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Bericht van de redactie 

Twee artikelen, geheel uiteenlopend 
voor wat betneft tijd en inhoud, vor
men de hoofdmoot van dit nummer. Dr 
A. van Hulzen, specialist ter zake, 
behandelt de situatie te Vianen aan 
de voonavond van de beruchte Tachtig
jarige Oorlog. Een brok sociale ge
schiedenis van Vianen in de 19de eeuw 
wordt aan de orde gesteld in de bij
drage van de heren W.W. vom Schemm 
en J. Stolk. Hen tweede bijdrage over 
dit onderwerp wordt in een volgend 
nummer gepubliceerd. 
Te gast in dit nummer is Vianens 
voetbal-trots, de V.V. Brederodes. 
En ook nu weer de "kroniek". Het 
"Verenigingsnieuw" is zeer gevarieerd. 
Zelfs is daar een aantekening te 
vinden van een deelnemer aan de ex
cursie. De redactie is bijzonder blij 
met dergelijke reacties. 
Voor het tot stand komen van dit num
mer zijn wij behalve aan de auteurs, 
ook dank verschuldigd aan de heren 
H. van Bemmel en F.A.M. Pietersen. 

Recitifïcatie 

In het vorige nummer van het tijdschrift 
is, bij vergissing, onder "Kroniek" 
de naam van de auteur J.A.L. de Meyere 
niet vermeld. 

Een aantal attente lezers (en kij
kers) maakte ons terecht attent op 
het feit dat de afbeelding bij de 
"Uitnodiging voor de excursie naar 
Woerden en omgeving" in het vorige 
nummer van het tijschrift, niet de 
"kaak" aan het raadhuis van Woerden 
betrof, maan wel van Culemborg. Deze 
vergissing wordt goed gemaakt in dit 
nummer: bij het "Verslag van de excur
sie naar Woerden en omgeving" is de 
afbeelding van de échte kaak te 
Woerden te vinden! 

In ons vorige nummer is - buiten onze 
wil om - nóg een fout geslopen. In 
het artikel over de Leerdamse Glas
industrie wordt gesproken over de 
Oudheidkamer te Leerdam. Deze benaming 
is echter onjuist. Deze Oudheidkamer, 
welke oorspronkelijk in het stadhuis 
was gevestigd, is ongeveer 15 jaar 
geleden omgezet in het Museum "'t 
Poorthuis", gevestigd in een eigen 
gebouw. 

Vianen, middelpunt van het verzet 
1566-1567 

Het Compromis 

Het waren onrustige tijden in de Neder
landen; de strenge geloofsvervolging 
wekte meer en meer verzet. In Hond-
schoote (1) verscheen zelfs al een 
pamflet, waarin men verklaarde dat 
men geen gehoorzaamheid schuldig was 
aan een "bloetsuyper". Eind 1565 slo
ten verscheidene edelen, die tot de 
lage adel behoorden, een Venbond of 
Compromis, dat een eind wilde maken 
aan de strenge geloofsvervolging; 
Lodewijk van Nassau, de broer van de 
prins van Oranje, en Hendrik van 
Brederode, Heer van Vianen, traden 
als leiders op de voorgrond. Willem 
van Oranje, die tot de hoge adel 
behoorde, oefende door middel van 
zijn bnoer Lodewijk invloed uit op 
het Compromis. Op zijn aanraden gin
gen de edelen nog niet tot geweld over, 
maar zouden zij eerst proberen op 
vredelievende manier hun doel te be
reiken. Zij stelden een smeekschrift 
op, dat zij in het voorjaar van 1566 
aan de landvoogdes Margaretha van Panma 
in Bnussel gingen overhandigen. Een 
dienaar van Brederode heeft in die 
tijd opgetekend welke personen in 
en uit Batestein gingen, het kasteel 
van Brederode in Vianen (2); zo 
tekende hij op in maart 1566: "Den 
XXIXen quam Graeff Loedewijck te 
Vianen, en den XXXI daer na reijsde 
hij met mijnheer van bnederode na 
Bruijssel". 

Lodewijk van Nassau kwam dus Hendrik 
van Brederode in Vianen ophalen, om 
gezamenlijk naar Brussel te reizen; 
daar overhandigden zij op 5 april 
1566 het smeekschrift aan de land
voogdes. Daarna ging Brederode weer 
naar Vianen terug: "Den XIII April 
quam mijn heer van brederode van 
Bruijssel wederom te Vianen". 
Margaretha beloofde voorlopig ma
tiging of moderatie van de geloofs
vervolging; twee afgevaardigden van 
het Compromis zouden intussen de 
inhoud van het smeekschrift aan de 
koning in Spanje gaan meedelen, 
want bij hem berustte de uiteinde
lijke beslissing. 
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jaren van de 20ste eeuw 
(Foto: Utrecht, dr A. van Hulzen) 

Hagepreken en beeldenstorm 

Intussen verbreidde zich het gerucht 
dat alle geloofsvervolging was op
gehouden en weldra hielden de cal
vinisten hun hagepreken in het vrije 
veld; zij wilden echter bij het nade
ren van de herfst kerkgebouwen tot 
hun beschikking krijgen en dan breekt 
in de zomer van 1566 plotseling de 
beeldenstorm los. Een van de doel
einden van de calvinisten was om op 
deze manier kerkgebouwen tot hun be
schikking te krijgen en voor de cal
vinistische eredient in te richten; 
zo werden de beelden en altaren ver
nield, maar soms het doopvont en het 

orgel met opzet gespaard. Daarom werd 
in Utrecht ook alleen gebroken in pa
rochiekerken en niet in de kapittel
kerken, die met hun grote koor moei
lijk als preekkerk dienst konden 
doen. Tijdens de beeldenstorm in 
Utrecht stond de Utrechtse Raad op 
27 augustus ten einde raad de Ja-
cobikerk aan de calvinisten af. 

Het accoord van 23 augustus 

Oranje, Egmond en andere hoge edelen 
wilden evenals de lage edelen een eind 
maken aan de strenge geloofsvervol
ging; zij hoopten de landvoogdes en 
de koning hiertoe te kunnen overhalen. 
En tijdens de beeldenstorm geraakte 
de landvoogdes even in zo'n paniek, 
dat zij op 23 augustus de hoge edelen 
beloofde de calvinistische preken 
toe te laten op de plaatsen, waar zij 
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vóór die tijd al hadden plaats ge
vonden . De hoge edelen beloofden van 
hun kant de orde en rust in hun 
stadhouderschappen te gaan herstel
len. 

Einde van het accoord van 27 augustus 

In geen geval wilde de landvoogdes meen 
toegeven dan zij bij het accoond van 
23 augustus gedaan had; omdat de 
Utnechtse calvinisten vóór 23 augus
tus alleen buiten hun stad hun gods
dienstoefeningen hadden gehouden, was 
het afstaan van de Jacobikenk aan de 
calvinisten in strijd met het accoond 
van 23 augustus. Op 6 september kwam 
dan ook een missive van de landvoog
des in Utnecht, waarbij bevolen wend 
de Jacobikenk weer aan de katholieken 
af te staan. De Utnechtse calvinisten 
voelden zich niet sterk genoeg om 
weerstand te bieden en noodgedwongen 
stonden zij deze kenk weer af. Hen
drik van Bnederode venweet enkele 
dagen laten de Utnechtse calvinisten 
dat zij de Jacobikenk zo maan hadden 
afgestaan: "wat waent ghij voon bloe
den; doen ghij die kerke inhadt, kost 
ghij die nyet houden?" (3). 

Onanje en Bnedenode 

Marganetha ging knachtiger optneden 
en het liefst wilde zij weer aan 
alle pnotestantse godsdienstoefe
ningen een einde maken; zij keunde 
het dan ook af dat Onanje in zijn 
stadhoudenschappen Holland, Zeeland 
en Utnecht het accoond van 23 augus
tus in pnaktijk wilde bnengen. Zij 
ventrouwde Onanje niet, omdat deze 
in nauwe betnekking stond met Hendnik 
van Bnedenode; de pnins, die voor
lopig in Brussel moest blijven, dnong 
en zelfs op aan Bredenode zo lang 
als zijn plaatsvenvangen aan te stel
len in Holland en Utnecht (4), maan 
Margaretha ging hien niet op in. 
Bnederode was behalve Heen van 
Vianen ook erfburggnaaf van Utrecht, 
maan dit was in de loop van de eeuwen 
een "ijdele eerentitel" geworden; 
Oranje drong er tevergeefs op aan 
bij de Utrechtse Raad Brederode 
als erfburggraaf in Utnecht meen 
invloed te geven. 

Brederode en Utrecht 

Intussen gingen de calvinisten zich 

voorbereiden op gewapend verzet en 
Hendrik van Bnedenode nam op 16 en 
20 september 1566 voorbereidende 
maatregelen om zijn stadje Vianen 
met enkele bolwenken te gaan ver-
stenken (5); hij liet tevens de 
trom slaan "om knechten aen te nemen". 
De Utnechtse calvinisten voelden 
zich hiendoon bemoedigd en verzoch
ten op 27 septemben aan de Raad hen op
nieuw een kenk af te staan, bijvoor
beeld de Geertekerk, "alsoet tegen 
den wynten ginck ende die wegen on-
bruyckbaer ende onbequaem souden 
wonden omme buten int velt te gaen 
ende te hoenen die pnedicatiën" (6). 
De Raad ging hien niet op in, maan 
liet zo goed mogelijk wacht houden 
om te verhinderen dat de calvinisten 
zich met geweld van een kenk zouden 
meester maken. 
Brederode, die tevergeefs de Staten 
van Utnecht venzocht had hem als burg
graaf uit te nodigen om in Utnecht de 
onde en nust te henstellen, tnachtte 
thans met steun van de calvinisten 
en enkele edelen heimelijk in de stad 
te komen; hij hoopte dan het stads
bestuur te kunnen dwingen hem als 
"een hooft ende capitain" van de stad 
te enkennen. 

Op 1 oktoben kamen 's avonds enkele 
edelen, waanonder verscheidene leden 
van het Compnomis, in de stad (7); in 
de henbengen, waan zij logeenden, gaver-
zij valse namen op als Willem Willemsz. 
en Wessel Wesselsz., om niet henkend 
te wonden. Zij zouden pnoberen Brede
node de volgende dag binnen de stad 
te bnengen; hun aanwezigheid was ech
ten niet onopgemenkt gebleven. Een van 
de bungemeestens, Johan Bol, bleef de 
hele nacht in het stadhuis om zo nodig 
snel maatregelen te kunnen nemen. De 
edelen merkten de volgende dag hoe goed 
er bij de stadspoorten gewaakt werd 
en zij zagen geen kans hoe Bnederode 
door een van deze poonten binnen zou 
kunnen komen. Tevengeefs tnachtten zij 
toen Godefnoy van Enpt, Heer van Waren-
bonch, de commandant van het kasteel 
Vnedenbung, oven te halen Brederode 
op zijn kasteel uit te nodigen; dan 
had Brederode nog doon het kasteel 
binnen de stad kunnen komen. 
Het bleef onrustig in de stad; teven
geefs venzochten de calvinisten opnieuw 
een kerk ter beschikking te knijgen, 
bv. die van de Predikheren of van de 
Minrebroedens. 



