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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-



c 
narr.:: 3 op de geneeskunst van 1723 
aan de vereniging geschonken. 
Na het lezen van dit 15 pagina's 
tellend boekwenkje leek hij mij zin
vol hieraan meer bekendheid te geven. 
Niet alleen geeft het een goede in
druk van de beoefening van de genees
kunde in de 18de eeuw en de gedachten, 
die daarover bestonden, maar daarnaast 
bevat het intenessante gegevens oven 
de stand van de medische voorzienin
gen in het 18de eeuwse Vianen. Ik 
wil niet pretendenen met mijn bij
drage een uitputtende behandeling 
over dit ondenwerp te hebben gegeven. 
Het gaat mij slechts om een beeld te 
schetsen van de medische zong, die 
onze medestadsbewonens in het verleden 
hebben genoten. 

Portret van J.H. Schutte. Gravure 
van Bernigenoth, 18de eeuw. Amsterdam, 
Rijksprentenkabinet. (Foto Rijks
museum, Amsterdam). 

De ordonnantie 

de jaar door de toenmalige sta.dsge-
neesheer Joan Henrik SchUtte van com-
mentaan voonzien en in Utnecht bij 
Hennik Schouten uitgegeven onder de 
titel (1) "Ordonnantie Op de Oeffe-
ninge den Genees-kunde in de STAD 
VIANEN EN DE VRIJHEID VAN DIEN. Met 
Genees- Staets- Regts- kundige aen-
teykeningen van JOAN HENRIK SCHUTTE; 
Stads Docton in de Medicyne aldaer. 
Die uyt sijn Latijn vertaeld sijn." 
SchUtte was reeds twee jaar stads-
dokter te Vianen (2). Zelf kwam hij 
uit Duitsland, waar hij aan verschil
lende univensiteiten zijn opleiding 
had genoten. Op 11 juni 1694 in het 
Westfalensche Soest geboren, ging hij 
in 1714 naar de universiteit van Jena, 
waan hij tot 1718 bleef. In deze tijd 
bezocht hij ook de universiteiten in 
Leipzig, Halle en Erfurt. In 1719 
maakte hij, evenals vele andene ge
leerden in die tijd, een studieneis 
naar het buitenland. Hij had Holland 
uitgekozen en bezocht bekende profes
soren in Leiden, Amsterdam, Delft en 
Den Haag. In 1720 keerde hij naar 
zijn geboorteplaats terug. Graaf 

ORDONNANTIE 
Op de Oeffèninge der Genees-kunde 

in de STAD 

V I A N E N 
EN DE VRYHEYD VAN DIEN. 

Met Genees - Studs-(î(eots - ktmâi^e tunteykmmgtn ïu* 

J O A N H E N R I K S C H Ü T T E , 

Stads Do&or in de Medicyne a ldaer . 

Die ttyt fijn Lätja ï-cmeld f<;>t. 

Te U T R E C H T , 

By H E N R I K SCHOUTEN, Boekrerkop«orer 
de Maertcnsbrug. iji^ 

En fftt meie :e btsonren tot Plus™ bj' ßeimm'faii &<•<£>**, Boeitwrkopar-

Op 22 mei 1723 vaardigde Simon Henrik 
Adolf, graaf Van der Lippe, heer van 
Vianen en Ameide een ondonnantie op 
de geneeskunst uit. Deze 45 artikelen 
tellende venordening werd in hetzelf-

Titelpagina uit de "Ordonnantie" van 
J.H. Schutte, 1723. Venzameling van 
de Histonische Vereniging. 



Simon Henrik Adolf van der Lippe 
verzocht hem in 1721 stadsgenees
heer van Vianen te worden. Hij nam 
dit ambt aan en heeft dit hier drie 
jaar uitgeoefend. In zijn besluit 
om in Vianen te gaan werken, zal on
getwijfeld de nabijheid van de 
Utrechtse universiteit, waar hij in 
1719 was gepromoveerd, een belang
rijke rol hebben gespeeld. Hij stierf 
op 20 januari 1774 in Duitsland. 
In zijn voorwoord deelt Schutte mee, 
dat hij tot het schrijven van dit 
commentaar op het reglement is ge
ïnspireerd door het voorbeeld van 
Johan Andreas van der Muelen. Deze 
17de eeuwse rechtsgeleerde, die o.a. 
raadsheer in de Kamer van Justitie 
te Vianen was, schreef een uitge
breide toelichting op de toenmaals 
geldende wetten van Vianen en Ameide 
(3). Zoals Schutte het zelf uitdrukt 
"Het geene die uytmuntende man 
gemeynd heeft in syne regts-kunde te 
moeten doen, dunkt my in myne genees
kunde een verbintenis van myne be-
dieninge". 

In zijn werk verwijst Schütte veel
vuldig naar de Utrechtse ordonnantie 
van 1655 (4), die naar zijn mening 
op meerdere punten met deze verorde
ning overeenstemt. Andere belangrijke 
bronnen waar hij op terug valt, zijn 
de Frankfurtse Ordening (beslissingen 
van de Raad te Frankfort en Neuren
berg), de literatuur van zijn tijd en 
natuurlijk zijn eigen ervaringen. De 
behandeling van de meeste artikelen 
gaan aan de hand van vragen, die hij 
stelt en vervolgens zelf beantwoord. 
Uit zijn aanvullende opmerkingen komt 
een beeld naar voren van iemand, die 
veel gelezen heeft en zich niet alleen 
bezighield met het louter en alleen 
uitoefenen van zijn beroep, maar ook 
van vele andere zaken kennis nam. 
De tekst van de ordonnantie heb ik 
niet opgenomen, aangezien deze reeds 
in zijn geheel in 1962 gepubliceerd 
is in het pharmaceutisch weekblad 
(5). In die publicatie is men nauwe
lijks ingegaan op het corrmentaar, dat 
Schütte bij dit reglement geeft. Hier 
zal in dit artikel de nadruk op komen 
te liggen. Het leek mij het duidelijk
ste om deze behandeling rond de ver
schillende bij de medische zorg be
trokken groepen te concentreren. Zo 
komen aan de orde de doktoren, de 
chirurgijns, de apothekers en de 
andere genezers. Ook zal kort worden 

stilgestaan bij de gedachten, die 
Schutte over joden in verband met de 
geneeskunde heeft. 

De doktoren 

Het eerste artikel van de ordonnantie 
bepaalt, dat de medische praktijk in 
de stad en de vrijheid van Vianen 
slechts mag worden uitgeoefend door 
personen, die tot Doctor of Licen-
tiatus Medicinae gepromoveerd zijn. 
Schutte merkt nuchter op, dat deze 
academische graden de geneeskundige 
niet geleerder of ervarener maken, 
maar alleen van zijn kundigheid getui
gen, zodat de burgers hem met enige 
zekerheid hun lichaam kunnen toever
trouwen. Niettemin heeft deze bepa
ling volgens hem wel degelijk zin: 
"om dat veele half-geleerde, ja 
gants onwetende, en vreemdelingen 
in de genees-konst, sig doctor noemen 
en schryven, en genees-middelen, uyt 
boeken of elders genomen, sonder 
voorsigtigheyd of oordeel toedienen; 
dat ook apothekers, hunne vrouwen of 
weduwen en dogters, chirurgyns, 
quaksalvers, landloopers, oude 
wyven, en andere, sonder eenige 
kennis van 's menschen ligchaem, 
of van sijne werkingen, van de kragt 
der genees-middelen, of van de wyze 
van geneesen, voor doctor speelen". 

u i . i. 
E Trmetie maekt een Ttedîer efLicentÎMt, im 4e Mtdkynt 
niet geleerd« nog ervarener, maer getuygt alleen van fijne 
genees-kundighcyd, op dat de Borgers aiogen weten hoe. 

ä | danig een Gences. meeftcr hy fy> en hem te fekerder hun 
^ & a ligchaem aen. bevcelen. Maer om dat veele half-geleerde, 

- ^ ^ ^ ja gants onwetende, en vreemdelingen in de Genecs-konft , 
fig Tjottar noemen en fehryven , en Genees-middelen , uyt boeken of el
ders genomen, fonder voorligtigheyd of oordeel toedienen, dat ook Jpo-
theiers, bonne Vrouwen of Weduwen en Dogters , Oiinrgia,, Quakfal-
« n , Landloopers, oude W y r e l , en andere, fonder eenige kennis van's 
Mcnfchen ligchaem , of van lljoe werkingen, Mn de kragt der Genees-mid
delen, of van de wyfe Tan geneeten, voor "DeBar fpeelen , ishierwyslyk 
daer tegen voorfien. Verphkt ét met de VtrcctrfiOrdmnmiievm'tjitr 
I6f«. die in nog meer punten met defe onfe over een flernt. Ik verwon
der my dagelyks over de dwaesheyd, biindheyd en gierigbeyd der men-
Icnen, diedikwils , goede geoeffende 2>3ôVrn te rug fettende, fi<> en de 
hunne aen de onwetendheyd en onervarenheyd van die geene T>cël°rcH fijn 
onderwerpen , en aen quade geneefmge of doods gevaer bloot Hellen : j a , 
als iy door Cods goedheyd en Natuurs irerkte die quaden te boven komen, 
loo uyifinmg fijn, dat fy defc vermomde Moorden , en bedekte knevelacrs 
anderen aenpryfen als feer bedrevene in de Gences-kunde, daer in óie('t is 
waer} veeltyds ondemndinge, dog ongeluekige, hebben, fonder daer door 
ge'eerd te worden. Het is nog beier het gamfche werk aen de Natuur 
(die aliyd liet belle poogt) alleemg ovet te laten, als van onervarene e» 
ongeleerde byftand te halen , en fig aen iemand over te geven die de N a 
tuur meer belet dan Helpt. Wat keurig menfch is 'er die een dierbaer gou
den fik-uurwerk , dat op het konlligfte roegrfteld is, aen een plompaerd, 
die kleyne of geene wetenfebap van uurwerken heeft, fat overgeven, om 
ne.fehoonre „„ken , of te verhelpen? Was het «,tt nog beter vuyl en 
ontltcld gelaten, en aen niemand vertroud, als door een botterik verer
gerd , et heel bedorven? Dewyl nu de Hocge Overheden Vaders des Va
derlands !,,„ , voorfigtiget dan de Onderdanen hunne Kinderen, benemen 
ly hen met reden door goede wetten de dingen waer van die Kinders de 
fchadehkheyd me, verftaen, en ruckemehen, als bloote meflen en bran, 
dende kaerden, „y, de handen, 

Maer hier kan gevraegd worden of aen een A potheker, dien een C O M B s 
J -ALiTinos , door een Bulk, 'Delim- geroaekt heeft, gelyk in Diiytflaod 

•* -nel 

Pagina uit de "Ordonnantie" van J.H. 
Schutte, 1723. Verzameling van de 
Historische Vereniging. 



Dorpsarts. Ets van C. Dusart, 1695. 

Zo erg als het in de 18de eeuw blij
kens het bovenstaande was, is het 
tegenwoordig niet meer. Het probleem 
van de niet-professionele geneeskun
digen bestaat echter in principe nog 
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De medische stand was kort samengevat 
als volgt samengesteld. In Vianen was 
er een stadsdokter, die een aparte 
positie bekleedde ten opzichte van de 
andere hier praktiserende dokters. De 
stadsdokter werd door de stad betaald. 
Hij was een belangrijk persoon, zoals 
uit meerdere artikelen van de ordon
nantie naar voren komt. De andere 
doktoren moesten het bewijs van hun 
academische graad aan de burgemees
ters of de stadsdokter tonen (art. 
2). Hij moest sollicitanten naar de 
functie van apotheker, chirurgijn of 
vroedvrouw ten overstaan van verte
genwoordigers uit de stadsregering 
examen afnemen en daarvan rapport 
doen (art. 13). De leerbrieven of 
getuigenissen, die de apothekers 
of chirurgijns aan hun leerknechten 
gaven moesten naar voorgaand onder
zoek door hem worden ondertekend 
(art. 14). Hij was verplicht twee
maal per jaar of zoveel meer als de 
magistraat nodig vond, alleen of 
geassisteerd door een andere dokter, 
in aanwezigheid van vertegenwoordi
gers uit de magistraat, de apothe-

kerswinkels te inspecteren (art. 15). 
Behalve deze administratieve func
ties, oefende hij vanzelfsprekend ook 
het eigenlijke medische beroep uit. 
Op dit gebied waren hem twee bijzon
dere taken opgedragen. Hij werd ge
roepen om de gerechtelijke schouwing 
van een dood lichaam te doen, waar
voor hij het niet geringe bedrag van 
zes gulden en zes stuivers ontving 
(art. 17). Verder was hij verplicht 
de godshuizen (gasthuizen, hofjes 
e.d.) en alle armen, ongeacht hun 
geloof, zijn medische diensten aan te 
bieden (art. 12). Dit was niet het 
geval met de. andere medici, die hun 
bestaan slechts vonden in wat de 
praktijk hen opleverde. Zij mochten 
arme lieden weigeren en zonden deze 
naar de stadsdokter. Slechts wanneer 
deze niet aanwezig was, dienden zij 
de zieken als "medeborger, gebuer en 
christen" te helpen (art. 10). Gezien 
de zwaarte van het ambt van stadsdok
ter, is het begrijpelijk, dat Schutte 
aan deze persoon hoge eisen stelde. 
"Een stads doctor behoort te wesen 
geleerd boven andere doctoren, een 
eerlijk man, ('t geene ook alle genees
meesters moesten sijn) geloofwaerdig, 
en met geen schandvlek van eerloos-
heyd besmet." Hier stond echter wel 
het een en ander tegenover. Behalve 
zijn salaris genoot de stedelijke 
geneesheer vrijdom van tal van belas
tingen en andere voorrechten. Onder 
dit laatste zal zeker de vrije wo
ning gerekend moeten worden. Hiervoor 
werd in de 18de eeuw na het vertrek 
van de Lippes een gedeelte van het 
kasteel Batestein gebruikt. Tenslotte 
had hij de inkomsten uit zijn parti-
kuliere praktijk. De andere doktoren, 
die in Vianen woonden en de stads
dokter voorzover het. zijn eigen prak
tijk betrof, mochten voor elke visite 
zes stuivers in rekening brengen (art. 
6). Wanneer twee of meer doktoren of 
een dokter met een of meer chirur
gijns een vermogende patiënt bezoch
ten, mochten zij elk tien stuivers 
vragen (art. 7). Dit bedrag werd nog 
verhoogd tot vijftien stuivers (bij 
minvermogenden tien stuivers) wanneer 
de visite 's avonds na tien uur of 
van 15 maart tot 15 september 's mor
gens voor vier uur en van 15 septem
ber tot 15 maart 's morgens voor zes 
uur plaatsvond (art. 8). De doktoren 
waren gehouden het aantal visites en 
de dagen, waarop deze waren gedaan, 



