 
»die 

brabantschen broots vanden gebundelden sconen 

2 brabans brode sullen wegen lOvierdonc 

i brabans brode sullen wegen lOvierdonc 

brabans brode sullen wegen 9%vierdonc 
brabans brode sullen wegen 9!jvierdonc 
brabans brode sullen wegen 9*jvierdonc 

äs loet 
min. 
1 loot 
mijn. 

Sjloot 

,»Gelt die weyt 224cromst.»die 8 brabans brode sullen wegen g^vierdonc 

,»Gelt die weyt 
,»Gelt die weyt 
, »Gelt die weyt 

228cromst.»die 8 brabans brode sullen wegen 9vierdonc 
232cromst.»die 8 brabans brode sullen wegen 9vierdonc 
236cromst.»die 8 brabans brode sullen wegen 9vierdonc 

»Gelt die weyt 240cromst.»die 8 brabans brode sullen wegen 9vierdonc 

,»Gelt die weyt 
,»Gelt die weyt 
, »Gelt die weyt 

244cromst. ,die 8 brabans brode sullen wegen 8!svierdonc 
248cromst. »die 8 brabans brode sullen wegen 8>svierdpnc 
252cromst. ,die 8 brabans brode sullen wegen 8isvierdonc 

, »Gelt die weyt 256cromst.,die 8 brabans brode sullen wegen S^vierdonc 

IR 

3sloet 
mijn. 
1 loot 
mijn. 
Ssloot. 

%loot 
mijn. 

1 loot 
mijn. 

Ijloot. 

ïj loot 
mijn. 
1 loot 
mijn. 



, ,Gelt die weyt 260cromst.,die 8 brabans brode sullen wegen 
,,Gelt die weyt 264cromst.,die 8 brabans brode sullen wegen 
, ,Gelt die weyt 268cromst.,die 8 brabans brode sullen wegen 

, ,Gelt die weyt 272cromst.,die 8 brabans brode sullen wegen 

8vierdonc 1 loot. 
8vierdonc. 
8vierdonc Jjloot . 

mijn. 
8vierdonc 1 loot 

mijn. 

, ,Aldus sullen wegen die 4 brabans brode 

, ,Gelt die weyt 74cromst. ,die 4 brab. brode 

,,Gelt die weyt 76cromst. ,die 4 brab. brode 

, ,Gelt die weyt 78cromst. ,die 4 brab. brode 

,,Gelt die weyt 80cromst. ,die 4 brab. brode 
,,Gelt die weyt 82cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 84cromst. ,die 4 brab. brode 

,,Gelt die weyt 86cromst. ,die 4 brab. brode 

, ,Gelt die weyt 88cromst. ,die 4 brab. brode 

,,Gelt die weyt 90cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 92cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 94cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 96cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 98cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt lOOcromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 102cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 104cromst. ,die 4 brab brode 

, ,Gelt die weyt 106cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 108cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt HOcromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 112cromst. ,die 4 brab brode 
, ,Gelt die weyt 114cromst. ,die 4 brab brode 

, ,Gelt die weyt 116cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 118cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 120cromst. ,die 4 brab brode 
,,Gelt die weyt 122cromst. ,die 4 brab brode 

, ,Gelt die weyt 124crornst. ,die 4 brab brode 
,,Gelt die weyt 126cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 128cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 132cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 136cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 140cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 144cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 148cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 152cromst. ,die 4 brab brode 

,,Gelt die weyt 156cromst. ,die 4 brab .brode 

,,Gelt die weyt 160cromst. ,die 4 brab .brode 

,,Gelt die weyt 164cromst. ,die 4 brab .brode 

, ,Gelt die weyt 168cromst. ,die 4 brab .brode 

,,Gelt die weyt 172cromst. ,die 4 brab .brode 

,,Gelt die weyt 176cromst. ,die 4 brab .brode 

,,Gelt die weyt 180cromst. ,die 4 brab .brode 

,,Gelt die weyt 184cromst. ,die 4 brab .brode 

,,Gelt die weyt 188cromst. ,die 4 brab .brode 

,,Gelt die weyt 192cromst. ,die 4 brab .brode 

,,Gelt die weyt 196crqmst. ,die 4 brab .brode 

,,Gelt die weyt 200cromst. ,die 4 brab .brode 

van groff wey 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 
sullen wegen 

te broot: 
21vierdonc 

20Jsvierdonc. 
20vierdonc 
20vierdonc. 
20vierdonc 
19vierdonc 
19vierdonc. 