Oranje in Utrecht 

Intussen vertrok de prins met zijn 
broer Lodewijk van Nassau naar Utrecht 
en Holland om er de rust en orde te 
herstellen; voordat zij in Utrecht 
kwamen brachten zij echter op 18 okto
ber eerst een bezoek aan Brederode te 
Vianen (8). In Utrecht nam de prins 
niet zijn intrek in het kasteel Vreden-
burg, waarvan zijn vroegere edelman 
en hofmeester Warenborch commandant 
was, maar in de woning van een bekende 
Utrechtse calvinist, Jan van Renesse, 
Heer van Wulven en de Wilp, aan de 
Drift (9). Tijdens zijn verblijf in 
Utrecht had de prins meermalen be
sprekingen met Brederode zowel in 
Vianen als in Utrecht. 
De prins stelde zijn verhouding tot 
Bnedenode aan de landvoogdes zo on
schuldig mogelijk voor; zo deed hij 
haar zijn bezoek aan Brederode op 
18 oktober als zuiver toevallig voor
komen, omdat hij nu eenmaal op weg 
naar Utrecht langs Vianen kwam (10). 
Alles ging er echter op wijzen dat een 
gewapend conflict niet meer te vermij
den was; zo liet Margaretha door Megen, 

stadhouder van Gelderland, en andene 
haar getrouwe edelen, tnoepen werven. 
De prins diende nu zijn beklag bij 
haar in, dat er zelfs in zijn gewes
ten troepen gewonven werden buiten 
zijn medeweten en goedkeuring (11). 
Op hun beurt maakten ook de calvinis
ten zich gereed voor gewapend verzet; 
Brederode trad steeds meer op als hun 
leider. Vianen werd met nieuwe bolwer
ken versterkt en Brederode noemde een 
van deze bolwerken Oranje en een ander 
Nassau (12). 

De prins steunde Brederode zelfs open
lijk bij het versterken van zijn stad; 
toen de schout van Rhenen, Jan de Roy, 
een zending gewenen voon Brederode aan
hield, gaf de pnins te kennen dat men 
deze zending naar Vianen moest laten 
doongaan (13). 
Zelfs gaf de prins enkele stukken ge
schut aan Brederode ten geschenke; zo 
gaf hij aan Thomas Both, geschutgieter 
te Utrecht, opdracht twee stukken ge-

De Hofpoort van slot Batestein te 
Vianen: toestand in de vijftiger 
jaren van de 20ste eeuw 
(Foto: Utrecht, dr A. van Hulzen) 



schut te gieten "hem seggende, dat hij 
al spoeyen soude, dat hij mochte" 
(14) en zodra deze stukken geschut 
klaar waren, werden ze naar Vianen 
gebracht. In het begin van 1567 zond 
de prins uit Buren nog een derde stuk 
geschut naan Vianen (15). Toen Marga-
retha hem hienover verwijtend schreef, 
antwoordde de prins verontwaardigd: 
"Het is inderdaad juist, Mevrouw, dat 
ik drie stukken geschut gegeven heb, 
die ik hem lange tijd geleden beloofd 
had. Niet dat ik dit zeg, om mij te 
verontschuldigen, want God zij dank 
wij hebben in dit land altijd de vrij
heid gehad aan onze verwanten en vrien
den datgene te schenken, wat ons goed 
dacht, zonder dat het kwalijk genomen 
werd. Maar de zaken schijnen mij, 
onder het nederigste voorbehoud, zo 
te liggen, dat Uw Hoogheid de Heer 
van Brederode als een vijand van Zijne 
Majesteit en van Uwe Hoogheid beschouwt, 
waarvan Uwe Hoogheid mij tot nu toe 
niet verwittigd hebt" (15). 
Tegen de wil van Margaretha houdt de 
prins zich stipt aar het accoord van 
23 augustus; op 28 november laat hij 
dan ook zijn besluit afkondigen, waar
bij de Utrechtse calvinisten een 
plaats zal worden aangewezen buiten 
de stad, om daar hun godsdienstoefe
ningen te houden. 

Op 15 december 1566 vertrok de prins 
uit Utrecht naar Amsterdam, om ook 
daar orde op zaken te stellen. 

Vianen middelpunt van verzet 

Uit alle delen van de Nederlanden 
kwamen afgevaardigden van de calvinis
ten naar Vianen om met Brederode te 
onderhandelen; op 19 november 1566 
kwamen in Vianen afgevaardigden uit 
Edam, Hoorn en andere Hollandse 
steden, op 1 december edelen uit 
Artesië en Henegouwen, op 3 december 
kwam hier de Heer van Toulouse, de 
broer van Marnix van St Aldegonde, op 
14 december kwamen hier afgevaardigden 
uit Antwerpen, op 21 januari 1567 de 
Heer van Toulouse en de calvinistische 
predikant Petrus Dathenus, op 29 janua
ri afgevaardigden uit Leeuwarden (17). 
De calvinisten bereidden zich op het 
ergste voor; in Valenciennes weigerden 
zij regeringstroepen van de landvoog
des binnen te laten; een calvinistische 
synode te Gent besloot troepen te wer
ven om de burgers van Valenciennes te 
hulp te komen. Brederode, die in 

februari 1567 in Antwerpen was, begon 
daar met het werven van troepen, vooral 
van Walen, die uit hun geboorteland 
naar Antwerpen gevlucht waren. Toen 
Brederode op 17 februari naar Dianen 
was vertrokken, gingen Toulouse en 
andere edelen door met het werven van 
troepen voor Brederode; de prins van 
Oranje, die op 4 februari in Antwerpen 
was aangekomen, liet alles oogluikend 
toe. Zijn verhouding met Margaretha 
werd steeds meer gespannen; de nieuwe 
eed van trouw, die de landvoogdes 
eiste, weigerde hij af te leggen. 

ketterse boeken in Vianen gedrukt (18) 

Vianen was ook reeds lang bekend als 
een plaats waar ketterse boeken ge
drukt werden; zo was daar door de 
drukker Dirck Buyter in 1564 een pro
testantse bewerking gedrukt van de 
Imitatio van Thomas à Kempis. Dirck 
Buyter was echter niet lang in Vianen 
gebleven, maar in mei 1565 naar Ant
werpen vertrokken. 
In 1565 was Albert Christiaensz. ais 
drukker in Vianen werkzaam en Marga
retha schreef op 22 januari 1566 aan 
Brederode of hij eens een onderzoek 
zou willen instellen naar het drukken 
van ketterse boeken in zijn stad. Op 
30 januari antwoordde Brederode dat 
er inderdaad een drukker in zijn 
stad werkzaam is; deze was enige tijd 
geleden opgepakt omdat hij verdacht 
werd in het geheim ketterse boeken 
te drukken. Er was echter niets be-
zwarends tegen hem gevonden en hij 
was dan ook weer vrijgelaten; Brede
rode deelde de landvoogdes mee dat 
zij wel verkeerd ingelicht zou zijn, 
maar hij zou nog eens een onderzoek 
laten instellen. 
Margaretha had de zaak echter al lange 
tijd niet vertrouwd en, voordat zij 
het antwoord van Brederode had ont
vangen, had zij de procureur-gene
raal van het Hof van Utrecht, mr 
Leo Gilkens, reeds verzocht in het 
diepste geheim een onderzoek in te 
stellen. Deze zond nu een zekere 
Marten Jacobssoon naar Vianen; zijn 
rapporten heb ik indertijd in het 
Rijksarchief te Brussel gevonden en 
deze geven een levendige beschrij
ving van zijn wederwaardigheden in 
Vianen. 
Op 29 januari 1566 komt Marten Jacobs
soon in Vianen en hij ging nu eerst 
naan het huis waar Dierck Buyter ge-



woond had; een vleeshouwer, die daar 
toen woonde, deelde hem mee dat Buy-
ter, of zoals hij hem noemde Butter, 
"vuyt het huys vertoegen was". Toen 
hij hem vroeg waar nu een drukker 
woonde, zei de vleeshouwer hem "nae 
het slot van Vyanen te gaen, seggende, 
dat de boeckvercoper woende in 't 
midden van de straet, drie ofte vier 
huysen op ten rechten sijde van de 
henbenge, daen den hoonn vuythanckt". 
Zolang de huizen niet genummend waren, 
en dat worden zij pas in ons land in 
de Fnanse tijd, was het altijd moei
lijk pnecies aan te geven waan iemand 
woonde. 
Manten volgde de aanwijzingen, die de 
vleeshouwen hem gegeven had; bij de 
aangewezen woning klopte hij op de 
deur, waarna de huisvnouw, die Ma-
nichen bleek te heten, uit de keuken 
naar het voorhuis kwam en hem vroeg 
"wat hem gelieffde". Hij antwoondde: 
"ick begeen den meesten van den huyse 
selffs te spneecken". De drukken kwam 
nu zelf naar het voonhuis om te vragen 
wat zijn begeente was; toen Marten hem 
vroeg of hij soms had "die geschiede-
nisse ende den doot den vrome marte
laren ende andere verboden suspecte 
liedekens", antwoordde de drukker 
bevestigend. De drukker haalde nu 
inderdaad een van de gevraagde boe
ken en Marten betaalde hem hiervoor 
19 stuivers op V/2 stuiver na; het 
ontbrekende geld zal hij komen betalen 
op aanstaande donderdag wanneer hij 
weer in Vianen zal komen om nog enkele 
boeken te kopen. De drukker is even 
wat achterdochtig, maar Marten stelde 
hem gerust door te verzekeren "dat 
hy 't wel heymelicke soude houden, 
zoewell als hij, printer, wetende de 
swaricheyt, daerinne hij andens 
vallen soude". 
Op 31 januari is Marten Jacobssoon 
opnieuw bij Albert Christiaensz. "int 
middel van de straet, die nae het 
slot van Vyaenen gaet". Toen hij de 
drukker vroeg of hij soms ook nog 
boeken of liedekens gedrukt had 
"die tegens het dexsel, dinsettinge 
van de heylige misse, het weendighe 
heylige sacrament spreeckende waenen", 
antwoordde de drukker eerst ontkennend. 
Hij vatte weer enig wantrouwen tegen 
Marten, maar deze stelde hem terstond 
gerust en beweerde dat hij naar Vianen 
was gezonden door "een manspensoon, 
wesende vant nyeuwe licht, die oest-
waert ende westwaert hadde gereyst 