uitdrukkelijk in hun rekeningen te 
vermelden (art. 5). 
Een ook nu nog actuele vraag, die 
Schütte stelt, is of een dokten een 
eigen apotheek mag hebben. Hij gaat 
hien zeen uitgebneid op in en komt in 
overeenstemming met het in artikel 3 
van de ordonnantie neergelegde ven
bod tot de conclusie, dat dit niet 
gewenst is. Een van zijn angumenten 
is, dat Vianen zo'n kleine stad is, 
dat een apotheker in zijn bestaan be
dreigd zou worden, indien de dokto
ren zelf geneesmiddelen aan hun pa
tiënten zouden leveren. Verden zouden 
en teveel geneesmiddelen in vooraad 
aanwezig zijn, die te snel te oud 
zouden wonden. Naan aanleiding van 
het toestaan van doon de doktoren 
zelf gepnepaneerde geheime medicamen
ten, die zij tegen billijke prijs 
aan de apotheker mogen leveren en de 
patiënten mogen voonschnijven, doet 
Schutte in zijn toelichting op dit 
vierde artikel een felle aanval op de 
geheime middeltjes, die de genees
kundigen hun patiënten aansmenen. 
Als idee van wat men als zieke van 
zo'n geheim medicijn mocht venwachten, 
dient ten afsluiting van dit hoofd
stuk het volgende doon Schutte gege
ven inonische voorbeeld. 
Het "Panacea" of algeneesmiddel. 
"In buyk-loop stopt sy, in braeksiek-
te bedwingt sy het braken; in 't 
sweeten den teeningagtige vensterkt 
sy de natuur door afwendinge; ja sy 
opent de verstoppinge der maendston-
den, en wederhout nogtans hanen on-
matigen vloed. In de wijse van 't 
gebruyk den geheyme genees-middelen 
is ook wat Sonderlings waer te nemen: 
d'een doet het syne op den hals 
plaetsen, d'ander geeft een wontel 
om van voonen aen den hals te hangen 
tegen de kinderpokjes, een derde laet 
drie druppelen in suyker vallen; een 
vierde bint den arendsteen aen de dye 
van een moeyelyk barende vnouw, of 
soo een miskraem gevreest wort moet 
de swangere dien steen aen den anm 
dragen ...; een 'vijfde', nog vny 
konstiger, giet een enkel dnuppeltje 
op gemeen papier, dat hy in vienen 
verdeelt, en geneest daer vier 
menschen mêe, doende elk een viende 
deel van dat druppeltje, uyt het 
papier in wyn gelegd getrocken synde, 
met wyn indrinken. Sekerlyk gaet 'er 
met die geheymen veeltyds groot bedrog 
om, en siegte gemeyne dingen worden 

voon uytnemende verborgenheden ver-
kogt". 

De apothekers 

Maar liefst 21 van de 45 antikeien 
van de ondonnantie hebben betrekking 
op de apothekers. In de 18de eeuw be
schikte Vianen over slechts één apo
theken, die van de stadsregering toe
stemming had verkregen om zich hier 
te vestigen. Schutte merkt in zijn 
toelichting op het 18de artikel op, 
dat Vianen voon twee apothekers te 
klein zou zijn. Het overheidstoezicht 
op de apothekers was veelomvattend. 
Hij moest een door de stadsgeneesheer 
afgenomen examen afleggen ten bewijze 
van zijn kundigheid. Wij hebben even
eens gezien, dat zijn winkel twee of 
meer keren per jaar werd geïnspec
teerd. Ook op persoonlijk gebied 
diende hij volgens-Schütte een on
besproken gedrag te hebben. Zo 
mocht hij geen: "dronkaend, hoereer
der, dobbelaer, Vegter, nog ander-
sins on-eerlyk syn" (art. 19). 
De apotheker was, evenals thans, bij 
de uitoefening van zijn beroep aan 
strenge voorschriften onderworpen. 
Hij moest onder ede beloven, dat hij 
de medicamenten volgens de Utrechtse 
gedrukte Pharmacopoea en de parti-
kuliere recepten der doktoren zou be-
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Apotheek. Ets uit Frankfurter Ordon-
natieboek, 18de eeuw. 



reiden en verkopen (art. 21). De ver
wijzing naar dit Utrechtse stuk heeft 
enerzijds als reden, dat Vianen niet 
zelf zo'n lijst bezat en anderzijds, 
dat Utrecht de dichtsbij gelegen stad 
was vanwaar soms doktoren gehaald 
wenden. Deze konden dan in de Viaanse 
apotheek vinden wat bij hen zelf in 
gebruik was, aldus de toelichting op 
de artikelen 21, 22 en 23. Deze aan
sluiting bij de Utrechtse praktijk 
is ook aanwezig in artikel 33, voor
schrijvende, dat de apothekers in 
Vianen voor hun medicijnen niet meer, 
maar wel minder mogen rekenen dan in 
Utrecht. Deze situatie zou blijven 
zolang in Vianen zelf daarvoor geen 
bedragen zouden zijn vastgesteld, 
üe overige artikelen houden een aan
tal geboden en verboden in betreffen
de het bereiden en verkopen van medi
cijnen, de afhandeling van de recep
ten van de doktoren en het zelf uit
oefenen van de geneeskunst. Van een 
aantal medicamenten hadden de apo
thekers het recht van alleenverkoop 
(art. 32). 

Een speciaal voorrecht genoot de we
duwe, die de apothekerswinkel van haar 
overleden echtgenoot mocht aanhouden. 
De voorwaarde was wel, dat zij een 
meesterknecht, die van te voren 
geëxamineerd was, in dienst nam 
(art. 20). Op deze wijze werd o.a. 
getracht de deskundigheid in de apo
theek te handhaven. 
Dat Schutte nogal weinig vertrouwen 
had in de capaciteiten van de vrouwen 
in het algemeen en van apotheker-echt
genotes in het bijzonder, moge blijken 
uit zijn hierna volgende ontboezeming: 
"Weduwen in 't algemeen moet men hel
pen en begunstigen, maer soo niet dat 
het Gemeen daer door lyde. Voor beyde 
sorgt hier de voortreffelyke Graef, 
met aen de apothekers weduwen het aen-
houden van den winkel toe te laten, 
dog niet sonder eenen bequamen en be
proefden meester-knegt. Diergelyke 
wet is ook te Utrecht, te Leyden, en 
elders. De ongemacken uyt het artseny 
leveren en mengen van vrouwen door-
gaens ontstaende syn niet gering nog 
weinig. 1. De gevaerlyke chimise mid
delen, ...., worden door vrouwen, aen 
welke de hebsugt en verkeerde geld-
sparinge meer dan aen mannen eygen is, 
om den kleynen prys gekogt van chi-
misten, die se somtyds qualyk toebe-
reyd of vervalst hebben. 2. Siegte 
genees-middelen worden vrouwen, als 

geene of kleyne kennisse daer van heb
bende, veel ligter als mannen aenge-
smeerd. 3. Een genees-meester kan op 
de chimise middelen, die een vrou 
niet bereyt, maer van elders krygt, 
geenen staet maken, nog die met goe
den gewisse voorschryven: want hy 
weet niet door wie nog hoe die toe-
gesteld syn, en kent'er daerom de 
kragt niet van. 4. Vrouwen missen ligt 
in 't lesen der chimise merken en 
latynse woorden in de recepten (voor
schriften) der genees-middelen  

Ook können sy niet altyd der doctoren 
schrift lesen, nog hunne latynse uyt-
druckingen, die meerendeels verkort 
syn, genoegsaem verstaen. 5. Vrouwen 
dwalen veeltyds in de solutio (ont-
doeninge, scheydinge) en de mixtio 
(menginge) der genees-middelen. 6. 
Vrouwen moeten hare huys-houdinge, 
keuken, opvoedinge van kinderen, 
waernemen, en hebben, (immers sommige) 
door nieusgierigheyd en klapagyig-
heyd nog veele andere aftreckingen, 
die haer minder oplettende en bequaem 
in de oeffeninge van het apothekeren 
maken. Ik weet niet met wat redenen 
men soude können of willen beweeren, 
dat een apothekers weduwe sonder 
meester-knegt den winkel wel mag 
blyven aenhouden. Hare karigheyd, 
die knegts-loon sparen soude, moet 
niet gelden boven, en tegen het 
gemeene nut." 

De chirurgijns 

De derde groep beroepsbeoefenaren op 
medisch gebied wordt gevormd door de 
chirurgijns. 
De chirurgijns, ook wel heelmeesters 
genoemd (dit in tegenstelling met de 
doktoren, die als geneesmeesters 
werden aangeduid) dienden evenals de 
voorgaande twee groepen een examen 
af te leggen. Ingevolge het dertiende 
artikel was de stadsdokter belast met 
het afnemen van dit examen. Verder 
moesten de chirurgijns net als de 
apothekers het burgerrecht van 
Vianen hebben verworven alvorens zij 
hun praktijk hier mochten uitoefenen 
(art. 34). 

In Vianen waren meerdere chirurgijns, 
waaronder een stadschirurgijn. Deze 
genoot evenals de stadsdokter een 
salaris van de stad. 
Hij had de onaangename taak in tij
den van pestepidemiën als pestmees-
ter te fungeren. Zijn dienstwoning 



was een gedeelte van het buiten de 
zomerdijk gelegen pesthuis. Een 
stadschirurgijn, die met name genoemd 
mag worden, was Dionysius La Fage. 
Hij was de opvolger van Nicolaus 
Hennip op 9 mei 1716 (1) en vervulde 
zijn ambt 36 jaar, totdat hij op 19 
april 1752 (2) door Hendrik van der 
Steeg werd opgevolgd. In 1725 probeert 
Dionysius extra belastingvoordelen te 
verkrijgen. Hij voert in zijn verzoek 
als reden aan, dat hij proeven op 
patiënten heeft uitgevoerd, die zeer 
goed zijn uitgevallen. Het is de 
vraag of hij met deze werkzaamheden 
niet op gespannen voet met artikel 
35 stond, dat hem verbood de wonden 
zonder noodzakelijkheid open te hou
den of al te dikwijls te verbinden. 
Hij diende daarentegen zijn patiënten 
eerlijk en getrouw te behandelen en 
de genezing zo spoedig mogelijk en 
met zo weinig pijn voor de patiënten 
als mogelijk was te doen plaatsvin
den. Al deze zaken diende hij onder 
ede te beloven. Hiermee is het aantal 
voorschriften welke door de chirur
gijns in acht genomen diende te wor
den echter nog niet ten einde. De 
chirurgijn moest bij zware operaties 
(die hij wel zelf, als niet acade-
misch-geschoolde mocht uitvoeren!) 
een dokter raadplegen, vooral met 
betrekking tot de gewenste medica
menten en het dieet dat de patiën
ten moesten houden (art. 36). De 
geneesheer moest ook geroepen worden, 
wanneer de chirurgijn ledematen ging 
afzetten of een zware operatie wilde 
uitvoeren (art. 37). Dat deze bepa
ling geen overbodige luxe was, wordt 
ons op ondubbelzinnige wijze door 
Schutte in zijn bijbehorende toe
lichting duidelijk gemaakt: 
"Dat buyten noodsakelykheyd veeltyds 
door de chirurgyns leden afgeset 
worden is ontwysselyk by ervaringe 
bevonden. De oorsaken van dit quaed 
syn, 1. Het ongeduld der chirurgyns, 
die in hunne behandelinge van lyders, 
daer sy geene of geringe belooninge 
van wagten, sig, door afsnyden van 
het geene niet ras genoeg naer hunnen 
sin te genesen is, van lang talmen en 
verdrietigen arbeyd ontslaen. 2. 
Hunne onkunde .... 3. Hunne hovaerdy 
Waer door sy denken wonderen gedaen 
te hebben, als sy veele menschelyke lid
maten hebben afgekapt. Soo roemen en 
pogchen voornamelyk de leger- en 
gasthuis-chirurgyns op de menigte 
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van door hen afgesette beenen, armen, 
handen, en borsten. Daerom heeft onse 
oppermagt hier seer wyslyk daer tegen 
voorsien, en wel met nadruk in de 
woorden, geen lid, kleyn nog groot, 
selfs voor de behoudenisse der leden 
van vingeren en teenen gesorgd." 
Uit het bovenstaande moge blijken, 
dat er bij de chirurgijns veel kaf 
onder het koren zat. Schütte heeft 
in zijn toelichting op artikel 34 een 
citaat aangehaald, waarin sprake is 
van drie soorten chirurgijns. De eer
ste soort omvat de redenlozen, die 
liegen, bedrog en list aanwenden en 
geld afpersen. De tweede groep be
staat uit personen, die zich voor 
chirurgijn uitgeven, maar heel wei
nig van de heelkunst afweten. De derde 
soort echter omvat de gezworen chi
rurgijns: "volmaekt en waerlyk rede-
lyk, die gegrondvest syn op weten
schap en ervarenheyd". 
De ordonnantie bevat enkele bepalin
gen, die de werksfeer van de chirur
gijns afbakenen ten opzichte van die 
van de doktoren en de apothekers. De 
heelmeester mag geen inwendige medi
camenten ingeven, die niet door een 
dokter zijn voorgeschreven en door 
een apotheker zijn bereid. Hij mag 
met uitzondering van gorgelwaters en 
wonddranken zelf geen medicamenten 
voor zijn patiënten klaarmaken (art. 
38). Zij mogen geen doktervisites bij 
zieken afleggen (art. 39). De speci
ficatie van hun verdiensten was in
gevolge artikel 40 op overeenkomsti
ge wijze als bij de apothekers gere
geld. 

Tot slot wil ik een gedeelte van de 
toelichting van Schutte niet onver
meld laten. Hij waarschuwt de chirur
gijns, dat zij bij aderlatingen (het 
aftappen van bloed) van meisjes en 
vrouwen voorzichtig moeten zijn, 
vooral wanneer er een vermoeden van 
zwangerschap, bestaat : 
"want die van verdagte kuysheyt souden 
sig wel können doen laten (= aderla
ten), om door aftrek van bloed hare 
vrugt te krenken, en dus te dooden." 
Deze zinsnede maakt twee dingen duide
lijk. Op de eerste plaats zien wij 
hier een door vrouwen in de 18de eeuw 
gebruikte methode om een ongewenste 
zwangerschap te doen afbreken. Daar
naast zien wij dat het de heelmees
ter verboden was om aan abortus mee 
te werken. 
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De kwakzalver. Gravure van J. van de 
Velde naar W. Buytewech, begin 17de 
eeuw. 