18^vierdonc. 
18vierdonc. 

17!jvierdonc. 
17vierdonc 
17vierdonc. 

16*svierdonc 
16%vierdonc. 
16vierdonc. 
16vierdonc 

15%vierdonc. 
15vierdonc. 

14%vierdonc• 
14vierdonc. 
14vierdonc 

13Jsvierdonc. 
13vierdonc 
13vierdonc. 
13vierdonc 

12*svierdonc. 
12vierdonc 
12vierdonc. 
12vierdonc 

lläjvierdonc. 
llvierdonc 
llvierdonc. 
llvierdonc 

10%vierdonc. 
lOvierdonc 
lOvierdonc. 
lOvierdonc 
9ijvierdonc 
9!jvierdonc. 
9vierdonc 
9vierdonc 
9vierdonc 
S^vierdonc 
8i5vierdonc 
8*svierdonc 
8vierdonc 

1 loot mijn. 

1 loot. 

1 loot mijn. 
1 loot. 

1 loot. 

1 loet. 

1 loot mijn. 

1 loot mijn. 

1 loet. 

1 loot mijn. 

1 loot. 

1 loot mijn. 

1 loot. 

1 loot mijn. 

1 loot. 

1 loot mijn. 
h loot. 

1 loot. 

1 loot min. 
h loot. 

*s loot mijn. 
1 loot. 

,,Aldus sullen wegen die 8 brab.brode vande groff weyten brode: 
,,Gelt die weyt 204cromst.,die 8 brab.brode sullen wegen 16vierdonc. 
, ,Gelt die weyt 208cromst.,die 8 brab.brode sullen wegen 16vierdonc 1 loot min. 
, ,Gelt die weyt 212cromst. ,die 8 brab.brode sullen wegen 15Jjvierdonc 
, ,Gelt die weyt 216cromst.,die 8 brab.brode sullen wegen 15vierdonc. 
, ,Gelt die weyt 220cromst.,die 8 brab.brode sullen wegen 14%vierdonc. 
,,Gelt die weyt 224cromst.,die 8 brab.brode sullen wegen 14vierdonc. 
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1 1 
,,Gelt die weyt 228cromst., die 8 t rab.brode sullen wegen 14vierdonc 1 loot min 
, ,Gelt die weyt 232cromst., die 8 b rab.brode sullen wegen lS^vierdonc. 
,,Gelt die weyt 236cromst., die 8 b rab.brode sullen wegen 13vierdonc 1 loot. 

,,Gelt die weyt 240cromst., die 8 b rab.brode sullen wegen 13vierdonc. 
,,Gelt die weyt 244cromst., die 8 t rab.brode sullen wegen 13vierdonc 1 loot min 

,,Gelt die weyt 248cromst., die 8 brab.brode sullen wegen 12ä5vierdonc. 
,,Gelt die weyt 252cromst., die 8 t rab.brode sullen wegen 12vierdonc 1 loot. 
,,Gelt die weyt 256cromst., die 8 t rab.brode sullen wegen 12vierdonc. 
, ,Gelt die weyt 260cromst., die 8 t rab.brode sullen wegen 12vierdonc 1 loot min 

,,Gelt die weyt 264cromst., die 8 t rab.brode sullen wegen ll^vierdonc . 
,,Gelt die weyt 268cromst., die 8 t rab.brode sullen wegen llvierdonc 1 loot. 

, ,Gelt die weyt 272cromst. die 8 t rab.brode sullen wegen llvierdonc. 

,,Aldus sal wegen die vier brab.roggen broots: 
,,Gelt die weyt 64cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 28vierdonc. 
, ,Gelt die weyt 66cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 27Ssvierdonc. 
, ,Gelt die weyt 68cromst ,die 4 barb.brode sullen wegen 27vierdonc. 

,,Gelt die weyt 7 0cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 26isvierdonc. 
,,Gelt die weyt 72cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 26vierdonc. 

, ,Gelt die weyt 74cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 25Jsvierdonc. 