ende eertijts soedanighe boecken 
gecoft hadde van Dierck Butten voor-
screven, die hij noch hadde in sijn 
bewaernisse, ende desnyeteweyniger meer 
boecken vant nyeuwe licht begeerde te 
hebben". 
De dnukken en zijn vrouw waren gerust 
gesteld en zij haalden nu verschillen
de boeken te voonschijn zoals de 
Institutie van Calvijn en een Neder
landse vertaling van een in Emden ge
drukte protestantse bijbelvertaling. 
En als de Utnechtse spion de dnukker 
verzoekt de titels van de boeken, die 
hij in zijn bezit heeft, voor hem op 
te schrijven "om dengeenen, die hem 
gesonden hadde te laeten lesen, soe 
hij, deposant, die naemen van desel
ven boecken nyet en wist te onthouden" 
dan voldoet de dnukker ook nog aan 
dit verzoek. 
De procureur-generaal van het Hof te 
Utrecht kon Margaretha van Panma dus 
uitvoenig inlichten oven de kettense 
boeken, die in Vianen gedrukt en/of 
verkocht werden; de landvoogdes be
dankte bij schrijven van 22 februari de 
procureur-generaal voor zijn moeite 
en zij droeg hem op, als Albert Chris
tiaensz. zich buiten Vianen waagde, 
hem aanstonds gevangen te nemen. Mar
garetha schreef intussen op 27 febru
ari reeds aan Brederode, dat 
Albert Christiaensz. niet zo onschul
dig was als hij wel scheen te menen; 
zij vermeldde natuurlijk aan Brederode 
niet hoe zij aan de gegevens was ge
komen. Zij venzocht hem de drukker te 
straffen, welk verzoek Brederode voor 
kennisgeving aannam. 
Marten Jacobssoon was het ontgaan dat 
en behalve Albert Christiaensz. nog 
een drukker in Vianen was, die ket
terse boeken dnukte, nl. Goris Hen-
driksz., die een protestants Nieuw 
Testament gednukt had naan de uitgave 
van Liesveldt. In 1544 was het Nieuwe 
Testament doon Jacob van Liesveldt in 
Antwerpen gedrukt; Liesveldt was het 
volgende jaar gevangen genomen en 
onthoofd. Brederode waagde het nu de 
Vlaamse Bijbel van Liesveldt met zijn 
eigen wapen te laten venschijnen. En 
de Viaanse boeken werden door colpor
teurs zelfs in de Zuidelijke Neder
landen aan de man gebracht; ook Goris 
Hendniksz. trok er zelf op uit om zijn 
boeken te venkopen. 

Margaretha van Parma schreef dan ook 
nog eens op 13 januani 1567 aan de 
prins van Oranje dat zij vernomen had 



dat in Vianen allerlei geschriften 
gedrukt en in het hele gebied van de 
koning venspneid wenden, die strijdig 
waren met de katholieke godsdienst; 
op 21 januani antwoondde de pnins dat 
hij wel eens gehoond had dat en dnuk-
kens in Vianen wanen, maan dat hij 
en niet van op de hoogte was of daan 
verboden boeken gednukt wenden. Hij 
zal er Bnedenode wel eens oven schnij-
ven ! 

Mogen uezet ULTGCIIL 

Intussen gingen Toulouse en andene 
edelen doon met het wenven van tnoepen 
en de Staten van Utnecht wenden be-
vneesd dat vanuit Vianen een aanslag 
op Utnecht ondennomen zou wonden; de 
Staten wienven op 22 febnuani zelf 
dan ook twee vendels aan onden de 
hoplieden Egbent van Wijk en Steven 
de Wit. Zij begnepen van Onanje geen 
steun te zullen knijgen bij een aan
slag op hun stad vanuit Vianen; op 
22 febnuani zonden zij dan ook af
gevaardigden naan Manganetha, om 
"een hooft ende capitain", die in 
Utnecht de leiding in handen zou 
nemen (19). De landvoogdes had Onanje 
officieel nog zoveel mogelijk ont
zien, maan nu besloot: ZIJ door te 
tasten; zij gaf Megen bevel zo snel 
mogelijk naan Utnecht te tnekken en 
deze stad met een tnoepenmacht te 
bezetten. Aan de Utnechtse Raad 
deelde zij mee dat Megen naan Utnecht 
zou komen, "gemenckt dat onse neve 
de prince van Onanien absent is van-
daer ende oyck, dat hy soe gheen 
luyden aen de hant en heeft om te ven-
siene ten bewaennisse den stad van 
Utnecht" (20). 

Op de avond van 27 febnuani kwam Me
gen zelf al in Utnecht; de volgende 
dag trokken zijn tnoepen, tien ven
dels, de stad binnen. Na de komst 
van Megen was de ondonnatie van 
Oranje van 28 novemben 1566 buiten 
wenking gesteld en was en van cal
vinistische pneken buiten de stad 
geen spnake meen. 

De Antwenpse Luthenaan Godevaent van 
Haecht menkte tenecht op naan aanlei
ding van de bezetting van Utnecht 
door Megen "welck den pninsche van 
Onaenghien en meen andene seen mis-
haechde, songende (vnezende), dat den 
aengrijp van Bnedenode op Utnecht 
niet wel te wencke gaen en soude" (21) 
Een aanslag van Bnedenode op Utnecht 

was dan ook niet meen mogelijk. 

Bnedenode naar Amsterdam 

De pnins van Onanje was tijdig op de 
hoogte gekomen van de plannen van de 
landvoogdes; hij zond nu snel een van 
zijn lakeien naan Bredenode om hem te 
waanschuwen voon de komst van Megen, 
die niet alleen in Utnecht maan ook 
in Amsterdam negeningstnoepen wilde 
leggen (22); Utnecht was niet meen, 
maan Amstendam met behulp van de cal
vinisten in die stad nog wel veilig 
te stellen. Bredenode zond nu aan
stonds een van zijn edelen naan 
Amstendam om de calvinisten te vna-
gen enkele afgevaardigden naan hem te 
sturen. Twee Amstendamse calvinisten, 
waaronden Reael, kwamen nu naar Via
nen, waar Brederode hen de boodschap 
van Onanje meedeelde; Brederode hoopte 
met behulp van de Amstendamse calvi
nisten binnen hun stad te kunnen komen. 
Om Vianen veilig achter te laten liet 
Bredenode de inwoners van zijn stad 
op 26 februani in het slot Batestein 
komen om te vennemen of zij hem trouw 
wilden blijven; zij "die mit hem nyet 
accondenen wilden ende tlest droppel 
bloets bij hem setten" moesten binnen 
2M- uren de SLad ven^aten v2o/ . 
De volgende nacht ventnok Bnedenode 
met twee edelen te paand uit Vianen 
en de vnoege mongen van 27 februari 
kwamen zij in Ouderkerk; daar stegen 
zij af en liepen nu vender langs de 
Amstel tot zij op een half uur van 
Amsterdam af hun intnek namen in een 
herberg (24). Daar pleegden zij met 
enkele Amstendamse calvinisten nader 
overleg; evenals op 2 oktoben van het 
vonig iaan in Utrecht wend en nu ook 
bij de stadspoorten van Amsterdam 
scherp wacht gehouden, zodat Bne
denode moeilijk doon een van de 
poonten binnen Amsterdam kon komen. 
Met behulp van enkele calvinisten 
kwam hij echten in de middag met een 
schuit oven de Amstel toch binnen de 
stad, waar hij met steun van de cal
vinisten en tegen de wil van het 
stadsbestuun zich voonlopig kon hand
haven . 
De pnins van Oranje wachtte drie weken 
met zich openlijk uit te spneken; toen 
deelde hij mee dat hij doon een bode 
aan Bnederode zijn mening oven het ge
beurde zou te kennen geven. Intussen 
had de pnins aan het Amstendamse stads
bestuun geschneven "dat zij wel zouden 



doen met Brederode heuschelijk te be
handelen en binnen hunne Stad te 
houden". 

Oranje en Zeeland (25) 

Margaretha had door het zenden van 
regeringstroepen Utrecht veilig ge
steld voor een aanslag van Brederode 
uit Vianen; op dezelfde wijze wilde 
zij nu ook Zeeland veilig stellen voor 
een aanslag van geuzentroepen, die zich 
onder leiding van de Heer van Toulouse 
bij Antwerpen verzamelden. Zij gelast
te de Heer van Beauvoir met zijn Waal
se troepen naar Walcheren te varen en 
het fort Rammekens te bezetten. Oran
je, weer tijdig hierover ingelicht, 
zond nu snel zijn luitenant Boxtel 
naar Walcheren om de Middelburgse 
magistraat te verzoeken geen belang
rijke besluiten te nemen zonder zijn 
voorkennis; toen deze nog in het 
Middelburgse stadhuis was op 1 maart, 
bracht de baljuw van Middelburg de 
tijding dat Waalse troepen bij Ramme-
kens geland waren. In alle haast zond 
Boxtel nu een bode naar het fort 
Rammekens; de kapitein van dit fort 
ging met deze bode daarna naar Vlis-
singen, waarheen Boxtel zich intus
sen ook begeven had. Op uitdrukke
lijk verzoek van Boxtel liet de ka
pitein van Rammekens de Waalse sol
daten niet in het fort toe. Zodra de 
Heer van Toulouse vernomen had dat 
Waalse troepen bij Rammekens aan land 
gegaan waren, scheepte hij zich met 
zijn geuzentroepen in om te voorkomen 
dat de invloed van Oranje ook in Zee
land uitgeschakeld zou worden. De 
baljuw van Middelburg, Pieter Haeck, 
die de tocht met Toulouse meemaakte, 
ging het fort Rammekens binnen en 
trachtte de kapitein van het fort 
over te halen met de geuzentroepen 
de Waalse troepen te verdrijven. 
Pieter Haeck deed het voorkomen alsof 
hij in opdracht van de regering han
delde; terwijl de aanvoerder van de 
Waalse troepen echter aan de kapitein 
wel zijn officiële opdrachtbrief ge
toond had, kon Haeck natuurlijk een 
dergelijke officiële brief niet to
nen. De kapitein van het fort Ramme-
kens geloofde Haeck dan ook niet; het 
zou toch al te dwaas zijn "dat sij 
beyde commissie ende last hebben 
zouden van één heere, om malkanderen 
te moghen slaen". De geuzen kregen 
dan ook geen toestemming aan land te 

gaan; ook hun pogingen om elders op 
Walcheren te landen mislukten. Dat 
het intussen tot een breuk tussen 
de landvoogdes en de prins van Oranje 
gekomen was, werd nu wel duidelijk; 
een van de Middelburgse calvinisten, 
die op de komst van de geuzen gehoopt 
hadden, gaf dit wel duidelijk te ken
nen toen hij zei: "Wij en hebben mit 
Madame nyet te doen, wij staen onder 
onzen Edelen Heer, die Prince van 
Oraingen, onsen Gouverneur, dat es 
een Edel, geschickt ende verresiende 
Heer". 

Onverrichterzake voeren de geuzen weer 
terug en gingen te Austruweel bij Ant
werpen aan land. 