Andere genezers 

Wij hebben hierboven al gezien, dat 
op medisch gebied zich allerlei min 
of meer verdachte individuen bewogen, 
die op een al dan niet zachtzinnige 
manier probeerden met illegale uitoe
fening van de geneeskunde hun kost 
te verdienen. Het eerste artikel van 
de ordonnantie houdt daarover een uit
drukkelijk verbod in. In zijn toelich
ting bij deze bepaling noemde Schutte 
de kwakzalvers. Deze waren niet te 
allen tijde van de medische beroeps-
beoefening uitgesloten. Artikel 41 
bepaalt namelijk, dat de kwakzalvers 
met uitzondering van de gewone jaar
markt , paardenmarkten en beestenmark
ten in de stad en de vrijheid van 
Vianen hun waren niet mogen veilen of 
verkopen noch functies van dokter of 
chirurgijn mogen uitoefenen. 
Gedurende de markten veranderde hun 
positie van illegaal in legaal. Wat 
hiervan de reden is, valt in het com
mentaar van Schutte op dit artikel 
te lezen: 

"... De benaminge van quaksalvers is 
alleen in dese onse 41. wet uytgedrukt, 
om dat sy de bekendste, listigste en 
verderflykste syn van alle ongeregtig-
de tot geneesmeesterschap, tegen de 
welke de eerste van dese onse wetten 
is, en daer onder, myns bedunkens, 
ook tegen de scherpregters, paerde-
geneesers, en diergelyke. 

Egter op de jaerlykse markt-tyden mo
gen de quaksalvers hunne waren venten, 
en worden dus met de koordedanssers, 
springers en googchelaers gelykgesteld, 
om het volk, en voor al de kinderen, 
te vermaken. Niet te min moeten sy te 
vooren van de overheden verlof daer 
toe versoeken, en haer aantoonen, 
hoedanige genees-middelen sy willen 
verkoopen, en wat voor werken van 
chirurgie ondernemen, als ook wat 
getuygenissen van bequamheyd sy daer 
toe hebben. Dan soude het redengeven
de berigt van een stads doctor te 
pas komen, om naer gelegenheyd van 
saken het versoek toe te staen of 
niet. Altoos soo een quaksalver mag 
sonder voorweeten en bywesen van een 
doctor geene sware operatie uytvoe-
ren; andersins soude onse 41. wet 
strydig wesen met de 37.. 
Dese wyse van quacksalvers toe te 
laten, of niet, is te Utrecht in 
gebruyk, en het is nu in het tweede 
jaer dat de overheyd van die stad aen 
eenen omswerver, die sig voor breuk
meester en steensnyder uytgaf, het 
oeffenen syner voorgewende konst af
sloeg op het gevraegd oordeel der 
stads doctoren, over de welke hy daer 
na te Vianen, op een straet-tooneel, 
onder het roemen op sijne groote 
bequaemheden, en in gedrukte stroy-
briefjes, opentlyk klaegde, dat sy 
uyt enkele nydigheyd, omdat hy hen 
in geneeskunde overtrof, hem geweerd 

hadden " 
De commentator is van ming, dat de 
kwakzalverij op de markten als ker-
misvermaakt mag worden toegestaan, 
mits de personen die zich hiermee be
zighouden van te voren toestemming 
van de overheid hebben gekregen. 

De Joden 

Tenslotte wil ik nog aandacht besteden 
aan de mening, die Schutte over Joden 
in verband met de uitoefening van de 
geneeskunde had. Bij het lezen van 
de passages in zijn toelichting, die 
over dit onderwerp handelen, wordt 
men getroffen door het antisemiti
sche karakter, dat de commentator 
blijkt te bezitten. 
Op twee plaatsen komt deze bevolkings
groep ter sprake. Bij de gerechtelijke 
lijkschouwing (art. 17) stelt Schutte 
in zijn toelichting op dit artikel de 
vraag: 
"Mag een joods genees-meester tot het 



beschouwen van een dood ligchaem 
toegelaten worden?" 
Het antwoord is verbijsterend: 
"Neen: omdat een genees-meester, die 
een dood lighaem beschout, als een 
getuyge wort gebruykt en dat der 
joden getuygenis, om hunnen gewoonen 
haet tegen de christenen, seer ver-
dagt is. Ja Zacchias segt, dat 
een chnisten arts doodsonde begaet 
als hy eenen joodsen nevens sig toe-
laet Dog naer myn gevoelen 
moet noyt een joods doctor tot het 
gerigtelyk beschouwen van eerï dood 
lighaem gehaeld wonden, selfs by ge-
bnek van christenen; (die egter be-
swaerlyk ontbreeken können, 't sy in 
de plaets daen de schouw geschieden 
moet, of in een nabunige). Want 1. de 
joden syn vyanden der christenen, om 
welken uytnoeyinge sy wenschen, en 
God alle dage plegtelyk bidden. 2. 
Sy agten de eeden, die sy aen chris
tenen doen, weynig of niet. 3. Het is 
beneden de waerdigheyd van een chris
ten negter sig, voon al in een sake 
van soo groote aengelegenheyd, te 
onderwerpen aen het oordeel van een 
jode. Het selve behoort te gelden 
ten aensien van doctoren, die ongo-
disten syn, of die door duyvels kons-
te krankheden verdryven willen". 
Niet minder kwetsend is hij in zijn 
commentaar op artikel 41, dat over de 
kwakzalvers handelt. Zelfs op markten 
mogen zij zich niet met de genees
kunde inlaten. 

"Aen joden behoort men noyt toe te 
laten genees-middelen aen christenen 
in te geven, nog vergiften te verkoo-
pen, niet alleen om hunne onwetend-
heyd, maer ook om hunne boosaerdig-
heyd. Hoe verdagt dat Volk in die 
saken is, leest men in de geschigten. 
Keyser Karel de Kale storf vergeven 
door synen joodsen genees-meester 

Sedechias , na dat syn vader, 
Keyser Lodewyk de Godvrugtige, door 
het meesteren van eenen anderen jode 
byna blind was gemaekt De jood
se rabbinen (leermeesters) syn gants 
niet vry van het vermoeden van vergif-
tigers te syn Ook syn de joden 
veeltyds aen tovery en bygeloof vast 

De vermelding van het bovenstaande 
lijkt mij noodzakelijk. Niet alleen 
voor de volledigheid, maar ook omdat 
het ons een beeld geeft hoe waarschijn
lijk de meeste 18de eeuwse Vianezen 
over een aantal zaken gedacht hebben. 

De hier getoonde mentaliteit ligt 
nog niet zolang achter ons en is vaak 
nog latent aanwezig. 

Noten 

1. "te UTRECHT By HENRIK SCHOUTEN, 
Boekverkoper over de Maertensbrug. 
1723. En syn mede te bekomen tot 
Vianen by Dominikus Kingma, Boek
verkoper". Behalve het exemplaar 
in het verenigingsarchief, bezit ook 
de gemeente Vianen deze gedrukte or
donnantie (G.A. Vianen, ongeïnventa
riseerde stukken, pak paardemarkten 
e t c ) . Belangwekkend is de in potlood 
onder de aanhef van de ordonnantie 
bijgeschreven mededeling: "Herzien 
2 Aug 1805". Hieruit zou men kunnen 
afleiden, vooral gezien het feit, 
dat deze aantekening op het gemeen
telijke exemplaar is gemaakt, dat 
deze ordonnantie gedurende de gehele 
18de eeuw ongewijzigd heeft gegolden. 

2. De navolgende- gegevens over de le
vensloop van Schutte zijn ontleend aan 
een manuscript van Dr. Franz Josef 
Schmidt, "Johann Heinrich Schütte 
(1694-1774)", Hamm,1976. (In het 
bezit van de Hist. Ver.). 
3. Statuta et Consuetudines Dioecesos 
Vianensis et Ameydensis tarn in 
civilibus quam criminalibus causis 
Legibus, Rationibus, Decisionibus 
Munita ac illustrata ut et eorum a 
jure communii didortia passim ostensa 
opera et lubore Joannis Andreae van 
der Muelen. gedrukt ex officina Johan-
nis Ribbii, Trajectum ad Rhenum 1684. 
(Er bevindt zich een exemplaar in het 
verenigingsarchief). 

4. Deze Utrechtse ordonnanties zijn: 
a. "Ordonnantie, waar naar de Doctoren 
in de Medicyne, binnen deselve Stad 
practiserende haar zullen hebben te 
reguleren, gepubliceert den 23 July 
1655" (J. v.d. Water, Placaatboek 
's-Lands van Utrecht, Deel III, 
Utrecht, 1729, pag. 536-537). 
b. "Ordonnantie, op de Apothecaris-
sen, den 23 October 1643", vermeer
derd met een "Nader Ordonnantie op 't 
Apothekers Gild, gearresteerd den 23 
July 1655" (Placaatboek, III, pag. 
537-539). De artikelen met betrekking 
tot de chirurgijns zijn blijkbaar niet 
aan een Utrechtse ordonnantie ont
leend. 

5. Pharmaceutisch Weekblad, Orgaan 
van de koninklijke nederlandse maat-
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schappij ter bevordering der pharma
cie, j.g. 97 (Hilversum, 1926), biz. 
197-208. E. Grendel, "Vianen en de 
Farmacie". 
6. Gemeentearchief Vianen, inv. nr 
25, 1725. 
7. Gemeentearchief Vianen, inv. nr 
29, 19 april 1752. 

J.A.M. Koenhein 

Het Slot Batenstein II 

Als derde in de reeks Viaanse romances 
is het nu de beurt aan het gedicht 
van Antoinette Kleyn-Ockerse. Het 
lijkt mij nuttig om nog even het be
grip romance in herinnering te brengen. 
Een romance is een voor de tijd van 
de Romantiek kenmerkende dichtvorm. 
In deze gedichten wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van historische gege
vens, meestal uit de Middeleeuwen, 
waardoor deze vertellingen voor de 
geschiedschrijving enige waarde kun
nen hebben. Zij leren ons bovendien 
iets over de manier, waarop aan het 
eind van de 18de en het begin van de 
19de eeuw tegen historische gebeurte
nissen werd aangekeken. De geschied
kundige gegevens kunnen op verschil
lende wijze in de romances verwerkt 
zijn. Wij hebben gezien, dat een 
oud volksverhaal aan het gedicht van 
W.A. Ockerse ten grondslag heeft 
gelegen. In de romance over het slot 
Ameliastein van A. Loosjes Pz. bleek 
de schrijver uit een geschiedkundig 
werk te hebben geput voor zijn ge
gevens. 

In het nu volgende gedicht van An
toinette Kleyn-Ockerse wordt een 
fantastisch verhaal verteld, waarin 
liefde, moord en spoken de hoofdbe
standdelen zijn. Hoewel zij evenals 
Loosjes haar gegevens aan bestaande 
literatuur ontleent, gebruikt zij 
deze echter niet slechts als decor 
voor een louter verzonnen romantisch 
voorval, maar geeft op romantische 
wijze een in de kern waar gebeurde 
geschiedenis weer. Een en ander be
hoefde geen beletsel te zijn om een 
spookverhaal met betrekking tot kas
teel Batestein in de vertelling te 
verwerken. 
Voordat wij de romance gaan lezen 
eerst nog iets over de schrijfster 

zelf. Antoinette Kleyn-Ockerse 
(Vianen 1763-Leiden 25 december 1828) 
was een zuster van de predikant, 
dichter en politicus Willem Anthony 
Ockerse, die wij al eerder tegen
kwamen. Zij vertoefde veel in zijn 
aanwezigheid en ging, nadat hij als 
afgestudeerd dominee in Baarn zijn 
eerste standplaats kreeg, bij hem de 
huishouding doen. Haar echtgenoot, 
Johannes Petrus Kleyn, ontmoette zij 
in die zelfde tijd. Kleyn schreef 
literair-theoretische opstellen en 
samen met Antoinette of ieder af
zonderlijk gedichten en kleine proza-
stukken. Zij correspondeerden met 
bekende figuren als Hieronymus van 
Alphen en A.C.W. Staring. Zo vroeg 
Antoinette aan laatstgenoemde diens 
mening over het onderstaand gedicht. 
Zijderveld merkt in zijn book over de 
Noordnederlandse romancepoëzie hier
over schamper op, dat Staring, waar
schijnlijk uit beleefdheid, zijn me
ning voor zich hield. Antoinette heeft 
de romance in 1809, een jaar na die 
van haar broer, geschreven. Het is 
duidelijk, dat haar Viaanse achter
grond, de relatie tot haar broer en 
het literaire milieu, waarin zij 
leefde, haar tot het schrijven van 
een dergelijke romance moeten hebben 
geïnspireerd. 

Het gedicht wordt hier afgedrukt in 
de vorm, zoals het is opgenomen in 
het tijdschrift Nieuwe Dichtkundige 
Mengelingen (Amsterdam, 1817), met 
die uitzondering, dat de noten in 
de vertelling door mij niet met 
sterretjes, maar met cijfers zijn 
aangegeven. 

HET SLOT BATESTEIN (1). 

(Romance of Vertelling.) 

Voor eeuwen sierde een prachtig slot 
Vianens grijzen wal: 

Nog eerbiedwaardig, als de held 
Die 't stichtte, ook in zijn' val. 

Dit graaflijk slot was eer 't verblijf 
Van BREDERODE'S stam; 

Waar VAN DER LIPPE (2) ook eens zijn 
rust 

Van strijd en staatszorg nam. 

Hier had des Graven fiere hand 
Met sterkte pracht gepaard; 

Aan torens, bolwerk en rondeel, 
Was kunst noch schat gespaard. 
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Verwaarloosd staat nu 't overschot 
Van 't praalgebouw nog daar, 

't Gevoelt der eeuwen zware hand, 
Wegzinkend jaar op jaar. 

Op de oudtijds vaste, onwinbre muur, 
Wiegt nu het spichtig gras, 

En uit zijn diepe klooven huilt 
Des nachts droef gekras. 

Hier zweeft, langs 't breede ridder-
plein, 

In 't holste van den nacht, 
Met wedergalm op muur en kluis, 

Een naare vrouwenklagt. 

't Is ADELHEID'S bebloede schim, 
In Frankrijk wreed vermoord, 

Die gillend rondspookt daar hij zonk, 
Wiens dolk haar had doorboord. 