, ,Gelt die weyt 76cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 25vierdonc. 
, ,Gelt die weyt 78crorast ,die 4 brab.brode sullen wegen 24Jsvierdonc. 

,,Gelt die weyt 80cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 24vierdonc. 

,,Gelt die weyt 84cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 23vierdonc. 

,,Gelt die weyt 88cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 22Sjvierdonc. 

,,Gelt die weyt 92cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 22vierdonc. 

,,Gelt die weyt 96cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 21vierdonc. 

,,Gelt die weyt lOOcromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 20vierdonc. 

,,Gelt die weyt 104cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 19vierdonc. 

,,Gelt die weyt 108cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 18vierdonc. 

,,Gelt die weyt 112cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 17*svierdonc. 

, ,Gelt die rogge 116cromst ,die 4 brab.brode sullen wegen 17vierdonc. 

,,Gelt die rogge 120cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen 16vierdonc. 

,,Gelt die rogge 124cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen 15vierdonc. 

,,Gelt die rogg ̂ 128cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen 14isvierdonc. 

,,Gelt die rogg = 132crorast . ,die 4 brab.brode sullen wegen 14vierdonc. 

,,Gelt die rogg 5 136crorast . ,die 4 brab.brode sullen wegen 13*svierdonc. 
,,Gelt die rogg s 140crorast . ,die 4 brab.brode sullen wegen 13vierdonc 1 loot. 

, ,Gelt die rogg = 144cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen 13vierdonc. 

, .Geit die rogg = 148cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen 12>5vierdonc 1 loet. 
,,Gelt die rogg s 152cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen 12^vierdonc. 

,/Gelt die rogge 156cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen 12vierdonc 1 loet. 

,,Gelt die rogg = 160crornst . ,die 4 brab.brode sullen wegen 12vierdonc. 

, ,Gelt die rogg e 164crorast . ,die 4 brab.brode sullen wegen lUsvierdonc 1 loot. 

,,Gelt die rogg e 168cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen ll^vierdonc. 

,,Gelt die rogg e 172crorast . ,die 4 brab.brode sullen wegen llvierdonc 1% loot. 
f/Geit die rogg e 176cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen llvierdonc 1 loot. 

,,Gelt die rogg e 180cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen llvierdonc ijloot. 

,,Gelt die rogg e 184cromst . ,die 4 brab.brode sullen wegen llvierdonc. 

, ,Ende dat ghersten broot sal wegen gelijck den Roggen brode. 
, ,Item elke lOOcromst. maect 27Sjwitten ende elke 20cromst. maect 7Jjwitten. 

,,Item soe maken 41oot wegens 1 vierdonc ende 4 vierdonc maken een halff pont 
,,wegens; ende 8 vierdonc maken een pont wegens. 

„Item alsoe menich broot dat te licht waer ende dat gebacken waer op ene dach 
dat heeft elck broot sijne Sonderlinge kuer, dat is te verstaen elck kuer ene 

,,Itenv alsoe menich broot dat te licht waer ende dat gebacken waer op -ene dach 
, ,dat heeft elck broot sijne Sonderlinge kuer, dat is te verstaen elck kuer ene 
,,ouden gelrs.gulden. 
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,Item waert dat enich backer gheen comans goet en bieke off dat sij deechlic 
,broot bieken, daer verbueren sij also vuel aen off sijt te licht bieken ende 
,dat selve broot en sullen sij nyet vercope opten selve kuer voirsz.. 

Kroniek 

Vianen is officieel een monument 
rijker! Eind juli van dit jaar werd 
namelijk het pand Bakkerstraat 8 op de 
monumentenlijst geplaatst. 
Vroeger was in het gebouwtje, date
rend uit 1758, de Joodse synagoge ge
vestigd. Sinds 1918 is het in gebruik 
door de Nederlandse Protestantenbond. 
Een en ander over de geschiedenis van 
het gebouw kwam eerder ter sprake in 
ons tijdschrift (Jrg. 2, nr 1, april 
1977) . 