Einde van het gewapend verzet 

Oranje, Egmond en andere voorname ede
len hadden gehoopt de koning te over
reden een eind te maken aan de strenge 
geloofsvervolging; toen Margaretha 
tijdens de beeldenstorm op 23 augustus 
beloofde de hagepreken toe te staan 
daar, waar ze tot nu toe gehouden wa
ren, hadden deze edelen beloofd de rust 
en orde in hun graafschappen te hen
stellen. Het leek even of hun tole
rantie-politiek geslaagd was; al 
spoedig bleek echter dat Margaretha 
van het gesloten accoond niets meer 
wilde weten en dat de koning er niet 
aan dacht aan de calvinisten gewetens
vrijheid, laat staan godsdienstvrij
heid, toe te staan. 
Thans stonden de edelen voor de moei
lijke keus: trouw blijven aan hun to
lerantie-politiek, maar dan kwamen 
zij, ook al zouden zij het voorlopig 
nog niet openlijk erkennen, in op
stand tegen de koning; trouw blijven 
aan de koning, maar dan moesten zij 
hun tolerantie-politiek laten varen. 
Oranje bleef trouw aan zijn toleran
tie-politiek, Egmond bleef trouw aan 
de koning. 
Egmond waarschuwde de regentes voor 
het gevaar dat van de geuzentroepen 
bij Austruweel dreigde; de landvoogdes 
nam deze waarschuwing ter harte en 
zond de regeringstroepen van Beauvoir 
naar Austruweel. De geuzentroepen 
waren er niet op verdacht en werden 
dan ook vernietigend verslagen, 
"want sy noch niet vuel van crijch-
handel en wisten"; de Heer van 
Toulouse kwam in deze slachting op 
13 maart 1567 zelf om het leven. 
De prins van Oranje begreep dat hij 



gevaar liep omdat hij zich al te zeer 
met het verzet had ingelaten; bij de 
komst van Alva vertrok hij dan ook in 
april naar de Dillenburg in Nassau. 
Egmond, die alle gewapend verzet had 
afgekeurd, meende veilig in de Neder
landen te kunnen blijven. 

Vianen zonder leider 

Na het vertrek van Brederode naar 
Amsterdam was Vianen praktisch zon
der leider; wel was een van de edelen, 
Maximiliaan de Cocq, overste van 
Vianen, maar hij kon het krijgsvolk 
niet in toom houden. De soldaten 
drongen het huis van de katholieke 
burgemeester van Vianen, Johan 
Beets, binnen en hielden hier erger
lijk huis; sommigen verkleedden zich 
met de kleren van de huisvrouw en 
sprongen dansend en springend door de 
kamers (26). Ook in de omgeving van 
Vianen werd twee maanden lang geroofd 
en geplunderd; het vee werd van de 
boeren gestolen en in Vianen bij op
bod verkocht. De torenklokken van 
Hagestein, Tienhoven en Lexmond 
werden geroofd; zelfs de kloosters 
bij Rhenen en Tiel werden geplunderd 
"ende doen aldair alsulcken scade, 
plonderinge, roovinge van beesten en 
anderen, in de vougen dat die zelve 
scade onovenwinlick ende inestimabel 
is, dattet roupt in de hemel voer 
Godt almachtich om wraecke, want 
tgeheele gansse ommeleggende lant 
zijns Majesteits opgegeten, bedorven 
ende vernyelt wordt". 

Om te verhinderen dat Megen in Utrecht 
vanuit Gorkum versterkingen zou krij
gen, wierpen de geuzen te Meerkerk 
verschansingen op. Megen en de Utrecht
se regering deden intussen alles om 
Vianen zo goed mogelijk te isoleren; 
zij legden venstenkingen aan bij 
Vreeswijk en niepen de boenen op om 
bij het graafwerk te helpen. Er werd 
verboden proviand naan Vianen te 
brengen "opte verbeurte ende pene 
van der galge". De boeren in het 
Sticht werd bevolen al het konen, dat 
zij niet voor zichzelf nodig hadden, 
te bnengen "binnen den besloeten ste
den van desen lande van Utnecht, tot 
haerluyder meeste verzekerheyt". Er 
werd zelfs aan ieder verboden "hem 
te vinden binnen den voorsz. lande 
ofte stede van Vianen ..." (27). 
Toen op 13 maart het geuzenleger bij 
Austruweel vernietigd werd en ook het 

overige verzet werd neergeslagen, 
toen werd de positie van de geuzen-
troepen binnen Vianen hopeloos. 

Brederode wijkt uit naar Emden 

Voordat de prins van Oranje naar het 
Duitse rijk was uitgeweken, had hij 
Brederode nog de raad gegeven ook aan 
zijn eigen veiligheid te denken; Bne-
derode trachtte nu zich nog met de 
landvoogdes te verzoenen (28). Hij 
zond een edelman naan Margaretha om 
tot een accoord te komen; hij deelde 
mee dat als een accoord gesloten kon 
worden, zijn troepen in Vianen in 's 
konings dienst zouden overgaan. Het 
in Vianen gelegerde krijgsvolk meende 
inderdaad spoedig in de dienst van de 
koning te zullen ovengaan en het hield 
op met het bestrijden van de regerings-
tnoepen en het beschieten van de 
schansen bij Vreeswijk; het riep de 
regeringstroepen toe "dat zij hoop
ten binnen drye daegen te samen onden 
éénen heer te staen, daerbij vougende, 
dat het appoinctement tusschen die 
hentoginne ende den heere van Brede
rode gemaeckt was". Maar het accoord 
kwam niet tot stand; toen ook de sol
dij uitbleef trokken de troepen, op 
drie vendels na, van Vianen weg naar 
Amsterdam, in de hoop hier hun achter
stallige soldij te kunnen knijgen. 
Onderweg plunderden en noofden zij 
nog naar hartelust "beroevende en 
brekende aen stucken smitende alomme 
die kencken, daer sij passeerden". 
Megen zag nu zijn kans en rukte met 
zijn tien vendels en de twee Utrecht
se vendels op naan Amsterdam; Brede
rode zag het hopeloze in van zijn po
sitie. Hij scheepte zich in en ver
trok op 27 april naar de Oostfriese 
havenstad Emden. 

De geuzentroepen van Vianen worden 
•. • " " - : ' • M e i 

De troepen uit Vianen, die bij Amster
dam waren aangekomen, wachtten de 
komst van Megen niet af maar trokken, 
onderweg kenken en kloosters plunde
rend , af naar Watenland; in Hoorn en 
Medemblik scheepten zij zich in om zo 
naan het Duitse nijk te ontkomen. 
Maar ook Aremberg, stadhouder van 
Groningen en Fniesland, scheepte 
zich met regeringstroepen in bij 
Hanlingen om jacht te maken op de 
geuzenschepen. Een van deze schepen 



viel met verscheidene hoplieden van 
Brederode op 5 mei in zijn handen; 
de andere schepen vluchtten nu de 
Zuiderzee in en kwamen bij Muiden 
aan land. 
Ook Megen had zich met regerings
troepen ingescheept en twee uur na 
de geuzen landde ook Megen bij Muiden 
en aanstonds zette hij de achtervol
ging in; de geuzen dachten niet aan 
enige tegenstand, maar vluchtten zo 
snel mogelijk. Een van hun tegen
standers merkte toen schamper over hen 
op: "maer teegens houte heiligen en 
steene beelden, daer waeren 't dappere 
luiden teghen om te slaen". Zij zetten 
hun vlucht voort tot in de Graafschap, 
waar ze uiteen gingen "lopende elcx 
zijnen wech". 

Vianen wordt bezet 

De drie achtergebleven vendels in Via

nen meenden, toen Megen op 27 april 

van Utrecht naar Amsterdam was opge

trokken, dat de schansen bij Vrees-

Portret van Steven de Witt. Detail 
uit een schilderij door Jan van 
Saorel of Anthonie Mor, ca 1541 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

1 ^ 
wijk niet meer of slechts zwak bezet 
zouden zijn; daarom rukten twee ven
dels uit Vianen op 28 april op om de 
schansen van twee zijden aan te vallen. 
Tot hun schrik bleken deze schansen 
echter nog bezet te zijn door het 
Utrechtse vendel van Steven de Wit 
en door talrijke boeren uit de om
geving. Steven de Wit verdedigde 
zijn schansen zo goed dat de aan
val volkomen mislukte; vele geuzen 
kwamen om het leven, anderen wer
den gevangen genomen. 
De nog in Vianen achtergebleven troe
pen trokken nu op 3 mei ook uit het 
stadje weg; Vianen was thans weerloos 
en op 5 mei trokken regeringstroepen 
het stadje binnen. In de loop van mei 
moesten alle inwoners hier de eed van 
trouw aan de koning afleggen. Vianen 
werd van al zijn verdedigingswerken 
beroofd; het geschut en de ammunitie 
werden naar Utrecht weggevoerd, de 
bolwerken werden gesloopt en het 
stadje werd tot "een open vlecke" 
gemaakt. 

Hendrik van Brederode sterft 

De rol van Brederode scheen nog niet 
uitgespeeld; onder de geuzen, die naar 
het Duitse rijk waren uitgeweken, 
ging al spoedig het gerucht dat hij 
opnieuw een aanslag op Amsterdam 
voorbereidde. Een Duitse hopman 
Claas van Bremen zou voor de nodige 
manschappen zorgen (29) en de uit
geweken geuzen moesten maar moed 
houden; Brederode zelf stond nog in 
verstandhouding met verschillende 
Amsterdammers. Op 5 november 1567 
bracht Bossu, die in plaats van de 
uitgeweken Oranje tot stadhouder over 
Holland, Zeeland en Utrecht was aan
gesteld, nog een vendel binnen de 
stad Utrecht, "overmits fame was, dat 
die heere van Brederoede tot Elten in 
de landen van Cleeff vergaderinghe 
van cnechten maeckten, om daermede op 
Hollant te willen commen" (30). 
Van al deze plannen kwam echter niets 
terecht; de rol van de grote geus was 
uitgespeeld. Op 15 februari 1568 over
leed Hendrik van Brederode op het 
slot Harnhof van zijn vriend Joost 
van Schaumburg in Recklinghausen; 
door zijn populair en spontaan op
treden en zijn volkshumor had hij 
sterk op de volksverbeelding gewerkt. 
Velen wilden het bericht niet gelo
ven dat hij gestorven was: "ende 
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vuele en geloofdens noch in lange tyt 
niet, meynende dat hij Ducdalve noch 
eens met een deel volcx besoecken sou" 
(31). 
In het voorspel van de 80-janige oonlog 
hadden Vianen en zijn Heer Hendrik van 
Brederode een belangrijke nol gespeeld; 
in die oorlog zou Vianen niet meen op 
de voorgrond komen. 