Men zegt, dat vaak een' oude pomp 
Haar tong tot laafnis zij, 

Wier stroeve zwengel droevig kermt, 
Gelijk haar moordgeschrei (3). 

Zij dwaalde en zocht eens heinde en 
veer, 

Tot zij haar moorder vond, 
Wiens hand, nog rokend van haar bloed, 

Een maagdelijk hart hier bond. 

Terwijl ALEIDE'S schim, ter wraak, 
Niet rust - niet rusten mag, 

Maar vreeslijk omwaart in den nacht, 
Waar menig oog haar zag, -

Lag GANGES in den zachten arm 
Van KUNEGOND geklemd (4), 

Die Adel, schat en roem vergat, 
Voor liefde alleen gestemd. 

Van 'sGraven oog thans onbewaakt, 
Geniet zij, vrij van dwang; 

Men wisselt kus met kusjes af; 
De blos gloeit op haar' wang. 

Haar lagchende onschuld vreest geen 
kwaad ; 

Zij kent den wreedaart niet, 
Die in een even schuldloos hart, 

Verwoed, den moorddolk stiet. 

Zij ziet des snoodaarts list niet door, 
Voor 't oog der min bedekt; 

Maar hem - 't geweten roept hem toe: 
,,Wee ui...met bloed bevlekt! 

De wraakstem bliksemt door zijn ziel, 
Zoo vaak hij 't spookbeeld hoort, 

Welks weegeklag zoo menigmaal 

Zijn' rust - zijn' vreugde stoort. 

Hij hoort die kreet: - zijn wang ver
bleekt 

Te midden van de vreugd, 
Die KUNEGONDE'S teedre min 

Hem offert, met haar deugd! 

Zij vraagt, door liefdedrift vermand: 
,, Wat deert u, dierbre! Spreek! 

,, Zeg uwe GONDE, wat u drukt; 
,,Hoe is uw wang zoo bleek?'' 

Nu bonst des moorders schuldig hart 
Met vreesselijken slag; -

Verheugd dat hij in hare borst 
Zijn oog verbergen mag, 

Klemt hij haar vaster in zijn arm, 
En zweert haar eeuwig trouw; 

Zweert, dat hij, zonder hare min, 
Veel liever sterven zou. 

Thans smelten ziel en ziel in een, 
En 't flaauwend licht der maan 

Herinnert reeds het koozend paar 
Dat 't scheiduur haast zal slaan. 

't Is rondom alles plegtig stil; -
De schelle klok slaat één; 

Men hoort een' naare, bange zucht, 
Men hoort een luid gesteen! 

Ginds zweeft i e t s langs het lorrm'rig 
pad, 

Dat huiswaards hen geleidt. — 
Het nadert!...KUNEGONDE beeft!... 

,,De schim van ADELHEID!...'' 

Verstijfd van schrik, zinkt KUNEGOND' 
In GANGES arm ter neer. 

Hij draagt haar bevende in het Slot; -
Ze ontsluit hare oogen weer, 

Maar slaakt met één een luiden gil, 
Die heel het Slot ontroert. -

Men gist of soms gestolen min 
Haar stoutlijk hebbe ontvoerd. 

Men komt, - scheurt GANGES van haar los, 
En brengt ze in zekerheid, 

En eischt, op hoog gebelgden toon, 
Dat hij zijn schuld belijd! 

Zijn trots, zijn wanhoop voert een 
taal, 

Die, als zijn liefde gloeit; 
En, daar men hem zijn' GONDE ontrukt, 

Raakt zijne tong ontboeit. 

Dus graauwt hij VAN DER LIPPE'S Gade 
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c ẑ  
In dollen wrevel toe: 

,,'k Ben uw versmading mijner min 
,,Voor KUNEGONDE moe! 

,,Moet ik haar derven? - haar? -
welaan, 

,,Ik zoek dan zelf den dood! 
,,Weet, dat een GANGES sterven durft! 

,,Mijn arm leende ik den dood! 

,,Weet alles nu! - Ik drong eens 't 
staal 

,,In eene vrouwenbrost! 
,,Een zustermoorder ziet ge in mij, 

,,Uit min met bloed bemorst! 

,,Vaarwel, mijn KUNEGONDE! - ...ik ga! 
,,Vaarwel! - ik stort me in 't graf; 

,,Barbaarschheid scheure ons hier van 
één; 

,,'k Bemin u, over 't graf!!'' -

Zoo sprekend, snelt hij ijlings heen, 
Vliegt als een woestaard rond. 

En stort zich in den diepen stroom, 
Waar hij zijn dood in vond. 

Ras zonk ook KUNEGONDE neer 
In de armen van den dood; -

En 't nageslacht stort vaak een traan 
Op 't graf, dat haar besloot. -

Haar stof rust onder 't praalgewelf 
Bij VAN DER LIPPE'S stof, 

Vereenigd met zijn braaf gezin, 
Gelijk ze eens was aan 't hof. 

Ja, wand'laar als ge in 't statig koor 
Die schoone Tombe ziet (5), 

Gedenk dan, hoe 'k u GOMDE'S leed 
Herinnerde in mijn lied, 

En leer, hoe zelfs van Pool tot Pool 
De misdaad wordt ontkleed, 

En ééns uit schijnbaar eeuw'gen nacht 
In 't volle daglicht treedt! 

1809. 

1. De Geschiedeni 
ligt van het hier 
waaruit het daari 
vertelsel mede zi 
oorsprong nam, is 
achter dit stukje 
en de echtheid de 
onbetwistbaar. 
2. Dit slot ging, 
wen, met de vrije 
Vianen en Ameyde, 
BREDERODE'S bij e 

s, die tot grondslag 
gegeven verhaal, en 
n aangebragt spook-
jnen plaatselijken 
in eene bijlage 
kortelijk vermeld, 
r eerste schijnt 

nevens andere gebou-
heerlijkheid van 
van den stam der 
rfenis aan de Graven 

VAN DER LIPPE DETMOLD over, van Wien 
Hollands Staten dat Domein kochten in 
den jare 1725. 
3. Zie, tot opheldering, de bijlage 
hier achter. 
4. Wie DE GANGES, ALEIDE'S moorde
naar, en KUNEGONDE waren, zie men in 
de Bijlage. 
5. In het koor van der Hervomden 
kerkgebouw te Vianen vindt men de wel 
ouderwetsche, en door bizar schilder
werk ontsierde, maar echter in bouw
en beeldhouwkunst schoone graftombe 
der BREDERODE'S en VAN DER LIPPE'S, 
waarin men wil, dat ook KUNEGONDE'S 
overschot zoude zijn bijgezet. Tot 
een staaltje van dat bizarre, door 
eener onkundige klad-schildershand 
verhoogd, diene, dat de wormen, die 
over de half verknaagde, op den zark-
steen rustende, geraamten kruipen, 
verguld zijn ! 

Ophelderende bijlage 

De bovenstaande Romance of Vertelling, 
gegrond in eene ware gebeurtenis, op 
Vaderlandschen bodem in de XVIIde 
Eeuw voorgevallen, is haren oorsprong 
verschuldigd aan een vrij echt ver
haal derzelve, te vinden in een uit 
het Fransch vertaald werkje, onder 
den titel: Karakters en levensschet
sen van ter dood veroordeelde perso
nen, te Amsterdam, in den Jare 1796 
uitgegeven. - Hetgeen men aldaar aan
gaande den Abt DE GANGES vindt, zal 
ik ter toelichting zakelijk laten vol
gen , met bijvoeging van een enkel 
woord wegens het slot Batestein 
zelve. 
,,ADELHEID, de eenige dochter des 
Heeren ROSSAN VAN AVIGNON, in den 
jare 1649 gehuwd geweest zijnde aan 
den Markgraaf DE CASTILIANE (CASTIG-
LIANO), hertrouwde, na deszelfs dood, 
in den jare 1658, met den Heer DE LA 
NIDE, Markgraaf DE GANGES, een man' 
trotsch van aard, eigenzinnig, wan
trouwig, korzelig en jaloerser,. Dus 
gingen de heldere huwelijksdagen ras 
voorbij.'' 
,,Eenige jaren daarna kwamen twee 
zijner broeders bij den Markgraaf 
inwonen. De oudste, een Abt, bezat 
veel verstand, maar tevens een slecht 
karakter. - De jongste, in het huis
gezin DE Ridder genoemd, had een 
kleiner verstand, maar meer geschikt
heid om bestuurd en geleid te wor
den. - Dit deed ook de Abt, even ge-
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lijk hij den Markgraaf zelven regeer
d e . " -

,,De Abt vattede eene hevige liefde
drift op voor de Markgravin ADELAIDE, 
dan, zijn aanslag hem niet gelukken
de, zoo min als nadenhand zijnen 
broeder den RIDDER, leiden zij te za-
men (uit minnenijd) toe op haar le
ven; eerst door middel van vergif
tigde draken, en, toen deze niet 
schielijk genoeg werkten, door het 
toebrengen van eenige moorddadige 
steeken, waaraan de ongelukkige dan 
ook, twee dagen daarna, overleed.'' 
,,Het Geregt zettede hen na; doch zij 
ontvlugtten met een vaartuig, dat 
gereed lag, over zee.'' 
,,Zij werden veroordeeld, om, in 
handen des Regters gerakende, gelede-
braakt te worden, en op het rad te 
sterven.'' 

,,De RIDDER was naar Venetië gewe
ken; en de Abt naar Holland, waar 
hij van Godsdienst veranderde, en den 
naam van DE LA MARTELLIERE aannam. 
Hij werd in het huis des Graven VAN 
DER LIPPE, destijds Vrijheer van 
Vianen en Ameyde, als Gouverneur van 
den jongen Graaf opgenomen, en om 
zijne talenten zeer geliefd.'' 
,,A1 het vertrouwen dezer brave fami
lie gewonnen hebbende, verstoutte hij 
zich, om zijne liefde te openbaren 
aan eene adelijke Dame, KUNEGONDE 
genaamd, nicht des Graven VAN DER 
LIPPE, bij wien zij inwoonde.'' 
,,De Gravin VAN DER LIPPE, altijd 
nadenkende op MARTELLIERE'S diepe 
geheimhouding, betreffende zijne 
afkomst, begeerde niet dat hare 
nicht aan hem huwde.'' 
,,Hierop neemt hij het wanhopig be
sluit, om aan de Gravin VAN DER LIPPE 
volmondig te erkennen, dat hij de 
beruchte Abt DE GANGES is, die om 
zustermoord uit zijn Vaderland ge
vlucht was.' ' -

,,Dit brengt de Gravin buiten zich 
zelve; zij ijlt naar den Graaf, om 
hem bekend te maken, welk een mon
ster zij zoo lang gekoesterd heb
ben." 
,,De Graaf wil hem oogenblikkelijk 
in Regters handen leveren,' ten einde 
zijne welverdiende straf te ontvangen; 
maar de jonge Graaf, die sedert 
zoolang zijn kweekeling was, verkreeg 
zoo veel van zijnen Vader, dat DE 
GANGES alleen hof en stad dadelijk 
verlaten moest.'' 
(Men zegt, dat KUNEGONDE haar leed 

bestierf, en dat haar lijk in de 
graaflijke Graftombe te Vianen rust. 
De overlevering heeft ADELHEID, als' 
eene witte Jonkvrouw, doen waren 
rondom en in het slot Batestein, 
het verblijf der Graven VAN DER LIPPE, 
en hare drooggekermde tong aan eene, 
nog op het binnenplein staande, pomp, 
die onder het slingeren der zwengels 
een naan piepend geluid geeft (wei-
ligt de eenige oorsprong van het 
volks-vertelsel) doen laven.) 

Het slot Batestein, (bij verkorting 
voor Beatrixstein, genoemd naar eene 
der Gravinnen van Brederode, ter wier 
eere hetzelve gesticht werd), aan het 
noordwest-einde der stad Vianen, van 
ouds de residentie der Graven VAN 
BREDERODE, naderhand der Graven VAN 
DER LIPPE, was eertijds een vrij uit
gestrekt kasteel, van een' hoogen wal 
omgeven, langs welken van afstand tot 
afstand bolwerken en zware Gottisch 
gebouwde torens geplaatst waren. Onder 
de laatsten muntte in ouderdom en 
hoogte uit de zoogenoemde toren van 
s t- P°l» of St. Paul, zoo zommigen 
willen, door een der Graven VAN BRE
DERODE, ter eere van zijne Gemalin 
PAULINA, gesticht; volgens anderen 
echter van veel vroeger eeuwen, doch 
welke, zoo wel als eertijds het slot 
zelve, voor eenige jaren ten gronde 
toe geslecht is, gelijk nu onlangs 
ook het slot Ameliastein, in het 
Viaansche Bosch. De uitgestrekte zij
vleugels, voorheen denkelijk tot 
remises gediend hebbende, zijn einde
lijk in lootsen, bergschuren en ba
rakken veranderd. - Het ruime binnen
plein, vermoedelijk in oude tijden 
tot een Ridderlijk strijdperk ge
bruikt, diende eenige jaren voor een 
burgerexercitieplein; thans levert 
het, met plantsoen bezet, eene aange
name wandelplaats op. Voor het overi
ge is nog een oude, sierlijke, hoewel 
meer en meer vervallen, Gottische 
toren, gelijk ook ter wederzijde aan 
de ingangen des hofs, eene poort, en 
meer ander ellendig overschot van ou
de grootheid, in wezen. Men verge
lijke, wegens dit adelijk slot, 
GOUDHOEVENS Hollandsche Kronijk, 
bladz. 93, en M. VAN DER HOEVEN, 
Handvesten-Kronijk, Ilde deel, 17 
hoofdst. bladz. 122-134; - gelijk ook 
wegens het geslacht der BREDERODE'S, 
een bijzonder Traktaat van MATTHAEUS 
over dit onderwerp. 
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Eenigzins anders vindt men, meen ik, 
het geval van de Markgravinne DE 
GANGES verhaald in het Magazin des 
Adolescens, 't welk ik thans niet 
bij de hand hebbe. 