Bij de uitgeverij Van Oorschot te Am
sterdam verscheen het boek 'Leven en 
werk van Dirk Volckertsz Coornhert' 
van H. Bonger. 
In deze voortreffelijke studie is bij
zonder nuttige informatie te vinden 
over Vianen, met name over Batestein 
en de Heren van Brederode. Verwonder
lijk is dat niet wanneer men bedenkt 
dat Coornhert in 1541 op het slot 
hofmeester werd van Reinoud III. 
Later zal Coornhert jarenlang nauwe 
relaties onderhouden met Hendrik van 
Brederode. In het proces tegen 
Coornhert komen die contacten uit
voerig aan de orde. Bonger, die hier
op diep ingaat, stelt (blz. 23) dat 
het verblijf van Coornhert op Bate-
stein van beslissende betekenis was 
voor zijn geestelijke ontwikkeling. 
Bonger is niet de eerste die aan 
Coornhert aandacht besteedde. In 1887 
publiceerde F.D.J. Moorrees, predikant 
te Vianen, reeds een studie over 
Coornhert. Uiteraard had Moorrees ook 
aandacht voor het verblijf van Coorn
hert te. Vianen. 

Moorrees laat niet na in zijn boek een 
pikant detail te vermelden (blz. 13), 
dat ook Bonger niet onvermeld laat. 
Coornhert huwde namelijk Neeltje 
Simonsdochter. Moorrees voegt eraan 
toe: 'Hare familie was onbemiddeld en 
hare zuster de bijzit van Reinoud III 
...'. Nog vóór Moorrees schreef P. 
Scheltema in 1846 in zijn boek 'Hen
drik van Brederode te Amsterdam in 
1567' in een voetnoot (blz. 44): 
'Dirk Volkertszoon Koornhert huwde 
Neeltje Simons-dochter, de zuster van 

Anna Simons-dochter, welke laatste de 
moeder is geweest van Lancelot van 
Brederode...'. 
Over de geschiedenis van de heren (!) 
van Brederode gesproken... 

Aansluitend op de tentoonstelling 
'De kogel door de kerk?', die ter ge
legenheid van de herdenking van de 
Unie van Utrecht in het Centraal Mu
seum te Utrecht werd gehouden, was 
ook een expositie ingericht onder de 
titel 'Politiek op penningen'. Eén 
van de getoonde stukken was een 
rekenpenning van Hendrik van Brede
rode. Deze koperen penning, nu in de 
collectie van het Koninkijk Kabinet 
van munten, penningen en gesneden 
stenen te Den Haag, werd in 1566 te 
Vianen geslagen. 

Zojuist verscheen bij Fibula- van 
Dishoeck te Haarlem 'Kastelengids van 
Nederland - Middeleeuwen' van D. 
Kransberg en H. Mils. De kastelen, die 
in het boek behandeld worden, zijn 
veelal verbouwd of slechts ten dele 
bewaard, soms als ruïne. Het slot 
Batestein had - al is daar niet zo
veel meer van overgebleven - best een 
plaatsje mogen krijgen. Wel komt het 
ter sprake (blz. 119-121) bij de be
handeling van het slot Brederode te 
Santpoort, beter bekend als de 'ruïne 
van Brederode'. Zij wel, wij niet... 
Volgende keer beter! 

Sinds 4 september 1978 heeft Nieuwe
gein een historische kring. Tot één 
van de activiteiten van de kring be
hoort de uitgave van een tijdschrift. 
In het tweede nummer van de eerste 
jaargang is een artikel opgenomen 
onder de titel 'Vreeswijk - Vianen 
vice versa vóór 1840'. In zijn bijdra
ge, die ook voor de geschiedenis van 
Vianen nuttige informatie geeft, 
schetst Jan Schut de historie van het 
overzetveer tussen Vreeswijk en Vianen. 
Het secretariaat van de Historische 
Kring Nieuwegein is gevestigd: 
Stormerdijkstraat 12, Nieuwegein (tel. 
03402-31129). 
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Stadhuis-perikelen: zo zouden we, zij 
het met enige overdrijving, de moei
lijkheden kunnen noemen die, tussen 
april en juni van dit jaar, ontston
den rondom de vraag: moeten de ge
meentelijke diensten gehandhaafd 
blijven in de binnenstad of verhuizen 
naar nieuwbouw in de Monnikenhof? 
De meerderheid van het College van 
Burgemeester en Wethouders was tegen 
nieuwbouw; de Gemeenteraad was ver
deeld; de ambtenaren van het stadhuis 
waren voor nieuwbouw; de bevolking 
van Vianen was verdeeld. 
Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: 
de gemeentelijke diensten blijven in de 
oude stad. 