Dr A. van Hulzen 
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Toen de opstand zegevierde werd het 
slot Batestein aan de erfgenamen van 
Hendrik van Brederode afgestaan; bij 
het uitsterven van de Brederodes kwam 
het aan de graven Van der Lippe, die 
meestal in hun voorvaderlijk slot te 
Detmold verblijf hielden. Batestein 
werd nog verbouwd en in de tweede 
helft van de 17de eeuw werd de thans 
nog bestaande Hofpoort gebouwd. Bij 
de feestviering ter gelegenheid van 
de vrede van Rijswijk in 1697 was 
men vermoedelijk wat onvoorzichtig 
met vuur; in ieder geval een deel 
van het slot brandde toen af tijdens 
de feestviering. In 1725 verkochten 
de graven Van der Lippe het kasteel 
Batestein aan de Staten van Holland. 
In het begin van de 19de eeuw werd 
het slot, tenminste wat er nog van 
over was gebleven, gesloopt; alleen 
de Hofpoort bleef met enkele muren 
staan als herinnering aan het oude 
kasteel Batestein, dat in 1566 en 
1567 van zoveel belangrijke bijeen
komsten getuige was geweest. 
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Inleiding op Steven de Witt 

De redactie was van mening er goed 
aan te doen om een bijna honderddertig 
jaar geleden gepubliceerd, en thans 
moeilijk te vinden artikel over Steven 
de Witt, in ons tijdschrift op te 
nemen. Het artikel verscheen in 
"Utrechtsche Volks-Almanak voor het 
Jaar 1853", blz. 147-149. 

Zilveren yenning met op de voorzijde 
het portret van Steven de Witt en 
op de achterzijde een opschrift, dat 
betrekking heeft op zijn verdediging 
van het vaderland op 6 mei 1567. 
Johannes de Witt liet deze penning 
omstreeks 1618 slaan als herinnering 
aan zijn vader Steven de Witt 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

In de laatste paragraaf van het oor
spronkelijke artikel wordt, in ver
band met een penning, verwezen naar 
deel 3 van het werk van Van Loon. We 
hebben de tekst letterlijk overgenomen; 
zelfs deze foutieve vermelding. De 
penning wordt niet in deel 3, maar in 
deel 1 op de genoemde pagina bij 
Van Loon vermeld. 
Tevens was de redactie van mening 
dat het goed was de bewuste penning 
hier af te beelden. 

Steven de Witt 

Op de archief-kamer ten stadhuize vindt 
men onder de kaarten en platen: 
De Vaant geforticifeerd A°. 1588. 
De Vaart door de Franschen geforti-
ficeerd en verbrand A°. 1672, met 2 
beschrevene nota's van den oud Burge
meester van Doelen tot opheldering, 
luidende: 

'Twee afteekeningen van de sterkte te 
'Vreeswijk bij de Lecq, d'eene zooals 
'die gefortificeerd werd A°. 1588, en 
'de andere zoo als die was A°. 1672, 
'doch toen door de Fransche verwoest 
'wierd.' 

'NB. Deze beide heb ik in 't jaar 1826 
'op eigen kosten laten afteekenen na 
'twee oude teekeningen toen hangende 
'in de oude gerechtskamer op het stad-
'huis, doch welke door het vocht zeer 
'bedorven, en bijna onbruikbaar waren. 
'Hierin ligt een historieele aanteeke-
ning betrekkelijk bovengemelde sterk
te, door mij overgenomen uit een 
Manuscript, waarvan ook eenig gewag 
gemaakt wordt bij van Loon Nederland-
sche Historie penningen. 
Deze Historieele aanteekening luid als 
volgt : 

'Extract uit een oud Manuscnipt. 
'Ae. 1567 was de Hertogin van Parma, 
nadat zij kennis had bekomen van het 
verbond den Edelen, voor niemand meer 
bevreesd, dan voon Brederode, en deed 
hem overal in 't oog houden, en wierp 
aan de Vaart over Vianen een sterke 
schans op, die zij deed bezetten door 
capitain Steven de Wit, met een vaan
del voetknechten en eenige boeren. 
Ondentusschen hield Brederode heime
lijk verstand met de zijnen in Vianen, 
en gaf order, dat drie capitainen met 
hun volk over de Lek heimelijk zouden 
trekken, en de schans aan de va,art 
overvallen, want, aldaar van de sluis 
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meester geworden zijnde, meende hij 
Utrecht en Amsterdam ligtelijk te 
zullen dwingen en incrygen; maar dit 
mislukte want Steven de Wit, altoos 
den Koning getrouw, beschermde niet 
alleen de schans en versloeg veele 
die hem quamen bestormen, maar kreeg 
zelfs verscheiden gevangenen op den 
26 April (anderen seggen den 10 May); 
onder deze was ook een capitain Jonk
heer Johann van Renesse, die alle tot 
meerdere zekerheid gebracht wierden 
na 't kasteel van Vredenburg binnen 
Utrecht, en nadat zij eenigen tijd 
gevangen hadden gezeten, wierden zij 
veroordeeld om onthoofd te worden, 
daaronder was ook deze capitain van 
Renesse. 

Steven de Wit, om zijne getrouwheid, 
als hier te voren, aan den Conink be
toond, wierdt aangesteld tot Drossard 
van de stad en lande van Vianen, daar 
beneffens sloeg hem de Koning Ridder, 
en deedt hem vereren deze goude penning 
met zijn afbeeldsel, en op het rugge-
stuk in een crans von eykenloof: 
'Ob patriam defensam VI non, may 
IOLXVII. ' 

NB. Deze penning vindt men bij van 
Loon Nederlandsche Historie penningen, 
3 d . bl. 98, alwaar blijkt, dat men 
door zijn afbeeldsel niet dat van den 
Koning, maar van de Wit zelve verstaan 
moet; alsmede dat zijn naam niet de 
Wit zooals in 't bovengemelde extract, 
maar de Witt gespeld werd. Wijders 
hetgeen hier een schans genoemd werd, 
wordt bij van Loon met den naam van 
blokhuis betiteld: hoe dit zij, het 
kon aanleiding gegeven hebben tot de 
nadere fortificatie in 1588, welker 
afbeelding bewaard is." 

Uit de Viaanse Historie van het midden 
van de vorige eeuw: De Maatschappij 
ter verbetering van het Lot der Armen 
te Vianen, onder de zinspreuk "Vlijt 
geeft Zegen" 

Jazeker, deze "Maatschappij" heeft in 
Vianen inderdaad bestaan, en wel van 
13 mei 1845 tot 1 oktober 1848. Zelfs 
onder de huidige autochtone inwoners 
van Vianen zullen er maal heel weinig 
zijn die dat weten, hoewel zij, hun 
ouders en grootouders, en zelfs de 
eerste "immigranten" na 1945 met het
geen die maatschappij uiteindelijk 
tot stand bracht, toch zeker vertrouwd 

zullen zijn geweest. Maar dat zal hier
na wel blijken. 
Op die instelling en haar voorgeschie
denis wordt hier dieper ingegaan. Dat 
gebeurt aan de hand van alle bewaard 
gebleven notulen van de bestuursver
gaderingen en zoveel mogelijk in 
chronologische volgorde. Uit die no
tulen zal veelvuldig woordelijk wor
den geciteerd, niet alleen omdat ze 
vaak zeer beknopt zijn en er veel 
tussen de regels door moet worden ge
lezen, maar ook omdat daaruit het 
taalgebruik, de sfeer en de sociale 
verhoudingen te Vianen in die jaren 
kunnen worden beluisterd en afgeleid. 

In Vianen bestond toentertijd het in 
1811 opgenichte "Departement Vianen" 
van de in 1784 gestichte landelijke 
"Maatschappij tot Nut van 't Algemeen". 
In de vergadering van 24 febnuari 1845 
van dit in oktober 1933 opgeheven De
partement wend op voorstel van het 
toenmalige bestuunslid Ds. G. van Duyl 
- een man die in het maatschappelijk 
leven te Vianen in die tijd een 

Portret van Ds. G. van Duyl. Litho, 
uitgegeven door de Wed. Barbers te 
Zwolle, 1852 
Vianen, Gemeentearchief 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Foto-
dienst) 
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grote rol heeft gespeeld - besloten 
uit de leden "des Departement" een 
commissie te benoemen, die tot taak 
zou hebben een plan te beramen "voor-
namenlijk ten doel hebbende de ver
betering van de zedelijke en stoffe
lijke belangen den Armen". Waaróm en 
waarom juist toen dit voorstel werd 
gedaan, blijkt nergens. Vermoed kan 
worden dat het in Vianen, hoewel 
een plaats met toen reeds bijna 600 
jaar stadsrechten, niet zo goed ging. 
Economisch was Vianen toen nog (of 
weer) grotendeels afhankelijk van 
haar arbeidersbevolking (werkers in 
de naburige steenovens, griendwerkers, 
loonwerkers) en van de kleine ambachts
lieden en zelfstandige middenstanders, 
wier ambachtsterrein zich toch ook 
weer tot de stad en haar naaste omge
ving beperkte. Bovendien heerste er 
werkloosheid en de inkomsten van de 
zelfstandige ambachtslieden en midden
standers waren vaak te gering om in 
hun levensbehoefte te voorzien. 
Hoe dan ook, het voorstel werd aange
nomen en staande de vergadering werden 

= Z = 1 
door de toenmalige voorzitter van het 
Deoartement, de heer F. van den Berg 
Pzn, notanis te Vianen, en de voor
stellen, Ds. G. van Duyl, Hervormd 
predikant te Vianen, tot leden den 
commissie "gecommiteend": 
W. Rooseboom, Adjunct-houtvester en 
Assessor (= wethouder); L.N.E. Ver
brugge, Ontvanger van 's Rijks Be
lastingen; W. Chevallereau (of Che-
valleraié), Ontvanger der Registratie 
en P.J. van Weijgerden, hoofdonder
wijzer, tevens Secretaris-Kerkvoogd, 
allen te Vianen -, die in hun eerste 
vergadering de heer G.A. van den 
Berg, koopman te Vianen, als medelid 
"assumeerden". 
Er werden in hoog tempo plannen ge
maakt, besprekingen tussen de com
missie en het departement gevoerd 
en verslagen aan de vergaderingen 

Slot van het Reglement der Nutsspaar-
bank te Vianen met handtekeningen van 
de "Bestuurders", 1848 
Vianen, Gemeentearchief - Archief der 
Nutsspaarbank 
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van het Departement uitgebracht. 
Vanaf het begin stond de Commissie 
er op dat zij een eigen, op zichzelf 
staand lichaam zou zijn, om onafhan
kelijk "in het belang den oonzaak te 
arbeiden". Hienna zal blijken dat dit 
"onafhankelijk" doon de Commissie zeer 
letterlijk, doch door het Departement 
niet zo letterlijk werd opgevat. Men 
kwam echter vrij snel tot overeen
stemming over het "Reglement" volgens 
hetwelk de Commissie zou werken. 
Reeds op 13 mei 1845 werd de "Ge
constitueerde Vergadering van de 
Maatschappij tot verbetering van het 
Lot der Armen te Vianen onden de zin
spreuk 'Vlijt geeft Zegen'" gehouden. 
Toen werd - hoe kon het ook eigenlijk 
anders - tot voorzitter benoemd Ds. 
Van Duyl, tot vice-voorzitten de heer 
Rooseboom, tot thesaurier de heer 
G.A. van den Berg en tot secretaris 
de heer Van Weijgenden. Gewone leden 
van het uit zes nersonen bestaande 
bestuun waren de heren Venbrugge en 
Chevallereau. 
Van toen af bestond dus de onafhan
kelijke maatschappij, doch men be
sloot, ondanks die onafhankelijkheid, 
toch genegeld venslag uit te brengen 
aan het Nutsdepartement. Fen kwestie 
van beleefdheid dus, die echten blij
kens zijn latere houding door dat 
Departement niet als zodanig werd 
aangevoeld. 