Tot zover het werkstuk van Antoinette 
Kleyn-Ockerse. De nu volgende behan
deling valt in twee gedeelten uiteen. 
Eerst zal ik aandacht besteden aan 
het historische verhaal, dat in de 
'ophelderende bijdrage' aan ons wordt 
verteld.. Vervolgens zal ik nog wat 
nader op het gedicht zelf ingaan. 
De schnijfster deelt ons mee, dat zij 
haar ventelling heeft ontleend aan 
een geschiedenis, opgenomen in het 
boekje: Karakters en levenschetsen 
van ten dood veroordeelde personen, 
dat uitgegeven werd te Amsterdam in 
1796. Het ligt voor de hand te ver
onderstellen, dat zij door haar 
broer W.A. Ockerse, die zich met 
zijn Ontwerp tot eene algemeene 
charakterkunde, een werk in drie de
len, nationale en internationale 
faam had verworven, op het spoor van 
dit boekje is gekomen. Waar het in 
dit geval om gaat, is de persoon van 
de abt De Ganges, die, na de moord 
die hij samen met zijn broer op hun 
schoonzuster pleegde, vanuit Frank
rijk naar ons land vluchtte, van 
godsdienst veranderde en de naam van 
De la Martellière aannam. Hij kwam 
in dienst van de familie Van der 
Lippe als gouverneur van de jonge 
graaf. 

Deze fei'ten zijn in principe ook 
terug te vinden in het waar gebeur
de schandaal, dat zich aan het 
einde van de 17de eeuw afspeelde 
rond de raad Pierre Paget de Bra-
gard. Het voorval is uitvoerig be
schreven door P. van Meurs in zijn 
artikel De Erfenis van de Brederode's, 
waaraan ik het volgende ontleen. 
Pierre Paget de Bragard, heer van 
den Camp en Bonnefond, Drost van 
Sternberg, geboren in 1646 of 1647, 
was lid van de raad van Van der 
Lippe in Duitsland. In 1688 werd hij 
samen met de raad Jost Bernhand 
Barckhausen, landgograaf, door Simon 
Hendrik van der Lippe naar Vianen 
gestuurd om de zaken van de erfenis 
van de Brederode's te regelen. Na 
enkele jaren werden zij teruggeroe
pen en weer in Lippe tewerkgesteld. 

Omstreeks die tijd ontving Paget 
de survivance (toezegging van de 
opvolging) in de drossaardij van 
Vianen en de daarbij behorende 
schoutambten. In een tweede besluit 
van 5 april 1691 kreeg hij ook nog 
de drossaardij van Noordeloos en de 
daantoe behorende heemraadschappen 
in de Alblasserwaard en de Over
waard toegezegd. De reden van deze 
vrijgevigheid staat in de desbe
treffende stukken te lezen. De 
graaf en de gravin hadden hem het 
een en ander beloofd "ten tijde hy 
sigh bij ons als Gouvenneur van Onse 
oudste soonen, de Heeren Graven 
Frederick Adolf en Ferdinand Chris-
tiaen heeft geëngageert". 
Zijn kennis van het Frans, het was 
immers zijn moedertaal, zal Paget 
voor deze betrekking bij uitstek 
geschikt hebben gemaakt. 
Op het eind van 1692 verzocht en 
kreeg Paget ontslag. Uit de, in het 
Frans geschreven, brieven van de 
gnavin aan hem, die op dit ontslag 
volgde, valt op te maken, dat hij 
een afschuwelijke moord op een on
schuldige had begaan en vervolgens 
zijn naam had veranderd. 
Op 8 maart 1693 schreef de gravin, 
dat hij zich moest houden aan de af
spraak tussen hen gemaakt, nadat zij 
het geheim te weten was gekomen. Zij 
had twee mogelijke handelwijzen ge
noemd. Of zij zou het aan de graaf 
vertellen, die dan kon doen wat hem 
goeddunkte, of Paget zou zich onop
vallend terugtrekken, zijn huidige 
functies opgeven en zich nu en in de 
toekomst onthouden van het aannemen 
van ambten en bedieningen, die op 
enerlei wijze iets met het huis Van 
der Lippe te maken zouden hebben. 
Zij en Paget "pour qui j'ay tousjour 
conservée encor de la considerasion" 
(voor wie ik nog altijd consideratie 
heb bewaard) hadden de laatste oplos
sing gekozen. Hij wilde echter de 
akten van survivance niet teruggeven. 
De gravin eist deze binnen veertien 
dagen terug, bij gebreke waarvan zij 
gedwongen zou zijn het nieuws aan 
haar man te vertellen, teneinde samen 
met hem een akte van protestatie te 
ondertekeren, waarin de survivances 
van onwaarde werden verklaard. Verder 
schrijft zij, dat de zaak niet zo 
geheim is als hij wellicht zou denken. 
Ze geeft hem de raad zo weinig moge
lijk in de openbaarheid te treden, 
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zich met het gezelschap van zijn 
vrouw te troosten en zich de mantel 
der fanizeeër (zijn huichelachtig
heid) en de stelregels en de moraal 
van de jezuïeten te ontdoen. 
Vervolgens deelt zij hem nog mee, 
dat alween ruim zes weken geleden 
Fafaile (de "Küchenmeister" van de 
graaf) haar de vreselijke geschiede
nis had verteld. Hij had er nog aan 
toegevoegd, dat de Keulse krant enke
le jaren geleden over de dood van een 
dergelijk iemand (de moordenaar) had 
bericht en hij had gezegd, dat Paget 
zelf deze mededeling had laten druk
ken op het moment, dat een menigte 
Franse vluchtelingen in die streek 
arriveerde. Maar het meest bezwa
rende was door Fafaile opgetekend uit 
de mond van een hoge officier uit het 
Brandenburgse leger, een edelman uit 
Languedoc, die het zijn plicht had 
gevonden de gravin te laten waarschu
wen en garandeerde, dat hij in staat 
was alle bewijzen te produceren. Hij 
had tevens verteld, dat een groot 
aantal mensen in Wesel van de moord 
afwisten en dat dit ook in het leger 
het geval was. 

Paget liet zijn vrouw, Gertruida van 
der Graeff de Vapour, een weigerend 
antwoord op het verzoek om de survi
vance terug te geven naar de gravin 
sturen. Deze deed hem op 9 april 
1693 een laatste aanmaning toekomen. 
In deze brief schrijft zij, dat er 
ruim 300 personen zijn, die de mis
daad kunnen bevestigen, waaronder een 
aantal aanzienlijke, afkomstig uit 
de stad G. (zie over de gebrekkige 
aanduiding van deze plaats het hier
onder opgemerkte). Er zijn zelfs een 
paar ooggetuigen, waarbij onder ande
re mademoiselle Brunelle, die hij 
goed moest kennen. De gravin had de 
verzekering gekregen, dat deze juf
frouw Brunelle bekend stond als een 
gedistingeerde en eerbiedwaardige 
vrouw onder haar landgenoten, die het 
voorval met afgrijzen verafschuwden 
en zeiden, dat zich nog nooit een 
afgrijselijker noch gruwelijker 
moord in al zijn omstandigheden op 
een zo'n onschuldig persoon had voor
gedaan. De gravin stelde voor de 
laatste keer een eindtermijn voor de 
terugzending van de survivances. 
Paget gaf geen antwoord, waarop de 
gravin het vreselijke geheim aan haar 
man vertelde. Zij tekenden en bezegel
den kort daarop een akte, waarin de 

3 
survivances van onwaarde werden ver
klaard. In deze akte wordt als reden 
van dit besluit opgegeven, dat zij 
ervaren hadden en thans met zeker
heid wisten, dat Pierre Paget de 
Bragard "maer een geveinsde en ont
leende naem is, en geseide Paget een 
heel ander persoon is, als daer hij 
sigh voor uyt heeft gegeven en nogh 
uytgeeft". 

Het slot van de akte gebood de kinde
ren, erfgenamen en diegenen, die de 
graaf en de gravin in het Land van 
Vianen en Ameide als souvenein zou
den opvolgen, de annulering en cassa
tie te respecteren. 
De gravin liet voor alle zekerheid 
nog enkele getuigenverklaringen op
maken, waaruit de valse identiteit 
van Paget moest blijken. Doon jonk
heer Jacques de l'Homme, heer van La 
Fare, drossaard van Vianen, werd ver
klaard, dat Paget kort voor de pu
blicatie van zijn huwelijksgeboden 
in het midden van 1691 hem bekend 
had, dat Bragard niet zijn echte 
naam was. Hij had daar aan toege
voegd, dat hij tot gedistingeerde fa
milie behoorde en dat slechts één 
persoon wist van welke familie hij 
was. Tegen Elisa Gordon, raad en se
cretaris van de graaf, had hij bij 
een andere gelegenheid iets derge
lijks gezegd. 
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Op 31 augustus 1696 kocht Pierre 
Paget de Bragard de ridderhofstad 
en ambachtsheerlijkheid Wulven bij 
Utrecht, waarnaar hij zich Paget de 
Wulven ging noemen. Op 5 oktober 
1696 werd hij, 49 jaar oud en wonen
de te Utrecht, met het goed beleend. 
De voorzorgsmaatregelen van de gra
vin bleken niet voor niet te zijn 
geweest. Nadat zij en haar man waren 
gestorven verzocht Paget aan de 
nieuwe heer van Vianen, zijn vroege
re leerling, Federik Adolf van der 
Lippe om een van de hem toegezegde 
drossaardijen, zodra er een vacant 
zou komen. In zijn antwoord van 20 
oktober 1700 schrijft de graaf o.a., 
dat de bovenvermelde akte het hem 
uitdrukkelijk verbood. De graaf 
schreef aan het slot, dat Paget het 
aan zich zelf had te wijten, omdat 
hij te veel-gesproken had. Op 5 novem
ber 1700 deed Paget in zijn brief nog 
een beroep op het laatste restje ge
negenheid, dat de graaf voor hem over 
had en vroeg hij in ruil voor de 
survivance een bedrag in geld. Van 
Meurs oppert de mogelijkheid, dat 
Frederik Adolf aan dit verzoek heeft 
voldaan, omdat in het pak stukken 
over de zaak van Pierre Paget de 
Bragard zich ook de survivances be
vinden, die hij eerst zo hardnekkig 
geweigerd had om terug te geven. 
Tot zover het artikel van P. van 
Meurs, waarvan ik de Franse tekst
gedeelten zo veel mogelijk heb ver
taald. In hoeverre is deze officiële 
weergave van het gebeurde nu in over
eenstemming met de door Antoinette 
Kleyn-Ockerse vertelde geschiedenis? 
Wij kunnen hier een frappante gelij
kenis constateren. Met uitzondering 
van de verschillende namen, vallen 
er mijns inziens geen tegenstrijdig
heden waar te nemen tussen de beide 
versies, maar vullen zij elkaar 
daarentegen uitstekend aan. Het is te 
betreuren, dat de echte naam van 
Paget niet in de officiële stukken 
wordt onthuld. Desondanks meen ik 
te mogen stellen, dat de naamkwestie 
van ondergeschikte betekenis is. 
Enerzijds, omdat het gemakkelijk valt 
in te deken, dat ook in het boekje 
van 1796, dat betrekkelijk kort na 
het gebeurde (nog geen 100 jaar la
ter) is verschenen, de "werkelijke" 
namen toch niet echt waren. Ander
zijds, omdat de overeenkomsten zo 
talrijk zijn, dat aan de conclusie, 

dat het twee verhalen, een romanti
sche versie en een oficiële versie, 
van een en dezelfde gebeurtenis zijn, 
niet valt te ontkomen. 
Op de eerste plaats wil ik wijzen op 
het feit, dat in beide gevallen de 
hoofdpersoon aan het hof van de Van 
der Lippe's de positie van gouver
neur bekleedde. In de romance is 
weliswaar sprake van slechts één 
jonge graaf, maar dit kan aan een 
historische onjuistheid van het door 
de dichteres gebruikte boekje worden 
geweten. Het is zeer de vraag of voor 
dat werkje van officiële documenten 
gebruik is gemaakt. De tweede gelijke
nis is de valse naam van de gouver
neur. Paget had tegenover Jacques 
de l'Homme en Elisa Gordon bekend, 
dat hij een andere persoon was dan 
waarvoor hij zich uitgaf. In de 
officiële getuigenverklaringen van 
bovengenoemde personen staat ook te 
lezen, dat hij van gedistingeerde 
familie was. In het romantische 
verhaal is hij de broer van de 
markgraaf. De moordenaar was van 
godsdienst veranderd. Gezien de 
Franse afkomst van Paget kunnen wij 
veronderstellen, dat hij van het 
katholicisme naar het protestantisme 
moet zijn overgegaan. Dit lijkt mij 
ook wel een voorwaarde om als opvoe
der van de kinderen van de protes
tantse graaf Van der Lippe in dienst 
te kunnen komen. Een aanwijzing voor 
een dergelijke godsdienstige veran
dering bij Paget zou de zinsnede in 
de brief van de gravin van 8 maart 
1693 kunnen zijn, waarin zij hem de 
raad geeft zich van de stelregels en 
de moraal van de jezuïeten te ont
doen . 

Volgens de romantische levensbeschrij
ving speelde het drama zich in Frank
rijk af en kwam de moordenaar ook uit 
dat land vandaan naar ons land. Waar 
het gebied van de markgraaf De Ganges 
lag is mij nog niet duidelijk, maar 
de mededeling, dat de vermoorde Adel
heid de enige dochter van Heer Rossan 
van Avignon was, doet al snel aan Zuid-
Frankrijk denken. Het Zuidfranse 
decor komt ook tot uiting in de brief 
van de gravin van 8 maart 1693, wan
neer zij spreekt over de belastende 
getuigeverklaring van de edelman uit 
Languedoc. Dit gebied ligt in Zuid-
Frankrijk ten westen van de Rhône bo
ven de Pyreneeën en grenst in het 
zuid-oosten aan de Middellandse Zee. 
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Dit laatste zou ook heel goed kunnen 
passen in de nomantische versie, 
waanin wordt verteld, dat de moorde
naars met een boot over zee vluchtten. 
Helaas wordt de stad of burcht, waar 
de moord heeft plaatsgevonden, slechts 
met de eerste letter G. aangeduid. 
Welke plaats dit is, zal nog eens 
moeten worden uitgezocht. Gezien het 
bovenstaande is het bijna onnodig nog 
te wijzen op het gegeven van de vluch
telingen in de omgeving van Keulen. 
Dat dit Franse vervolgden zijn, be
hoeft nauwelijks te worden betwij
feld. 

Een wel zeen belangrijke overeen
komst tussen beide geschiedenissen 
is, dat de gouverneur een vreselijke 
moord blijkt te hebben begaan. Wat 
voor moord Paget nu precies heeft be
gaan, wordt jammer genoeg niet duide
lijk, maar dat de misdaad in een hem 
vertrouwde omgeving is geschied, 
zoals in de romance, moge blijken uit 
de aanwezigheid van vele getuigen, 
waaronder zelfs ooggetuigen en zijn 

Portret van Amalie zu Dohna. Schil
derij van anoniem kunstenaar, 17de 
eeuw. (Schilderij is in 1945 ver
woest, foto Iconografisch Bureau, 
's-Gravenhage). 