De gymnastiekvereniging Door Oefening 
Sterker - beter bekend als DOS - be
hoort tot de oudste nog bestaande 
verenigingen in Vianen. Als datum van 
de officiële stichting geldt 3 sep
tember 1919. DOS verdient, met zijn 
zestigjarig bestaan, dat dit jaar ge
vierd wordt, een plaatsje in de 
historie van Vianen. 

Z3 
'Geschiedenis in veelvoud' is een 
serie die door Martinus Nijhoff te Den 
Haag wordt uitgegeven. Het meest re
cente boek dat in deze reeks ver
scheen is 'De Unie van Utrecht'. 
Een van de beide redacteuren van het 
werk is onze voorzitter, de heer 
Leeuwenberg. Dat is in feite de enige 
relatie met Vianen. 
In dezelfde serie echter verscheen 
ook, onder redactie van C A . Rutgers, 
'De Utrechtse bisschop in de Middel
eeuwen'. In dat werk is iets meer te 
vinden dat verband houdt met Vianen. 
In het boek is namelijk een fragment 
opgenomen (blz. 171-172) uit een 
'Kroniek der Heren van Brederode'. 
Die kroniek werd op verzoek van 
Reinoud van Brederode samengesteld 
door pater Jan Gerbrandsz, afkomstig 
uit Leiden en vermoedelijk in 1504 
overleden. De pater schreef onder zijn 
latijnse naam Johannes a Leydis. 
Het fragment dat in 'De Utrechtse 
bisschop in de Middeleeuwen' opgeno
men is, betreft met name Gijsbrecht 
van Brederode. 
Wie meer interesse mocht hebben in de 
'Kroniek der Heren van Brederode', 
raadplege het werk van W. Jappe 
Alberts en C A . Rutgers, 'Cronica 
illustrium dominorum Brederueden' 
(Groningen/Djakarta 1957). 
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Dit jaar bestaat de R.K. kerk Maria 
ten Hemelopneming te Vianen, honderd 
jaar. In 1879 werd het nieuwe kerkge
bouw in de Brederodestraat in gebruik 
genomen, nadat het oude gebouw in de 
Achterstraat te klein was geworden. 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest 
schreef F.J.Th. Baars het boekje '100 
jarige R.K. Kerk te Vianen a.d. Lek -
Bouwjaar 1879'. 

De heer Baars heeft het boekje duide
lijk met hart en ziel geschreven. Ner
gens pretendeert de auteur literair 
of historisch geschoold te zijn. Menig 
taalkundig of historisch foutje mag 
hem dan ook niet worden aangerekend. 
Maar de lezer moet er wel attent op 
zijn. 

Onlangs werd in het Noordbrabants Mu
seum te 's-Hertogenbosch de tentoon
stelling 'Het beleg van 's-Hertogen
bosch in 1629' gehouden. Op die ten
toonstelling was het portret te zien 
van Johan Wolfert van Brederode, 
toegeschreven aan Jan Anthonisz van 
Ravestein. Geen onbekend portret: 
het is het exemplaar uit het stadhuis 
van Vianen! 

Op dezelfde expositie was een ander 
portret van Johan Wolfert van 
Brederode te zien, namelijk een gravure 
door Petrus Soutman (ca 1580-1657) 
gemaakt naar een werk van de Utrechtse 
schilder Gerard van Honthorst (1590-
1656) . De gravure is eigendom van het 
Provinciaal Genootschap te 's-Herto
genbosch . 

J.A.L. de Meyere 
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Verenig ingsn ieuws 