De genoemde bestuurders blijken be
zige baasjes en doordouwertjes te zijn 
geweest. Inbegrepen de oprichtingsver
gadering op 13 mei 1845 wenden en in 
dat jaar maar liefst 23 vergaderingen 
gehouden, telkens ten huize van één 
der bestuursleden. De notulen geven 
aanleiding te veronderstellen dat er 
tussendoon ook hand werd gewerkt. De 
tekst van het "Reglement" van de kers
verse maatschappij is in de notulen 
nergens venmeid en kon tot dusver 
ook elders niet worden gevonden. Eerst 
uit de notulen na de oprichtingsver
gadering komt langzamenhand naan voren 
hoe de maatschappij haar doel denkt 
na te streven. De notulen van de ver
gadering van 28 mei 1845 bieden een 
eerste houvast. De voorzitter stelde 
in die vergadering drie punten aan 
de orde "die - en in de eerste plaats 
- behoren te worden behandeld" en 
wel : 
1 . "oven de personen onzen bemoeyin-

gen"; 
2. "over de lijsten ten inzameling 

der fondsen"; 
3. "over de werkzaamheden aan de Armen 

te geven". 
Punt 2 kwam het eerst aan de orde. 3e-
sloten werd tot het houden van wat 
tegenwoondig een "collecte" wordt ge
noemd, onder de leden van het Departe
ment en de meest gegoede "in- en bij
gezetenen" van Vianen. Ten aanzien van 
punt 1 blijkt reeds enig werk te zijn 
verzet. Immers, er werden uit een ter 
tafel liggende lijst een 25-tal armen 
gekozen "om die tot voorwerpen van 
bemoeying te stellen of om uit dezelve 
daartoe nadere keuze te doen". 
Punt 3 kwam in deze vergadering niet 
meer in behandeling. 
Blijkens latere notulen was het de be
doeling dat uit de "fondsen" grond
stoffen , materiaal en geneedschappen 
zouden worden gekocht, waarvan en waar
mee de armen in staat zouden wonden 
gesteld eindproducten te maken teneinde 
die weer aan de Maatschanpi ' af te 
leveren; voor hun arbeid zouden ze van 
de Maatschappij een loon ontvangen. 
Onder de armen werden kennelijk niet 
alleen de werklozen en behoeftigen 
begrepen, die geen inkomsten hadden, 
doch ook de kleine zelfstandige am
bachtslieden en middenstanders, wier 
inkomsten de kosten van hun levens
behoeften niet geheel konden dekken. 
Het was dan verder de zorg van de 
Maatschappij die producten - als het 
kon met enige winst - te venkopen en 
een reserve te vormen om weer verder 
te gaan. Maar eerst moesten de fond
sen er zijn, en dat had natuurlijk 
enige tijd nodig. In de vergadering 
van 11 juni 1845 werd dan ook gesteld 
"dat een van de eenste verrigtingen 
der Maatschappij behoort te zijn om 
de Armen tot spaarzaamheid aan te 
sporen om ook alzoo grondslagen te 
leggen voor eene Spaarbank". 
Het bijeenbrengen van de fondsen 
vorderde langzaam maar gestadig. 
Behalve de inzamelingen werden er ook 
aandelen op naam en negociaties - schuld
brieven - uitgegeven. Oud-Vianezen, zo
als de bekende minister Van Hall, en 
de heren Van Son en Van Manen te Arn
hem, werd verzocht een bijdrage te 
leveren. Men hoopte medio 1845 spoe
dig met het aankopen van materiaal en 
gereedschappen en met de tewerkstel
ling van de anmen te kunnen beginnen. 
Maar dat zou nog even moeten wachten ! 
Blijkens de notulen van 9 augustus 
1845 deed zich een onverwachte ver-
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'wikkeling voor in de vorm van "de 
droevige aardappelziekte die zich in 
deze oorden schier overal vertoont, 
grooten rampspoed bedreigt en eene 
wijziging noodzakelijk schijnt te ma
ken in de aanvankelijke bedoeling 
der Maatschappij". Reeds in de op 21 
augustus 1845 gehouden vergadering 
werd besloten voor rekening van de 
Maatschappij "eenige mondbehoeften 
zooals rijst of gort te koopen, 
teneinde die, in een mogelijk duur
deren wintertijd als arbeidslonen 
in betaling te geven". Men had 
immers geconstateerd dat de pogingen 
tot het bijeenbrengen van het fonds 
redenen tot tevnedeheid had gegeven: 
en was uit vrijwillige bijdragen 
needs ƒ 250,— en uit leningen f 375,— 
ingekomen, tenwiji nog meerdere gelden 
werden verwacht. De voonzitter werd 
gemachtigd om voor de Maatschappij 
"indien de prijs niet hoogen is dan 
15 cents het pond" 600 pond nijst te 
kopen, terwijl de heer Van den Berg 
aanbood om 200 pond rijst - door hem 
met blijkbaar vooruitziende blik -
"voor ZEds. eigene nekening gekocht" 
in tijd van nood aan de Maatschappij 
tegen 15 cent het pond af te staan. 
De volgende vengadering op 4 septem
ber 1845 was een belangrijke voor de 
ontplooiing van de werkzaamheden der 
Maatschappij. De voorzitter had dan 
inmiddels de nijst, waanover in de 
vorige vengadering werd gesproken, al 
voor 14 cent per pond gekocht en het 
gekochte was reeds ontvangen. Men 
achtte daarom met deze ruggesteun de 
tijd gekomen om "bedacht te wezen op 
middelen ter bereiking van de eigen
lijke bedoelingen der Maatschappij om 
namelijk door arbeid in de behoeften 
der Armen te voorzien". Daantoe moes
ten dus in de eerste plaats grondstof
fen en gereedschappen worden aange
schaft, en de daad onmiddellijk bij 
het woord voegende wend besloten 
over te gaan tot aankoop van drie 
spinnewielen, honderd pond middel-
matig-goede wol om tot breiwol te 
worden versponnen, vijfentwintig 
pond geprepareerde wol of "saayet" 
(wit en grijs) en van honderd brei
naalden om "al dadelijk tot het 
breyen van kousen of iets andens te 
worden gebezigd". Maan men had nog 
meer plannen! En zou worden getracht 
te komen tot aanschaf van "teenen", 
geschikt tot het maken van bezems 
en van een Vim (104 bos) "stik-

teenen" voor het maken van manden, en 
voonts van biezen, ook voon het maken 
van manden, en het matten van stoelen. 
In deze vengadering verklaarde de 
heer Rooseboom zich "verplicht te 
rekenen ten gevolge van enige ver
anderde omstandigheden, plaats ge
had hebbende ten aanzien van ZEds. 
voontdunend venblijf in deze Gemeen
te of eldens" als bestuurslid te 
bedanken. Het wend hem echter door de 
anderen uit het hoofd gepraat en hij 
bleef ! 
"Onze Maatschappij" blijkt inmiddels 
al enige landelijke bekendheid te 
hebben geknegen, want op diens ven-
zoek wend aan de heer Suringar te 
Amsterdam ("alom gunstig bekend als 
bevorderaar van de wezenlijke belan
gen der Armen") een reglement den 
Maatschappij toegezonden. De Verga
dering voelde zich door dit verzoek 
tot toezending "zeer vereerd" en dank
te de heer Suringar daarvoor. Later 
werden ook nog eens uit Culembong 
inlichtingen gevraagd. 
In de vergadering van 11 september 
1845 blijkt dat men, na in Oudewater 
ingewonnen inlichtingen, weer een 
nieuwe "werkzaamheid" op het spoor 
gekomen is, namelijk het pluizen van 
oud touw tot het zogenaamde "werk", 
geschikt tot het herstellen van sche
pen. Men besloot om de nodige inlich
tingen omtnent inkoop van oud touw, 
scheepskabels en dergelijke, in te 
winnen en een "débouché" (dit woord 
komt in de noutien herhaaldelijk voor; 
men vond het zeker deftiger dan "afzet
mogelijkheid") voor het eindproduct 
te vinden. Dit pnoject kwam maan lang
zaam van de grond, maar ging op de duur 
toch een belangrijk onderdeel vormen. 
Herhaaldelijk is er in volgende no
tulen sprake van aankopen van honder
den (op 8 januari 1846 zelfs van 5000) 
kilo's oud touw, en voor het eindpro
duct was blijkbaar een goede "débou
ché" gevonden. 
In september 1845 werd de Maatschappij 
door de Gemeente Vianen uitgenodigd 
twee afgevaardigden te zenden naan een 
door het Gemeentebestuun te beleggen 
bijeenkomst met gecommiteerden uit de 
velschillende Armbesturen en "enige 
notabele ingezetenen". Men zou be
raadslagen over de wenselijkheid om 
"gezamenlijkerzijds maatregelen te 
beramen om in het gemis van aard
appelen voor de behoeftigen en de ge
volgen daanvan voor de mindere stan-
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den tegen den naderende winter te 
voorzien". Er werd een "Centrale 
Commissie" voorgesteld, waarin de 
Maatschappij twee afgevaardigden zou 
hebben. Eerste activiteit zou natuur
lijk weer zijn het aantrekken van 
gelden door rondzending van een lijst 
ter verkrijging van vrijwillige bij
dragen: "Eerst" - u raadt het misschien 
al - "aan Zijne Excellentie Minister 
van Hall als bijzonder betnekking 
hebbende op deze Gemeente", en ver
volgens aan de voornaamste ingezetenen. 
Zou dat niet lukken, dan zou ook deze 
commissie negociaties uitgeven; als 
het even kon zonder, maar desnoods 
met nente! 