Portret van Amalie zu Dohna. Schil
derij van anoniem kunstenaar, 17de 
eeuw. (Schilderij is in 1945 ver
woest, foto Iconografisch Bureau, 
's-Gravenhage). 

bekendheid met een hoogstaande dame 
als mademoiselle Brunelle. 
Ook was in beide gevallen de gravin 
de eerste, die op de hoogte was van 
het verleden van de hoofdpersoon. 
Maar dan lopen beide versies uit el
kaar. In werkelijkheid ging de gravin 
niet direct naar haar man, maar over
legt met Paget over de te volgen 
handelwijze. Zij besluiten samen tot 
geheimhouding tegenover de graaf. 
Van een liefdesverhouding tussen 
een nicht van de gravin en Paget 
blijkt uit de stukken evenmin iets. 
Het is evenwel van belang op te mer
ken, dat er wel degelijk twee nich
ten van de gravin op Batestein woon
den. Het waren de zuster Amelia Loui
sa Willemine en Maria Ursule, doch
ters van graaf Otto van Limburg-
Bronkhorst-Stirum en van Elisabeth 
Charlotte, gravin van Dohna. Zij 
waren derhalve aan Amelia van Dohna, 
zoals de gravin Van der Lippe van 
zichzelf heette, verwant. 
Gezien het bovenstaande lijkt mij de 
conclusie gerechtvaardigd, dat de 
door Antoinette Kleyn-Ockerse voor 
haar romance gebruikte geschiedenis 
zich in werkelijkheid aan het hof van 
de Lippe's heeft afgespeeld. Haar 
romance behoort tot het genre, waar
aan een waar gebeurd historisch 
voorval ten grondslag heeft gelegen. 
Wat gebeurde er met Pierre Paget de 
Bragard na deze voor hem zo onfor
tuinlijk verlopen geschiedenis? 
Zoals ik reeds heb vermeld, had hij 
in 1696 de ridderhofstad en ambachts-
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heerlijkheid Wulven bij Utrecht ge
kocht. Op 5 oktober van dat zelfde 
jaar werd hij met het goed beleend. 
Hij sleet hier zijn verdere levens
dagen tot zijn overlijden op 71-
jarige leeftijd in 1719. Ir de Grote 
Kerk (St Laurens) te Rotterdam vond 
hij op 18 april 1719 zijn laatste 
rustplaats. Dat een moordenaar en 
bedrieger, die onder een valse naam 
door het leven had moeten gaan in 
deze kerk en dan nog wel op een voor
name plaats, werd begraven, vraagt 
om een verklaring. Die is eenvoudig 
te geven. 
Paget de Bragard was gehuwd met 
Geertruyd van der Graeff de Vapour. 
Eigenlijk heette zij gewoon Geertuyd 
Vapour. Zij was op 23 juli 1649 ge
boren als dochter van Arent Hen-
dricksz Vapour, burgemeester van 
Rotterdam en Catharina van der Wolf. 
Bragard had derhalve een goed huwelijk 
gedaan. Hij werd in het familiegraf 
van de Vapours, dat in de registers 
als nummer 48 van het middenpand van 
de Grote Kerk staat genoteerd, bijge
zet. Zijn weduwe volgde hem nog geen 
maand later op 2 mei 1719. 
Het is interessant om te zien, dat 
Geertruyd en de latere bezitters van 
Wulven zich Van der Graaf de Vapour 
noemen. Aangezien zij er mee is begon
nen, lijkt het niet onaannemelijk om 
te veronderstellen, dat dit iets met 
de adellijke afkomst van haar echtge
noot heeft te maken. Dat de latere 
bezitters van Wulven ook deze naam 
gingen voeren, kan als volgt ver
klaard worden. De familie Vapour 
behoorde dan wel tot de invloedrij
ke regentenstand, die het in de Re
publiek der Verenigde Nedenlanden op 
veel terreinen voor het zeggen had, 
maar daarmee waren zij nog niet van 
adel. Het zou voor de 18de eeuwse 
verhoudingen niet zo verwonderlijk 
zijn om aan te nemen, dat de heren 
van Wulven van de aanwezigheid van 
een echte graaf in de familie, die 
zelf zijn ware naam nooit had kunnen 
bekend maken, laten gebnuik maakten 
om op deze bedekte wijze aan hun maat
schappelijke positie enige luister 
bij te zetten. Het bezit van een 
ridderhofstad en ambachtsheerlijk-
heid maakte het beeld compleet. 
Na de dood van Bragard, die blijk
baar geen kinderen naliet, komt 
Wulven aan zijn zwager, Hendrikus 
van der Graaf van Vapour, die predi

kant te Herwijnen en Benthuizen was 
geweest. Op 8 novemben 1723 overleed 
hij en volgde zijn zoon Anent van den 
Graaf van Vapour hem op. Slechts een 
jaar heeft deze oven Wulven de 
scepter kunnen zwaaien. Zijn broer 
verkrijgt na het overlijden het land
goed op 18 oktober 1724. Deze, Hen
drik van der Graaf van Vapour, gehuwd 
met Johanna Praam, dochter van de 
bungemeesten van Goninchem, werd 
later zelf burgemeester en naad van 
die stad en gecommitteerde in de 
Staten van Holland. Hij heeft de 
heerlijkheid tot zijn dood op 8 
december 1778 bezeten en ter ere 
van zijn 57ste venjaardag is de te
kening vervaardigd, die bij dit ar
tikel is afgedrukt. 

Tenslotte dien ik nog aandacht te be
steden aan het gedicht zelf. Wij zien, 
dat Antoinette Kleyn-Ockerse evenals 
haar broer, in het gedicht de voor de 
romancepoëzie kenmerkende eigenschap
pen heeft aangebracht. Zo noem ik de 
beschrijving van het slot met zijn 
torens, bolwerk en rondeel, de spook-
vertelling, de piepende zwengel van 
de pomp en het vendrinken van de 
hoofdpersoon in het water. Een ty
pisch romanceverschijnsel is ook de 
waarschuwing aan het einde van het ge
dicht. In dit geval komt deze hien op 
neer, dat de waarheid de leugen uit
eindelijk toch zal achterhalen. 
De schrijfster is wat de beschrijving, 
van de historische monumenten betreft, 
niet altijd even betrouwbaar. Dit 
moet voor een gnoot deel venweten 
worden aan de doon haan gebruikte 
literatuur, dat wil zeggen de werken 
van Goudhoeven en Van der Hoeven. Het 
kasteel werd door Gijsbrecht van 
Vianen gebouwd en in 1372 voltooid, 
zodat de Brederodes hier niets mee 
van doen gehad kunnen hebben. De 
etymologische venklaring van de naam 
Batestein is zeer twijfelachtig. Over 
de geschiedenis van de gnote toren 
St Pol, heb ik bij het gedicht van W.A. 
Ockerse al verteld, dat deze toren 
waarschijnlijk met het losgeld voor 
de graaf van Saint-Paul in Artois, 
die door Gijsbrecht van Vianen in 
1371 in de slag bij Baesweiler gevan
gen was genomen, is betaald. Het is 
waanschijnlijker, dat het bouwwerk 
zijn naam aan deze ongelukkige graaf 
dan aan een lid van de familie Brede-
rode heeft ontleend. 
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Overigens is de beschrijving van de 
toestand van Batestein en Amelia-
stein omstneeks het begin van de 19de 
eeuw zeen leenzaam. Behalve het 
noemen van de pomp, die heden ten 
dage nog op het Hofplein staat, is de 
mededeling oven het pnaalgnaf van de 
Bredenodes in de N.H. Kerk te Vianen 
intenessant. Voonal de ergennis van 
de schnijfsten betneffende het bizar-
ne schilderwerk van het grafmonument 
is venmakelijk. Het valt echter niet 
aan te nemen, dat het stoffelijk 
overschot van Kunegonde, wie dit ook 
zijn moge, in de graftombe zou 
zijn bijgezet. Bij de restauratie 
van de kerk (1950-1956), is nauw
keurig nagegaan, welke personen er 
met zekerheid dan wel met gnote 
waarschijnlijkheid in begraven zijn. 
In ieden geval liggen er geen licha
men van leden van de familie Van der 
Lippe, zoals door de schrijfster 
beweerd wordt. 

Afgezien van deze onnauwkeunigheden 
heeft Antoinette Kleyn-Ockense ons 
een prachtige overlevering van een 
waar gebeurde geschiedenis nagela
ten in de vorm van deze echte 
Viaanse nomance. 
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Kroniek 

In de serie Historische Herdrukken 
verscheen bij de uitgeverij Hes te 
Utrecht "De Nederlandse Opstand in de 
pamfletten 1566-1584". De editie is 
een ongewijzigde herdruk van het be
kende werk dat P.A.M. Geurts in 1956 
publiceerde. 
Hendrik van Brederode, die een belang
rijke rol speelde in de opstand, ont
breekt natuurlijk niet in het boek. 
Zo vernemen we o.a. dat hij het ont
werp voor het Compromis las en er 
correcties in aanbracht (blz. 4-5); 
dat hij te Vianen een officiële tekst 
van het Smeekschrift, de apostille 
en de nepliek liet drukken (blz. 15); 
dat hem geweigend werd officieel het 
derde Smeekschrift aan te bieden aan 
de landvoogdes Margaretha te Brussel 
(blz. 23). Uiteraard biedt het boek 
veel en veel meer dan hier vermeld 
wordt. 

Driehonderd jaar geleden, op 20 de-
demben 1679, stierf Johan Maurits 
van Nassau-Siegen, beter bekend als 
Johan Maurits de Braziliaan. Op 
diverse plaatsen werd dit feit in 
tentoonstellingen hendacht. In 
Siegen gebeurde dat in het Siegerland-
Museum, dat gehuisvest is in het 
voormalige slot van de Nassau-familie. 
Ten gelegenheid van de tentoonstel
ling publiceende het museum een 
catalogus, waarin ook een aantal 
antikeien zijn opgenomen. Uiteraard 
komt daarin het geslacht Brederode 
ter sprake. Immers, Johan Wolfert 
van Brederode was gehuwd met Anna 
Johanna, stiefzuster van Johan 
Maurits. Van Johan Wolfert en van 
Anna Johanna, gravin van Nassau-
Siegen, wanen op de expositie te 
Siegen portretten te zien, afkomstig 
uit het slot te Braunfels. 
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Portret van Johan Maurits van Nassau-
Siegen. Schilderij van P. Nason 
(ca 1612-ca 1690), Vianen, Stadhuis. 
(Foto Iconografisch Bureau, 's-Gra-
venhage). 

Behalve in Siegen werd ook in KLeve 
Johan Maurits herdacht met een ten
toonstelling. Op die expositie hing 
Johan Maurits' portret, afkomstig uit 
het stadhuis te Vianen. 
Volgens de tentoonstellingscatalogus 
is het schilderij afkomstig uit het 
bezit van Johan Wolfert van Brederode 
en werd het samen met andere familie
portretten uit het kasteel Batestein 
naar het stadhuis overgebracht. Dat 
is nogal expliciet gesteld. Enige 
genuanceerdheid zou beslist op zijn 
plaats geweest zijn, want absolute 
zekerheid hebben we daarover niet. 

In het Jaarboek van Oud-Utrecht 1978 
publiceerde ondergetekende een artikel 
onder de titel "Utrechtse schilder
kunst in de tweede helft van de 16de 
eeuw". Daarin is o.a. vermeld (blz. 
159-160) dat de Utrechtse kanunnik 
Jacob de Gheyn op 3 juni 1641 bij 
testament een portret vermaakt aan 
zijn neef Johan Wttenbogaart. Het 
portret "wesende de Heer van Brede
rode" werd geschilderd door Mr 
Roelof, mogelijk te identificeren 

met de kunstenaar' Roelof Willemsz 
van Culemburg. Of de heer van Brede
rode te identificeren is met Hendrik 
van Brederode is uiteraard niet meer 
dan een suggestie. 

Bij de uitgeverij Van Gorcum te Assen 
verscheen dit jaar "Cornelis Engel-
brechtsz. 's Leiden - Studies in 
Cultural History" van J.D. Bangs. 
De auteur behandelt de kunst (ge
schiedenis) te Leiden in de periode 
1450-1500. Voor het land van Vianen 
is er slechts één punt te vermelden 
(blz. 111 noot 5): ter gelegenheid 
van de "Blijde intocht" van Keizer 
Karel - toen nog kroonprins - te 
Leiden op 14 juni 1515, ontvingen een 
aantal personen wijn; onder hen ook 
de heer van Brederode. In 1515 was 
Walraven heer van Brederode. 

Kenner bij uitstek van de 15de eeuwse 
Utrechtse bisschop David van Boergon-
dië is S.B.J. Zilverberg. Het is dan 
ook niet te verwonderen dat bisschop 
David een belangrijke plaats inneemt 
in de nieuwste publicatie van Zilver
berg, "De Stichtse Burgeroorlog -
Rebellie en reactie in het vijftien-
de-eeuwse Utrecht". Het boekje ver
scheen bij de Walburg Pers te Zutphen. 
De benoeming van een bisschop was in 
de 15de eeuw eerder een politieke dan 
een kerkelijke aangelegenheid. In 
Utrecht speelde dat zeer sterk rondom 
de opvolging van Rudolf van Diepholt 
in 1455. De kapittels kozen vrijwel 
unaniem Gijsbrecht van Brederode tot 
zijn opvolger, maar Filips de Goede 
wist van de paus te verkrijgen dat 
David, een natuurlijke zoon van Fi
lips, in Utrecht tot bisschop werd 
benoemd. 

Niet alleen Gijsbrecht van Brederode 
komt in het boekje van Zilverberg 
ter sprake, maar ook andere vrouwen 
en heren van Brederode, zoals Reinoud, 
Walraven, Joris etc. Nuttige infor
matie over een boeiende periode. 

In de Universiteitsbibliotheek te 
Luik wordt het beroemde getijdenboek 
van Gijsbrecht van Brederode bewaard. 
Van eind september tot medio november 
1979 was het te Utrecht in het Cen
traal Museum te zien ter gelegenheid 
van de tentoonstelling "Een schilderij 

21 



centraal - Kru is ig ingsdr ie lu ik van 
een Utrechts Meester u i t de "ISde 
eeuw". 
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Miniatuur (fol. 127 v°) uit het Ge
tijdenboek van Gijsbrecht van Brede-
rode, omstreeks 1460. Luik, 
Bibliothèque de 1'Univensité. 