Secretariaat 

De vereniging ontving meerdere afle
veringen van het tijdschrift van de 
pas opgerichte Historische Kring 
Nieuwegein. Met deze vereniging heeft 
onze vereniging een ruilabonnement 
tot stand gebracht, evenals met de 
Stichting Historische Kring IJssel-
stein was geschied. Het tijdschrift, 
dat één keer per kwartaal verschijnt 
is gewijd aan geschiedkundige onder
werpen betreffende het gebied van de 
voormalige gemeenten Jutphaas en 
Vreeswijk. 
Door verschillende organisaties en 
personen werden verzoeken om 
inlichtingen op historisch gebied in
gediend. Deze liepen uiteen tussen 
vragen over tekeningen van een oude 
boerderij te Helsdingen, genealogische 
gegevens over de familie Van Rijssel 
(een bekende Viaanse patriottisch 
gezinde familie, die zich in de 17de 
en de 18de eeuw door de vingerhoed-
makerij welvaart wist te verschaffen) , 
inlichtingen door de Nederlandse 
Hugenoten Stichting omtrent de Waalse 
Kerk en de franse kostscholen te 
Vianen, alsmede bekende Hugenoten en 
Walen, die hier geleefd hebben en een 
uitnodiging tot een gesprek met de 
gemeente Vianen omtrent het verkeers
circulatieplan van de binnenstad. 

Archivar iaat 

De conservator mocht in maart van dit 
jaar de ingebonden jaargang 1914 van 
het nieuwsblad De Vijfheerenlanden 
ontvangen, welke werd geschonken door 
de heer J.G. Vestjens te Vianen. 
Mochten er onder de lezers bezitters 
zijn van bepaalde historisch interes
sante stukken, die men in handen van 
de vereniging wil geven dan zal de 
conservator deze schenkingen met 
dankbaarheid aanvaarden en in het 
deskundig beheerde archief van de 
vereniging onderbrengen. Op deze wijze 
kunnen meer mensen van deze belang
wekkende archivalia kennis nemen. Het 
bestuur zal binnenkort overgaan tot 
de aanschaf van een microfilm van de 
Viaanse archieven, die zich in Det
mold bevinden. De raadpleging van 
deze film zal voorlopig in het Rijks
archief te Utrecht, waar her vereni
gingsarchief eveneens een tijdelijk 

onderdak heeft gevonden, kunnen 
plaatsvinden. 

Excursie naar Detmold 1/2 september 
1979 

Op uitnodiging van de Naturwissen
schaftliche und Historische Verein 
für das Land Lippe heeft de Histo
rische Vereniging het Land van Brede-
rode op 1 en 2 september een bezoek 
gebracht aan de stad Detmold en het 
land Lippe. Doel van dit bezoek was 
de vele historische banden Vianen-
Detmold opnieuw te verstevigen en 
uit te breiden. 
De laatste Heer van Vianen, Simon 
Hendrik Adolf Graaf van Lippe, heeft 
in 1725 de vrije heerlijkheid van 
Vianen en Ameide aan de Staten van 
Holland verkocht. Het persoonlijk 
archief van de heren van Vianen en 
Ameide, dat voornamelijk bestond uit 
de papieren van de heren van Brede-
rode, heeft deze vorst met zich mee 
genomen naar Detmold. Tegenwoordig 
bevinden deze archieven zich in het 
Staatsarchief van Detmold, dat uiter
aard dan ook door de leden uitvoerig 
werd bezocht. 
Door het gemeentebestuur van Detmold 
werd de vereniging zeer gastvrij ont
haald. Een hoogtepunt voor velen was 
het bezoek aan het Slot Detmold waar 
Dr. Armin Prins zur Lippe de Vianezen 
persoonlijk in zijn privé-vertrekken 
ontving en wees op de vele banden die 
zijn familie met Nederland en Vianen 
in het bijzonder heeft. In het slot 
zelf waren het vooral de prachtige 
17de-eeuwse gobelins, welke van 
Batenstein afkomstig zouden zijn, die 
de meeste aandacht trokken. 
De tweede dag werd besteed aan een 
kennismaking met de omgeving van Det
mold, het land Lippe. Eerst werd Lemgo 
bezocht, een oude zeer gaaf bewaard 
gebleven en prachtig gerestaureerde 
hanzestad; de schitterende gevels ga
ven de bezoekers een geweldige indruk 
van wat onze buren onder stadsrenova
tie verstaan. Daarna was de vereniging 
te gast in het kasteel Blomberg bij 
het Landesverband Lippe. Dit Landes
verband Lippe is een democratisch 
zelfbestuur van de burgers van de 
oude vrijstaat Lippe, welke het al 
eeuwenoude cultuurbezit (bibliotheek, 
baden, bossen, schouwburg, musea etc.) 
met een modern bestuurssysteem be
waart, bewaakt en uitbreidt. Aan de 
hand van een diavoorstelling werd de 
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bezoekers uit Vianen getoond hoe een 
oude vrijstaat zich heeft ontwikkeld 
tot dit zeer modern en goed functio
nerend bestuurscentrum. Een typisch 
Lippische maaltijd tenslotte vormde» 
het slot van dit zeer vruchtbaar en 
geslaagd bezoek aan Detmold. 
Woorden schieten tekort om al die
genen in Detmold, vooral Dr. Engel-
bert, te bedanken voor het wel zeer 
gastvrije onthaal dat zij onze 
Vereniging bereid hebben. 