De samenwerking duurde echter niet 
lang! De Maatschappij had de Gemeen
te verzocht om vengunning tot het 
"uitbachenen der Stadsgrachten" ten 
.koste en bate den Maatschappij. Er 
•werd echter een antwoord "van weiger-
achtiger aard" ontvangen "met verwij
zing op het besluit eener aanstaande 
vergadering der Centnale Commissie". 
Die had dus in deze blijkbaar ook 
iets te zeggen. Dat was natuurlijk 
tegen de zere beentjes van deze 
"onafhankelijken" en er werd dan ook 
op 23 oktober 1845 besloten dat de 
afgevaardigden in de eerstvolgende 
vergadering van de Centrale Commissie 
zouden infonmeren of het Bestuur 
(waarschijnlijk het Gemeentebestuur) 
onverhoopt buiten de bestaande com
missie had gehandeld of zou willen 
handelen. Als zou blijken dat het zo 
was, diende men mede te delen dat 
"Onze Maatschappij zich dan als af
gescheiden zou moeten beschouwen". 
Het Nutsdepartement kon dit allemaal 
maar slecht verduwen en deed nog eens 
een poging om de onafhankelijkheid van 
de Maatschappij te betwisten en deze 
als haan bijwagen te beschouwen. Maan 
het antwoond van de geheel aan dat 
punt gewijde vergadering van het 
maatschappijbestuur van 30 oktober 
1845 is kont samen te vatten in het 
ene woord: NEEN. De kwestie was 
daarmee, althans voonlopig, uit dis
cussie. Er is dan nog wat geharrewar 
geweest met de Gemeente en de Centnale 
Commissie, maar in een brief van de 
Burgemeester van Vianen van 28 novem
ber 1845 maakte deze, aangezien de 
Gemeente kennelijk ook fouten had 
gemaakt, aan de Maatschappij zijn 
excuses, waanmee ook deze zaak uit 
de wereld was. Van de Centnale Commis

sie is in de notulen verder geen 
sprake meer. De "onafhankelijken" 
hadden het ween gewonnen! 

Terug echter naar de werkzaamheden van 
de Maatschappij. De venleiding is groot 
om de gang van zaken van notulen tot 
notulen op de voet te volgen, maan dat 
zou te ver voeren. In het algemeen 
kan worden gezegd dat er in de winter 
van 1845 op 1846 een uitgebreide ac
tiviteit was. De Maatschappij ging, 
ondanks alle bovengenoemde venwikke
lingen, rustig door met het nakomen 
van haar doelstellingen. En werd 
ijvenig gewerkt: "Kousen bneyen", 
baggernetten "breiden", klompen maken, 
stoelen maken en stoelen matten, touw 
pluizen, manden en "kersenbennen" 
maken, hoep maken en nog enige andere. 
Ook werd op bescheiden schaal gehan
deld: "Iedere breijende vrouw die 
breinaalden van onze Maatschappij 
nodig heeft zal voor elke naald 
betalen 1 cent". 
Zij, die om een bepaald werk kwamen 
vragen, maar daarin niet bedreven wa
ren, werden verwezen naar bevriende, 
voor de Maatschappij werkende ambachts
lieden om het vak te leren. Voor con
currentie lijkt men niet bang te 
zijn geweest. 

Inmiddels hadden de bestuursleden 
wegens de toegenomen omvang der werk
zaamheden behoefte gekregen aan een 
bode. Als zodanig wend op 20 novem
ber 1845 Frans Kalden, van benoep 
schoenmaker, benoemd. Als voorwaarde 
werd gesteld dat hij bij iedere zit
ting ten dienste zou zijn en eventuele 
overige werkzaamheden zou verrichten. 
Salaris: 10 stuivers per week. En hij 
was en reeds op de volgende vergadering 
op 27 november. Hij werd meteen ge
zonden naar de wagenmaker Kloek om te 
vragen naar een te maken spinnewiel. 
Kalden wend op 19 november 1846 weer 
voor een jaar benoemd, maar hij blijkt 
inmiddels assistentie te hebben ge
kregen, want in de notulen van 25 sep
tember 1846 is er sprake van "de boden 
Verwers en Kalden". Tot hun taak be
hoorde onder meer om personen die in 
een vergadering ter sprake kwamen en 
die men wilde spreken "dadelijk ter 
vergadering te ontbieden". Niet altijd 
met succes overigens, zodat Kalden, 
belast met het ontbieden van de hoep
maker Hoeyenbos, onvenrichterzake 
terugkwam met de boodschap dat "de 
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Gezicht op de "Winkel van Sinket" te 
Utrecht. Litho, uitgegeven door de 
Gebroeders Van Lier, ca 1340 
Utrecht, Gemeentelijke Archiefdienst 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Foto-
dienst) 

UüTl'lH 

betrokkene niet ter vergadering kon 
verschijnen"; en de bode, die met de 
opdracht "in de nog altoos hangende 
zaak van Vrouw Kleyneveld" deze dade
lijk ter vergadering te ontbieden 
teneinde tot een definitief accoond 
te komen. Maar doordat "de vrouw 
evenwel reeds in de armen des slaaps 
zijnde", kon de opdracht niet vervuld 
worden. De stoelenmaker van Deventer 
werd op 19 maart 1846 ter vergadering 
ontboden, maar de bode vond "de man in 
diepe rust" en liet hem dus ook maar 
met rust. 
In de winter 1845/46 was er, zoals 
gezegd, veel activiteit. Er werd be
hoorlijk gewerkt en veel geproduceerd. 
Men kwam de winter blijkbaar zonder 

veel moeilijkheden door; van de in
gekochte rijst werd het grootste ge
deelte tegen 15 cent pen pond ver
kocht: een "zekere vrouw Hopman" wordt 
"ter vergadering ontboden en onder
houden over het nat maken, koken en 
verminderen van het aan haar toever
trouwde touw", doch zij zal "in ver
trouwen op beterschap met haar arbeid 
mogen doorgaan". 
Alles was dus pais en vree en ieder 
was vol goede moed. Maar in het voor
jaar van 1846 doemden er wat donkere 
wolkjes op. De voorraden waren door 
de winterse activiteiten aanzienlijk 
opgelopen en het "débouché" begon wat 
moeilijker te worden. Vetpot is het 
wel nooit geweest - zo nu en dan moest 
een bestuurslid wel eens iets uit ei
gen beurs voorschieten - maar thans 
dreigde men definitief in de rode 
cijfers te komen. De werkzaamheden wer
den nog wel op beperkte schaal voort
gezet en er werden koortsachtige po
gingen gedaan om de zich opstapelende 
voorraden kwijt te raken. Daarbij werd 
zelfs gedacht aan het doen uitventen 
ter plattenlande. De heer Sinkel te 
Utrecht - u weet wel, die van die "Win
kel" - vroeg monsters en inlichtingen 
over kousen. Hij kreeg drie paar toe
gezonden maar liet verder niets meer 
van zich horen en had ze op 8 oktober 
1846 nog niet betaald. Men nam dat 
niet en schreef hem voor betaling aan. 
Vermoedelijk ongeveer 80 cent per paar. 
Resultaat niet bekend. 
Uit de notulen van begin 1846 valt af 
te leiden - hoewel het er niet uit
drukkelijk instaat - dat men toen 
binnenskamers ai over stopzetting van 
alle werkzaamheden dacht, althans 
voorlopig. 

Minister Van Hall gaf met een tijds
limiet opdracht tot het maken van een 
net voor zijn kersenboomgaard op 
Helsdingen, "bovenstuk 54 Rijnl. voe
ten lang en 34 dito breed; de beide 
zijstukken ieder 54 voeten lang en 12 
voeten breed, en de beide eindstukken 
ieder 34 voeten lang en 12 voeten 
breed". Geen kleinigheid dus! Deze 
opdracht werd aanvaard en er kon op 
het nippertje aan worden voldaan, 
want reeds in de vergadering die een 
week later, op 26 maart 1846, werd 
gehouden, werd besloten "de werkzaam
heden der Maatschappij met ingang van 
1 april 1846 te doen staken" behoudens 
enige uitzonderingen. De voorraden zul
len zoveel mogelijk door bemiddeling 
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van de bestuursleden worden verkocht. 
Dat lukte echter niet zo vlot en er 
werd besloten tot plaatsing van een 
annonce in de "Haarlemmer Courant", 
waarbij "omtrent" 1000 paar kousen te 
koop werden aangeboden. Er was dus in
derdaad flink gebreid! 
Voorlopig geschiedde de plaatsing van 
die annonce echter nog niet, want 
drie weken later besluit men te pro
beren het overtollige, althans een ge
deelte daarvan, kwijt te raken door 
middel van het houden van een loterij 
op 15 juli 1846. Aantal loten: 300. 
Prijs per lot: f 1,—. Hoogste prijs: 
twaalf stoelen, geschat op f 2 4 , — . 
Verder twee prijzen van elk zes stoe
len, een prijs van twaalf paar kousen, 
twintig prijzen van zes paar kousen, 
twintig prijzen van drie paar kousen, 
twintig prijzen van twee paar, twintig 
prijzen van 1 paar, tachtig prijzen 
van "ééne mand hetzij met vier oren of 
een andere steenmand" en vervolgens 
nog 50 nummers van één paar kousen en 
50 prijzen van twee paar klompen. 
De verloting had echter voorafgaande 
Koninklijke Goedkeuring nodig. Die 
werd in juli 1846 gevraagd, doch aan
gezien de ambtelijke molens ook toen 
al niet al te snel bleken te malen, 
eerst begin september 1846 verleend. 
Daarna werd als dag der verloting don
derdag 17 september vastgesteld en 
wel bij "Diepenbroek in de Concertzaal". 
Men zou "door den Stadsbode des Woens
dag de verloting van den volgenden 
dag door de Stad laten rondbekkenen". 
De verloting zal wel volgens plan 
zijn verlopen, want hoewel in de no
tulen van de eerstvolgende vergade
ring van 25 september het resultaat 
ervan niet werd vermeld, deed de se
cretaris, die de leiding had gehad, 
in die vergadering verslag en verant
woording, stelde de gelden in handen 
van de penningmeester en werd "door 
de Vergadering betreffende deze zaak 
behoorlijk gedechargeerd". 
Men was echter alles nog niet kwijt
geraakt, en er werd besloten nog
maals een loterij te houden. Het 
bedrag voon prijzen mocht echter 
niet meer dan f 99,50 bedragen, 
want anders zou weer Koninklijke 
goedkeuring nodig zijn; bij dit be
drag kon met toestemming van het 
Gemeentebestuur worden volstaan. Om
trent deze tweede loterij zijn ver
der geen gegevens bekend. 
De annonce in de Haarlemmer Courant 