Het pand Valkenstraat 11 te Vianen 
kan momenteel moeilijk een "huis", 
laat staan een "monument" genoemd 
worden; het is een ruïne! Maar daar 
komt verandering in. In de loop van 
1980 hoopt men te beginnen met de 
restauratie van het pand dat vermoe
delijk in 1628 (of 1618?) als woon
huis werd gebouwd. 

Niet minder dan 17 molens zijn 
eigendom van een stichting die het 
behoud van molens in de Alblasser-
waard en de Vijfheerenlanden tot 
doel heeft. Als nummer 18 wil de 
stichting graag de molen van de 
glasfabriek te Leerdam. Deze zo
genaamde "glasmolen" is nodig aan 
restauratie toe, zodat de stichting 
haast wil maken met de verwerving. 
Daarom heeft de stichting contact 
gezocht met de gemeente Leerdam. 
Antwoord bleef uit. Contacten met de 
Nederlandse Verenigde Glasfabrieken 
zijn evenmin hoopvol: daar is men in 
onderhandeling met de gemeente Leer
dam, die ... nog niet reageerde op 
hun voorstellen. Bij de gemeente 
Leerdam is men "druk bezig", zo 
luidt het officieel! 

Pand Valkenstraat 
(toestand 1979). 

te Vianen 

In het tijdschrift "Spiegel Histo-
riael" (jrg 14 nr 12, december 1979) 
publiceerde C A . Rutgers onder de 
titel "De middeleeuwse bisschop van 
Utrecht" een artikel, waarin o.a. 
Gijsbrecht van Brederode ter sprake 
komt (blz. 660). 

De Stichting Historisch Boerderij-
onderzoek te Arnhem publiceerde 
zojuist het boek "Van vlechtwerk 
tot baksteen - Geschiedenis van de 
wanden van het boerenhuis in 
Nederland" van J.J. Voskuil. Talloze 
gegevens met betrekking tot het 
onderwerp zijn in deze studie bij
eengebracht. Ook voor Vianen en 
omgeving is er in het werk 
boeiende informatie te vinden. 
Slechts één voorbeeld: bij de 
behandeling van de constructies 
van vlechtwerkwanden vermeldt Vos
kuil een huis uit de midden-brons
tijd bij Zijderveld. Bij de be
schrijving is een plattegrond van 
dit werkelijk oer-oude huis weer
gegeven (blz. 8, 10-11, 13 noot 26). 
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Harmonie "Excelsior" te Vianen, au^ 
gustus 1900 (opname ter gelegenheid 
van het éénjarig bestaan). 

In 1899 - tachtig jaar geleden dus -
werd door H.M. Ververs te Vianen een 
muziekvereniging opgericht. Het jubi
leum werd dit jaar herdacht. Nu heet 
de vereniging: de Harmonie "Excelsior" 
of kortweg "Excelsior". Maar officieel, 
althans volgens de statuten van 1936, 
heet de harmonie: "Christelijke 
Muziekvereeniging Excelsior". 

Het gebeurt wel meer dat mensen, die 
nooit eerder in Vianen waren en niets 
van de lokale geschiedenis afweten, 
bij een bezoek positief verrast zijn. 
Maar het kan natuurlijk ook anders. 
Daarvan getuigt Nico Scheepmaker. In 
zijn vaste rubriek in het Utrechts 
Nieuwsblad schreef hij op 25 oktober 
1979 op een weinig enthousiaste ma
nier over Vianen. Voor Scheepmaker is 
de eerste associatie bij het woord 
Vianen: "Fulco, de minstreel". Om de 
"sfeer te proeven", om via de huizen, 
de straten, de oude gebouwen in 
Vianen weer iets op te roepen van het 
jongensboek van C. Joh. Kieviet, trok 
Scheepmaker naar Vianen. "Maar", zo 
schrijft hij, "hoe ik ook van de 

Nederlandse Hervormde Kerk door de 
Voorstraat naar de Lekpoort liep, het 
middeleeuwse Vianen, dat in 1336 de 
stadsrechten ontving en met z'n bijna 
13.000 inwoners dus nog steeds een 
stad genoemd moet worden, wilde maar 
niet, met Fulco de minstreel in zijn 
midden, gestalte krijgen in mijn her
innering. Niet dat er ook maar enige 
poging gedaan wordt om de Fulco-lief-
hebbe'rs daarbij behulpzaam te zijn! 
Op de Lekpoort, het Raadhuis en de 
Nederlands Hervormde Kerk zoek je 
vergeefs naar een jaartal, laat 
staan naar enige beschrijving van hun 
geschiedenis. In de beide boekhandels 
in de Voorstraat was geen boekje over 
de historie van Vianen voorhanden, 
en ook hadden ze 'Fulco, de minstreel' 
niet voorradig. Het boek was bij 
allebei in bestelling". Verder schrijft 
Scheepmaker: "Onnodig te zeggen dat 
er in heel Vianen geen beeldje van 
Fulco te vinden is. Wel een plaquette 
aan de gevel van het voormalige post
kantoor, nu het internationaal Cen
trum, _met de mededeling: 'Hier woonde 
Ina Boudier-Bakker van 1917-1922', 
met een portret van I.B.B. erbij...". 
Wie het schoentje past ... 
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c 3 
Bij Van Holkema & Warendorf te 
Bussum verscheen een gloednieuwe 
editie van "Fulco de minstreel" van 
C. Joh. Kieviet (1858-1931), eens 
schoolhoofd te Zaandam en bekend om 
zijn boek "Dik Tnom". De illustraties 
van de nieuwe uitgave zijn van Rien 
Poontvliet. 

Wie het boekje leest en op zoek gaat 
naan wat Fulco in het middeleeuwse 
Vianen beleeft, komt wel een beetje 
bedrogen uit. 
Fulco is de jonge knecht van Gijs-
brecht van IJsselstein. Deze Gijs-
brecht wordt doon de heer van Vianen 
gevangen genomen en opgesloten. De 
trouwe Fulco zal, venkleed als min
streel, het slot te Vianen binnen
dringen en zijn meesten bevnijden. 
In ieden geval kan het Fulco-beeldje 
beter in IJsselstein dan in Vianen 
wonden opgenicht. 

J.A.L. de Meyere 

Verenigingsnieuws 

Secretariaat 

Op dinsdag 27 november 1979 wend in 
de Burgerzaal van het stadhuis te 
Vianen een bijeenkomst belegd van 
verenigingen en instellingen die op 
cultureel en sociaal-cultureel gebied 
in deze gemeente werkzaam zijn. De 
bedoeling van deze vergadering was te 
onderzoeken of en in Vianen behoefte 
bestaat om tot de oprichting van een 
Culturele Raad te komen. In deze raad 
kunnen de onganisaties elkaar voor 
overleg en samenwerking ontmoeten. 
Een definitieve beslissing werd op 
deze avond nog niet genomen. Onze 
vereniging werd vertegenwoondigd door 
de voorzitter en de secretaris. 
De vereniging ontving opnieuw meer
dere verzoeken om inlichtingen. Zo 
werd gevraagd naar het in Vianen of 
omgeving voorkomen van stnaatnamen, 
veldnamen e.d., waanuit de aanwezig
heid van Joden in vnoeger tijden 
zou kunnen worden afgeleid. Voor
beelden van dengelijke namen zijn 
Jodenakker, Jodenbos, Jodenkerkhof, 
Jodenstraat enz. Eenieder, die over 
dit onderwerp iets kan ventellen, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met het secretariaat. Dit geldt ook 
voor eventuele inlichtingen over een 

zekere J.B.F, van Gogh, vermoedelijk 
+ 1736 in Vianen geboren en op 4 
april 1778 in Amsterdam ter dood 
gebracht. Hij was van benoep zee
varend en beoefende onrechtmatig de 
geneeskunst. Bij de executie wend 
vermeld, dat de ouders van deze mis
dadiger geen blaam trof. Zij waren 
vrome en geachte katholieken. 
Een heel ander verzoek kwam van de 
gemeentearcheologe van Hilvensum. 
Deze is bezig met het venzamelen van 
doon buitenstaanders gemaakte afbeel
dingen van opgravingen. Daarbij gaat 
het niet om foto's, maan om schilde
rijen, pnenten, tekeningen en derge
lijke. Als u gegevens heeft, laat het 
dan even weten. 

Door de heer J.C. Kort te 's-Graven-
hage, archivaris van de Derde Afde
ling (provincie Zuid-Holland) van 
het Algemeen Rijksarchief werd de 
ondersteuning van de veneniging ge
vraagd bij de uitvoering van zijn 
project betreffende de Viaanse leen
kamer. Binnen afzienbare tijd zullen 
door hem de leenregisters van het 
Land van Vianen en Ameide in reper-
toriumvorm worden uitgegeven. Hiermee 
zal een belangrijke bron ter be
schikking komen voor tal van geschied-
beoefenaars, of dit nu genealogen 
zijn of geïnteresseerden in de 
aardrijkskundige, territoriale of 
staatkundige ontwikkeling van deze 
streek. 

Archivariaat 

De bibliotheek van de vereniging werd 
door aankopen verrijkt met de volgen
de geschriften. 
Aangeschaft werd het boekje "Van 
Ridderhofstad tot Buitenplaats", 
geschreven door J. Schut en G.H.P. 
de Waard en uitgegeven door de 
Historische Kring Nieuwegein. In het 
werkje wordt aandacht besteed aan ze
ventien kastelen of buitenplaatsen 
op het gebied van de huidige gemeen
te Nieuwegein. Aangezien de Bredero-
de's in navolging van de Beusichems 
hier ook bezittingen hadden, worden 
zij meermalen in de tekst genoemd. 
Op een veiling kocht de vereniging 
de vierdelige studie van J.W. te 
Water, "Historie van het verbond en 
de smeekschriften der Nederlandsche 
edelen" (Middelbung 1776-1796) met 
als vijfde boek een autobiografie van 
de schrijver. 
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Onlangs ontving de conservator de 
bestelde microfilm van Viaanse ar
chivalia, die zich in Detmold bevin
den. Deze film betreft het zogenaam
de "Bestand L 3", dat betrekking heeft 
op de stukken, die in 1908 door P. 
van Meurs in 's-Gravenhage zijn be
schreven en waarvan de inventaris is 
opgenomen in de "Verslagen omtrent 
's Rijks Oude Archieven", jaargang 
1909. Van het recentelijk ontdekte 
"Bestand L 51", dat hierop een 
belangrijke aanvulling vormt, zal als
nog een microfilm worden besteld. 
Hiervoor vnaagt de veneniging opnieuw 
subsidie aan. Dan zijn alle Viaanse 
archieven te Detmold op microfilm in 
het bezit van de vereniging en kunnen 
zij voorlopig op het Rijksarchief te 
Utrecht door eenieder worden geraad
pleegd . 

De inventarisatie van de eigendommen 
van de vereniging is voltooid. Er 
wordt nog beraadslaagd op welke wijze 
deze inventaris onder de leden kan 
worden verspreid. 

Verslag van de excursie naar Gorinchem 

Op zaterdag 15 december vertrokken 18 
leden van de Historische Vereniging 
"Het Land van Brederode" voor een 
bezoek naar "Arkels Oude Veste". 
De weersomstandigheden waren zeer 
slecht. 
Bij aankomst in Gorinchem bij café 
De Poort buiten de Waterpoort, was 
het echter droog geworden, en werden 
wij ontvangen door twee dames van de 
plaatselijke V.V.V. die de rondlei
ding zouden verzorgen. 
We vertrokken in twee ploegen vanaf 
het verzetsmonument in het Wilhel
minapark buiten de Waterpoort. Via 
het "Eind", waar de Linge uitmondt 
in de Merwede, een korte wandeling 
over de zuidelijke stadswal met een 
prachtig uitzicht op de, althans die 
middag, wel zeer onstuimige rivier, 
met op de achtergrond Slot Loevestein. 
We kwamen langs de nog geheel in tact 
zijnde Dalempoort, die echter door 
het verkeer niet meer wordt gebruikt. 
Via de Kalkhaven over de Havendijk 
en de Appeldijk met zijn grote graan-
pakhuizen, welke als zodanig niet 
meer in gebruik zijn, naar de koren
molen bij het "Paardenwater". Daarna 
het exterieur van het museum "In 
Bethlehem" bekeken. Ook het "Gast
huispoortje" en het meer bekende 

"Hugopoortje", alsmede de prachtige 
toren van de Hervormde Kerk werden 
bezocht. Via de Grote Markt, met 
zijn stadhuis en "Hoogwacht", naar 
de Molenstraat en de Revetsteeg, waar 
een gevelsteen herinnert aan de 
laatste telg uit het geslacht Arkel, 
namelijk Willem van Arkel, die daar 
is gesneuveld tijdens de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten. Langs de oude 
Tolkazerne weer naar café De Poort. 
Om de open haard gezeten en luiste
rend naar een zeer boeidende causerie 
van de heer Gosman over het wel en 
wee van de trek.vaart tussen Gorin
chem en Vianen, werd deze toch nog 
interessante excursie besloten. 
Opvallend was de wel zeer geringe 
belangstelling van onze eigen leden, 
maar ook van de Historische Vereni
ging "Oud Gorcum", die ons de inlich
tingen voor deze excursie hadden 
verstrekt. Zij gaven geen teken van 
leven! 

Daarentegen alle lof voor de dames 
van de V.V.V., die ons op zeer 
prettige wijze hebben rondgeleid. 