Excursie-commissie, 
A.J.M. Heniger-Koenheim 

Ledenlijst 

- Mevr. J. Albertus-Bol, Vianen 
- H.C. van Anken, Vianen 
- Drs. P.N. Appelhof, Utrecht 
- F.J.Th. Baars, Vianen 
- Mevr. J. Baggerman-de Klerk,Vianen 
- Mevr. J. van Beest-Groeneveld, 
Vianen 

- J.D. van Beest, Vianen 
- H. van Bemmel, Vianen 
- M.S. Berkhout, Vianen 
- Bibliotheek van het Algemeen Rijks
archief, ' s-Gravenhage 

- Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 
Utrecht 

- C.N.H. Bicker, Vianen 
- P.H. Bogaard, Bilthoven 
- J. Bokstein, Medicine Hat, Alberta 

(Canada) 
- F.J. Bonk, Vianen 
- A. Boon, Hendrik Ido Ambacht 
- Ing. M. Brand, Vianen 
- Mevr. H.J. Breddels, Vianen 
- Mevr. D.C. Brederoo-Huygen, Leiden 
- Drs. P. Brederoo, Leiden 
- Mevr. A. Broere-Koeman, Vianen 
- J. Broere, Vianen 
- U.C. Brouwer, Voorburg 
- IJ.L.C.A. Brouwer, Vi'anen 
- H.J.M, van Bruggen, Vianen 
- H.A.J.M. van der Bruggen, Vianen 
- N. van de Bunt, Vianen 
- Mevr. M. van de Bunt-Spronk, Vianen 
- Mevr. B.H. van de Bunt-Verhoeven, 
Vianen 

- Mevr. K.S. van Buuren, Nieuwland 
- Mevr. J. Carabain-Jochems, Vianen 
- B. Crezée, Ameide 
- Mevr. Crone, Vianen 
- H.G. Crone, Vianen 
- Mevr. J.J. Dooren, Vianen 
- Mevr. Ä.W. Dijkstra-Paul, Vianen 
- M.C. van Etten, Vianen 

Mevr. J. Geerling-Schouten, Vianen 
Gemeente Ameide 
Gemeente Lexmond 
Gemeente Vianen 
Mevr. M.J.E. Gort, Vianen 
G.P. Gosman, 's-Gravenhage 
D. van der Graaf Wz, Lekkerkerk 
Mevr. H. Hartman, Vianen 
H. Hartman, Vianen 
Ir. P.A. van der Heiden, Hilversum 
Mevr. N. van der Heiden-Verwey, 
Vianen 
Mej . S.A. van der Hek, Vianen 
Mevr. A.J.M. Heniger-Koenheim, 
Vianen 
Drs. J. Heniger , Vianen 
G. ter Hennepe, Lexmond 
P.T. den Hertog, Vianen 
Historische Kring Nieuwegein 
M.C. Hollebrandse, Vianen 
A. Horden, Noordeloos 
P. Horden, Harderwijk 
F. Inniger, Vianen 
Instituut voor Dialectologie, Volks
kunde en Naamkunde, Amsterdam 
Mevr. A. van Iperen-Rijksen, Vianen 
A. van Iperen, Vianen 
P. van Iperen, Vianen 
E.J. Jansen, Vianen 
Drs. N.T.P. Jansen, Everdingen 

G. Janssen, Lexmond 
Drs. J.H.P. Jeuken, Vianen 
Mevr. A.M. Jochems-Verwers, Vianen 
Mevr. A. de Jong, Vianen 
A. de Jong, Vianen 
Mevr. W. de Jong-Boer, Vianen 
P.I. Jongma, Vianen 
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