Namens de excursie-commissie, 
G.A. Verduin 

Opgraven? Dat kan! 
Oproep aan de leden 

Binnen het bestuur van onze vereni
ging is het idee geopperd om te komen , 
tot de oprichting van een archeo
logische werkgroep. Indien hiervoor 
voldoende belangselling blijkt te 
bestaan, zou een dergelijke werkgroep 
onder deskundige leiding zich kunnen 
bezighouden met aanvankelijk kleinere, 
later wellicht meer omvangrijke pro
jecten van historisch veldonderzoek 
en daadwerkelijke opgravingen in het 
Land van Vianen. Ongetwijfeld zijn in 
onze streek voldoende archeologische 
vindplaatsen aan te wijzen, die zin
volle opgravingsprojecten zullen op
leveren. Om zich tot Vianen zelf te 
beperken kan worden gewezen op de 
terreinen van het voormalige kasteel 
Batestein of van het verdwenen lust-
slot Ameliastein in het Viaanse Bos. 
Het bestuur is van mening, dat een 
dergelijk initiatief geheel past in 
de geest van de nieuwe statuten van 
de vereniging, die per slot van 
rekening met allerlei vormen van 
zelfwerkzaamheid van de leden reke
ning houden. 
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Met het Rijksinstituut voor Oudheid
kundig Bodemonderzoek (R.O.B.) te 
Amersfoort is hierover reeds contact 
geweest. Daarbij bleek, dat men van 
deze zijde alle steun mag verwachten 
bij de oprichting van zo'n werk
groep, met name op het gebied van 
een deskundige introductie in de 
technieken van inventarisatie, be
schrijving, optekening, rapportage 
enz., die zich daarbij aandienen. 
Deelname aan een archeologische 
werkgnoep vereist niet zozeer een 
uitgebreide voorkennis van geschie
denis of archeologie als wel een 
groot enthousiasme en bereidheid van 
de leden van de werkgroep om trouw 
en op regelmatige tijden - bijvooi— 
beeld op zaterdagen - aan de uitvoe
ring van het project deel te nemen. 
Het archeologisch werkseizoen loopt 
van ongeveer 1 april tot 1 november. 
Juist om deze redenen zijn ook jeug
dige deelnemers, al of niet school
gaand, van harte welkom. 
Ieder die belangstelling heeft voor 
archeologisch veldwerk en bereid is 
zich serieus daarvoor in te zetten 
wondt verzocht zich te melden bij 

H.L.Ph. Leeuwenberg 
Willem Alexanderstraat 8 
Vianen 
Tel.: (03473) 3250 

Voorbeeld van een reconstructie, na op
gravingen o.l.v. de Rijksdienst van 
Oudheidkundig Bodemonderzoek, te Burg, 
gemeente Oostvoorne (Z.-H.). De fun
deringen van de 12de eeuwse burcht 
zijn gerestaureerd en gedeeltelijk 
gereconstrueerd. 

Uitnodiging voor 

EXCURSIE NAAR KASTEEL DOORWERTH 

De excursiecommissie heeft het genoe
gen de leden uit te nodigen voor een 
bezoek aan kasteel Doorwerth op 
zaterdag 29 maart as. 

De firma Woudenberg uit Ameide heeft 
kasteel Doorwerth geheel gerestau
reerd. Die werkzaamheden zijn inmid
dels voltooid. De heer Woudenberg, 
lid van onze vereniging, zal persoon
lijk de rondleiding verzorgen en onge
twijfeld talrijke bijzonderheden over 
de geschiedenis en restauratie van 
het slot kunnen vertellen. 
U kunt zich voor de excursie opgeven 
op het adres, dat vermeld staat op 
de ingesloten uitnodiging. In de 
convocatie vindt u ook nadere bijzon
derheden betreffende het programma 
en de kosten. 

Voor diegenen die zich alvast willen 
verdiepen in de historie van Door
werth, citeren we hier een passage 
uit de ten zeerste aanbevolen 
"Kastelengids van Nederland", samen
gesteld door Doriann Kransberg en 
Hans Mills, en uitgegeven door Fibula-
Van Dishoeck. 

Kasteel Doonwerth is een geheel om-
gracht uitgestrekt gebouwencomplex 
met een ingewikkelde bouwgeschiede
nis. Het bestaat uit een voorburcht 
en een hoofdburcht. Het oudste deel 
is de rechthoekige oostelijke vleu
gel uit de 13de eeuw, de zaal. In de 
14de eeuw kwam haaks hierop aan de 
zuidkant een uitbreiding. De zware 
noordvleugel met hangtorentjes is 
na 1400 opgetrokken. In de 15de eeuw 
werd de zuidvleugel nog uitgebreid en 
verrees de tegenwoordige poort. De 
grote hoektoren op het zuidwesten is 
uit het midden van de 16de eeuw. Na 
in de tweede wereldoorlog zwaar te 
zijn beschadigd, is men in 1947 met 
een grondige restauratie begonnen. 
Kasteel Doorwerth ligt ten zuiden van 
Doonwerth in de uitweraarden van de 
Nederrijn. 

Eind 1259 sloot Otto II, met de graaf 
van Gelre in Keulen een verdrag om 
een einde te maken aan de rooftoch
ten van burchtheren en het heffen 
van onrechtmatige tollen. In 1260 
trok de heer van Vianen op naar kas-
•teel Doorwerth, eertijds Dorenweerd 
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of Dorenwaard genoemd, waarschijnlijk 
omdat Berend van Dorenweerd zijn in
komsten vergrootte door een tol te 
heffen op het verkeer op de Rijn. Het 
kasteel wend ingenomen en in bnand 
gestoken. In 1280 was het weer her-
bouwd en in het bezit van Benends 
zoon, Hendnik, ovengegaan. In dat jaan 
overweldigde de heen van Baen de 
voorburcht en keerde na alles ver
woest te hebben met buit beladen 
huiswaants. Robbent van de Doren
weerd droeg zijn allodiale goed in 
1402 in leen op aan Reinoud IV van 
Gulik, de hentog van Gelre. 
Doorwerth ging in 1419 doon huwelijk 
over naar Derc van Wisch en in 1430 
naar Reinoud van Homoet, wiens wapen 
wij in de voonpoort aantreffen. 
Reinoud heeft flink aan zijn kasteel 
laten bouwen. Nog in 1463, na zijn 
dood, werden rekeningen gepresenteerd 
voor metselwerk aan de poort en een 
nieuwe kamer. Omstreeks 1522 kwam het 
kasteel in bezit van het geslacht Van 
Voorst en in 1581 werd Johan Schellart 
van Obbendorp er, nog onmondig, mee 
beleend. Hij ging er waarschijnlijk 
pas later wonen, toen hij in het 
huwelijk was getreden: zijn eerste 
twee vrouwen werden na hun dood in 
Heelsum begnaven. Johan had zoveel 
schulden, dat hij Doorwerth in 1667 
moest afstaan aan zijn voornaasmte 
schuldeiser Anton, graaf van Alden-
burg. Deze was een zeer aanzienlijk 
Deens edelman, die belangrijke func
ties aan het hof te Kopenhagen be
kleedde. Hij nam dan ook niet zijn 
intrek op Doorwerth. Wel wist hij in 
1672 als Deens edelman een "sauve
garde" voor zijn Gelderse bezit te 
krijgen van markies de Louvois, waar
door het kasteel gespaard bleef van 
een bezetting en verwoesting door de 
Franse soldaten. De inwoners van de 
heerlijkheid konden hierdoor op Door
werth een toevlucht zoeken. Zij bleven 
er bijna twee jaar. Het huis was toen 
zo venvuild dat de rentmeester zich 
genoodzaakt zag het kasteel van onder 
tot boven grondig te laten maken. Het 
kasteel bleef tijdens de Van Alden-
burgs en na hen de Bentincks groten
deels onbewoond, hoewel er soms 
huurders waren. De laatste hiervan 
was Bartholdus Schwiers, die Doorwerth 
in 1819 huurde voor een periode van 
zes jaar, waarna Gustaaf Charles van 
Aldenburg Bentinck Doorwerth aan 
Jacob Adriaan Prosper baron van Bra-

Gezicht op kasteel Doorwerth en om
geving. Litho van P.A. Schipperus 
(1840-1929). Uit "Wandelingen door 
Nederland" van J. Craandijk, Haarlem 
1875-1888. 

keil verkocht. Deze nam de restaura
tie van het zeer vervallen geraakte 
kasteel krachtig ter hand, maar na 
zijn overlijden, en toen ook zijn 
weduwe gestorven was, kwam het weer 
leeg te staan, waarmee ook het ver
val weer kwam. Na nog in het bezit 
geweest te zijn van de families Van 
Rappard en Scheffer, was het huis in 
zo'n slechte staat geraakt dat het 
omstreeks 1909 op het punt stond afge
broken te worden. Maar op initiatief 
van generaal F.A. Hoefer werd de Ver
eniging De Doorwerth opgericht en het 
kasteel aangekocht, waarna met restau
ratie werd begonnen. Het Nederlands 
legermuseum en de Johanniters konden 
er een onderkomen vinden. In oktober 
1944 werd de bevolking door de Duit
sers geëvacueerd. Hoe de bezetters 
in het kasteel hebben huisgehouden, 
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is niet bekend, want bij de nadering 
van de geallieerden in 1945 vonden 
zij het nodig het kasteel met trotyl 
op te blazen. De buitenmunen werden 
ontzet, maar bleven staan. De gehele 
binnenbouw echter, met dak, plafonds 
en vloenen, werd totaal vernield. Van 
de pnachtige Johanniterzalen en Gel
derse kamers werd niets teruggevonden. 
Na de oorlog is men weer met de res
tauratie begonnen, en in 1969 is het 
kasteel overgenomen door de Stichting 
Vrienden der Geldersche Kasteelen. 
Het oudste kasteel Doorwerth, dat van 
Berend van Dorenweerd, bestond slechts 
uit de zaal aan de tegenwoordige oost
zijde. Dit 13de eeuwse rechthoekige 
gebouw had afmetingen van 15 x 10 m. 
Bij onderzoek bleek de westzijde, 
het linker deel van de voorkant, 
zwaarder dan de rest. In de dikte van 
de muur bevinden zich muurtrappen die 
naar de kelder en de verdiepingen 
voeren. De oorspronkelijke toegang 
werd in de westmuur teruggevonden, 
verscholen achter de ronde trapto-
ren. In de doorgang bleek nog het gat 
van een schotbalk bewaard te zijn 
gebleven, waarmee de deur gebarrica
deerd kon worden. In de 14de eeuw 
werden tegen de oude zaal aan de 
zuidzijde drie ruimten toegevoegd, 
waarvan er een waarschijnlijk een 
binnenpleintje vormde. De toegang 
kwam in een poortgebouw in de nieuw
bouw te liggen. De zware noordvleu
gel werd na 1400 gebouwd, en moest 
evenals de eerste uitbreiding vanuit 
de gracht worden opgehaald. De west-
wand hield men gelijk met het be
staande poortgebouw, zodat er een 
gesloten front ontstond. De ruimte 
tussen de nieuwe vleugel en het 
poortgebouw werd tot hoofdtoegang 
gemaakt, waardoor het poortgebouw 
zijn functie verloor en in woonruim
te veranderd werd. De nieuwe voor
gevel zag er dus als volgt uit: 
links de zware noordvleugel met 
hangtorentjes op de hoeken, waartussen 
een op spitsboogjesuitgekraagde weer
gang liep; in het midden de nieuwe 
poort, waarvan wij niet precies weten 
hoe deze eruit heeft gezien; en rechts 
het voormalige poortgebouw, dat wel
licht hangtorens op de hoeken bezat. 
De volgende uitbreiding kwam aan de 
zuidzijde: het tegenwoordige midden
deel van de lange zuidvleugel werd 
aan het al bestaande gedeelte toege
voegd. Tot de verwoestingen van de 

tweede wereldoorlog tekende dit nieuwe 
gedeelte zich nog duidelijk af door 
de boogfries van spitsboogjes die de 
gevel sierde. In de tweede helft van 
de 15de eeuw werd een derde vertrek 
aan de zuidzijde toegevoegd. Tevens 
kwamen er een nieuw poortgebouw en 
een binnenhof met ommuring. In een 
volgende periode is waarschijnlijk 
de poort naast de hoofdvleugel ver
vallen en het oude stuk dat tussen de 
noord- en zuidvleugel ingeklemd lag, 
geheel afgebroken. Mogelijk is toen 
de ronde traptören gebouwd. De grote 
hoektoren op de zuidwesthoek is weer 
later ontstaan dan de poorttoren, met 
het laatste stuk zuidvleugel en de 
ommuring van het binnenplein. De 
hoektoren is in de 18de eeuw afgebro
ken, maar omstreeks 1840 weer her
bouwd. In de tweede helft van de 18de 
eeuw heeft men waarschijnlijk twee 
woonvleugels op het binnenplein afge
broken. 

De grote voorburcht bestaat uit twee 
samengevoegde delen: een neerhof en 
een eigenlijke voorburcht, gescheiden 
door een gracht. De voorzijde van de 
voorburcht bestond uit een muur met 
aan de binnenzijde steunberen. Die 
duidt op een weergang op bogen. Onge
veer in het midden sprong er een 
zware vierkante toren naar voren. 
Daarnaast zijn de resten van een 
ingangspartij gevonden, die later 
werd verplaatst naar de toren zelf. 
De binnengracht tussen de voor- en de 
hoofdburcht is eertijds veel breder 
geweest, en de voorburcht kleiner. In 
de zuidmuur van de voorburcht bevindt 
zich, vijf meter oostelijk van de 
poortvleugel, een knik, met aan weers
zijden verschillend metselwerk. Hier 
eindigde vroeger de voorburcht, zodat 
er een gracht van omstreeks 12 m tussen 
de beide delen van het kasteel moet 
hebben gelopen. 

Rectificatie 

Op blz. 40 van de 3de jaargang 
nr 2/3 van ons tijdschrift gelieve 
men onderaan in plaats van "C. 
Ruiter" te lezen: "J. Ruijter. Eerder 
gepubliceerd in het jaarverslag van 
de gemeente Vianen over het jaar 
1-978". 
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Hei belangrijkste verschil zit al in 
het karakter. 
Want Rabobanken zijn coöperatieve 
banken. Zeg maar belangen
gemeenschappen. Van begin af 
aan toegespitst op het dienen en 
behartigen van de belangen van 
partikulier en zakenman. Op een 
persoonlijke, betrokken manier. 

Daarom ook zijn we zo dicht 
mogelijk bij de klant gaan zitten. 
Overal verspreid, door stad en land. 
Gemakkelijk binnen bereik voor 
iedereen. Mede waardoor we één 
van Nederlands grootste banken 
zijn geworden. Met vele miljoenen 
klanten. 

Rabobank f 3 
KANTOREN: 

Vianen: 
Voorstraat 65, tel. 03473-1261 
Winkelcentrum „De Hagen", 
tel. 03473-1261 

Winkelcentrum „Monnikenhof" 
tel. 03473-1261 

Gelei en Goede Raad 

Lexmond, Kortenhoevenseweg 36, 
telefoon 03474-1541 

Hagestein, Dorpsstraat 32, 
telefoon 03472-1217 

Everdingen, Gr. Huibertlaan 7, 
telefoon 03472-1496 

Hei en Boeicop, zitting in 
Groene Kruisgebouw. 

Telex voor alle kantoren 40721 
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B.V. Aannemersbedrijf Woudenberg 
Voorstraat 7 Postbus 3 Ameide Telefoon 01836- 1641 * 