wend geplaatst in oktober 1846 en men 
leefde in blijde verwachting omtrent 
het resultaat daarvan. Het zal wel 
nihil zijn geweest, want in de latene 
notulen lezen we er niets meer van. 
Dat degenen, die aan de Maatschappij 
geld hadden geleend en misschien ook 
wel anderen, als "leden" werden be
schouwd, volgt uit het feit dat in 
het reglement voorzien wend in jaar
lijkse ledenvengaderingen. In deze 
ledenvergaderingen zouden o.a. de 
bestuurders van de Maatschappij voor 
het volgend jaar weer worden aange
wezen (waaruit impliciet volgt dat ze 
dus maar voor één jaar werden benoemd). 
Ook zou dan telkens een aandeel of 
negociatie worden uitgeloot. In de 
eerste algemene ledenvergadering, ge
houden op 5 september 1846 in het van
ouds bekende "Logement de Roos" aan 
de Voorstraat (het later Hotel Hart
man, dat in 1944 bij een bombardement 
wend verwoest), werd gevraagd naar een 
"volledige rekening en verantwoording", 
doch het Bestuur repliceerde "dat de
zelve geheel strijdig is met de wet, 
dat het doen van eene volledige neke-
ning, door de duizende uitgaven van 
20, 25 en 30 cents enz. een werk van 
een geheele week zoude zijn", maar-
dat alle ontvangsten en uitgaven nauw
keurig waren opgeschreven en gedurende 
vien weken voor ieder lid ter inzage 
lagen bij de Penningmeester. Aangezien 
volgens artikel 12 van het Reglement 
de vergadering ook bestemd was om een 
nieuw bestuur te kiezen, deelde de 
voonzitter mee dat het huidige be
stuur zich thans als gedefungeerd 
achtte en het aan de vergadering 
overliet "tengevolge daarvan te hande
len". Het merendeel der aanwezige le
den, waaronder vooral de gecommiteer-
den van het Nutsdepartement, achtte 
zich - om niet genoemde redenen - on
bevoegd een bestuunskeuze te doen en 
drong aan op aanvankelijke continuatie 
en op uitstel tot een nadene verga
dering. Het bestuur verklaarde zich 
bereid het beheer in handen te houden 
tot de laatste dag van september 
1846, op welke datum dan een nadere 
vergadering zou wonden gehouden. In 
de tweede, op 1 oktober gehouden, 
algemene ledenvergadering werd het 
zittende bestuur dan in zijn geheel 
herkozen en aanvaardde dat. Algemene 
vengaderingen zijn er, voor zover na 
te gaan, nadien niet meer gehouden. 
Na het hienvoor genoemde besluit tot 
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het staken der werkzaamheden is er 
in de zomer van 1846 maar weinig acti
viteit geweest, behoudens de aanhou
dende bemoeienissen met betrekking 
tot de afzet der voorraden en de voor
bereiding der loterijen. Op 8 okto
ber 1846 besloot het bestuur echter, 
met het oog op de moeitevolle taak 
die de bestuurders in de komende 
winter stond te wachten, enige hulp 
van de kant van medeleden der Maat
schappij te wensen, en, gebruik rr.aken-
de van het recht van assumptie, de 
heren Jan van Alphen en Willem Zwaan 
uit te nodigen voor een half jaar als 
leden van het Bestuun te worden be
noemd. Geen van beiden bleek er iets 
voor te voelen en de assumptie ging 
dus niet door. De winter van 1846 op 
1847 verliep overigens rustig. Enkele 
werkzaamheden werden nog op beschei
den voet voortgezet: er werd gewerkt 
aan de afzet van het nog altijd aan
wezige gedeelte van voorraden en ma
teriaal; hier en daar werd nog wat 
hulp verleend, maan de fut was er toch 
uit, en van de bruisende activiteiten 
van de vorige winter was geen sprake 
meer. Na het overlijden van de heen 
Chevallereau op 1 februari 1847 zag 
men het helemaal niet meer zitten 
en besloot men ter vervulling van de 
"opengevallen betrekking nader te 
handelen". 

In de vergadering van 4 maart 1847 
werd besloten contact op te nemen met 
notaris Van den Berg over de - even
tuele publieke - verkoop van de aan
wezige voorraad kousen en hout. In de 
vergadering van 9 juli 1847 werd zelfs 
besloten tot het te gelde maken van 
alle fondsen, het "dissolveren van de 
zaak" en zo spoedig mogelijk met de 
alsdan aanwezige fondsen de gnondslag 
te leggen tot "eene instelling van 
eenen anderen aard, en wel bepaalde
lijk eene Spaarbank". In 1847 werden 
daarna nog slechts twee vergaderingen 
gehouden en wel op 12 en 22 oktober, 
ter bespreking van de aanstaande li
quidatie. Hoe een en ander verliep 
is nengens genotuleerd. Onderhands 
werd blijkbaar al wel gewerkt aan de 
opzet van de Spaarbank. Het Viaanse 
Nutsdepartement deed weer eens een 
poging een vinger in de pap te krij
gen, maar kreeg geen schijn van kans. 
Het bestuur van de toekomstige spaar
bank zou volgens de hierna genoemde 
notulen van de Maatschappij "op den 
ingeslagen weg met het beginsel van 

Portret van W. Rooseboom. Schilderij 
door anoniem maker, oa 1840 
Vianen, Stadhuis 
(Foto: Vianen, Hamerting) 

onafhankelijkheid doorgaan". 
Het definitieve keenpunt kwam in de 
vergadering van 10 februari 1848 ten 
huize van de heer Rooseboom. Op de 
agenda stonden vier punten: 
a. "Notulen van de vorige vergadering": 

accoord; 
b. "Onderzoek naar het gevoelen van 

de leden des Bestuuns over het 
raadzame van de oprichting eener 
'Spaarbank'": bevestigend ant
woord van alle leden; 

c. "Vraag of het Bestuur onzen Maat
schappij zich bij de uitvoening van 
dit plan weder in aanraking zal 
stellen met het alhier gevestigde 
Nutsdepartement. Ontkennend ge
voelen van al de leden uit de over
tuiging dat het Bestuur op den in
geslagen weg met het beginsel van 
onafhankelijkheid zal doorgaan"; 

d. "Besluit der vergadering om in eene 
volgende bijeenkomst werkzaam te 
zijn tot het daarstellen van een 
Reglement voor genoemde inrichting". 

Op 25 februari 1848 begon men in de 
vergadering met de voorbereiding van 
het reglement en in de eerstvolgende 
vergadering van 24 augustus werd be
sloten dat de definitieve vaststelling 
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zou plaats hebben in een op 31 augustus 
te houden bestuursvergadering. Uit 
niets blijkt dat de "leden" der maat
schappij in een en ander werden gekend, 
laat staan geraadpleegd. 
Deze op 24 augustus 1848 gehouden ver
gadering voorzag tevens eindelijk in 
de vacature, die ontstaan was door het 
overlijden van de heer Chevallereau. 
De heer F. van den Berg Pzn, notaris 
te Vianen, werd toen benoemd tot be
stuurslid . 

In de voor 31 augustus geplande ver
gadering, maar op 1 september 1848 
gehouden vergadering, werden nog enke
le wijzigingen in het reglement der 
Spaarbank aangebracht. Toen werd be
sloten - juridische en fiscale proble
men waren er dus kennelijk niet - dat 
de Spaarbank "in effecte zal treden 
met primo October aanstaande" en dat 
de volgende vergadering der Maatschap
pij zou worden gehouden op 14 septem
ber 1848 ten huize van de penning
meester, den Heer G.A. van den Berg; 
dat ZEd. alsdan gereed zal zijn met 
de rekeningafsluiting en dat het aan
genomen Reglement bij die gelegenheid 
door de Heeren Bestuurderen zal worden 
gearresteerd en getekend". 
Om niet genoemde redenen werd de ver
gadering, die gepland was op 14 
september, uitgesteld, zodat de 65ste 
en laatste vergadering van de Maat
schappij eerst op 21 september 1848 
werd gehouden, echter wel ten huize 
van de penningmeester. Deze legde 
de afsluiting van de rekening "tot 
op den huidigen dag" over en daaruit 
bleek dat er een batig saldo bestond 
van f 307,05 "behoudens de verplich
tingen jegens de aandeelhouders, en 
daartegenover een pretentie van ƒ 7,20 
ten laste van de Diaconie-Armen te 
Vianen". Op de valreep werd in die 
vergadering door het Bestuur - dus 
niet door de Algemene Vergadering -
nog een aandeel uitgeloot. Het was 
nummer 20 ten name van "den Heere 
F.A. van Hall, ten tijde van het aan
gaan van de leening Minister van 
Financien, thans Staatsnaad". 
Het slot van de notulen van deze laat
ste vengadering van het Bestuun den 
Maatschappij, die ook haar einde als 
zodanig betekende, luidt letterlijk: 
"Hierop volgde de herlezing, goedkeu
ring, vaststelling en ondertekening 
van het Reglement voon de opgenigte 
Spaarbank, met de bepaling dat de 
opening derzelve zal plaats hebben -

mede naar aanleiding van artikel 3 
des Reglements - op Zaturdag den 30 
September aanstaande dat de plaats 
dien vergaderingen aan.ankelijk zal 
wezen het Raadhuis te Vianen. Wijders 
wilde de heer F. van den Berg Pzn, 
geadsisteerd door de Secretaris, wel 
op zich nemen om voon behoorlijke 
publiciteit te zorgen, zoo in deze 
Gemeente als in hare omstreken, ter
wijl het doen dnukken en gereed ma
ken van Spaarbankboekjes mede opge
dragen werd aan den penningmeester 
en den Secnetanis. (w.g.) P.J. van 
Weijgerden, secnetanis". 
En dat was het dan voor wat de Maat
schappij betreft. Er werd geen terug
blik gewijd aan alle activiteiten die 
zij in de jaren van haar bestaan had 
verricht, en en werd zelfs geen mel
ding gemaakt van de sluiting der ver
gadering. Wie het bestuur van de nieuwe 
spaarbank zouden gaan uitmaken is 
nergens vermeld, zodat men moet aan
nemen dat gewoon op dezelfde voet, 
maan onden een andere naam en met 
een andene doelstelling is doorge
gaan. Van de opening van de Spaar
bank is er geen venslag. De in hetzelf
de notulenboek ingeschreven eerstvol
gende notulen zijn die van de "Verga
dering van het Bestuur der Spaarbank 
te Vianen" van 6 september 1849, ge
tekend: "P.J. van Weijgerden Mz, secre
taris". Maar de geschiedenis van die 
Spaanbank is weer een ander verhaal. 

Nog even iets oven de hiervoor veel
vuldig letterlijk geciteerde notulen 
van de vergaderingen van de Maat
schappij . 
Dat in dit verhaal de werkwoorden 
"blijken" en "schijnen" in vele ver
voegingen en ook de woonden "blijk
baar" en "schijnbaar" zeer vaak wor
den gebruikt, is stilistisch wel niet 
zo fraai, maar het was onvermijdbaar, 
want de beknoptheid van die notulen -
veel wend "blijkbaan" in ondenling 
ovenleg genegeld en de moeite van het 
notuleren niet waard gevonden. Ook de 
deftige, haast ambtelijke taal, waarin 
zij zijn gesteld, gaven soms moeite 
de omvang en de gang van zaken volle
dig te overzien. Zo vermelden de no
tulen bijvoorbeeld nergens een exacte 
opgave van de financiële toestand van 
de Maatschappij. 
Dat en hard gewerkt werd, blijkt uit 
de notulen zelf wel, maar dat men ook 
het nuttige met het aangename wist te 
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verenigen en en in het bestuun een 
goede sfeer heerste, merken we eerst 
als de notulist een enkele maal door 
de mand valt. Het betneft de vergade
ring van 25 juni 1846 - dnie bestuurs
leden zijn absent -: "Daar een gedeel
te der tegenwoordige leden van oordeel 
was dat, omdat de helft der leden slechts 
tegenwoordig was, deze vergadering niet 
als wettig kon worden beschouwd, hield 
men het ervoor dat er geene besluiten 
omtnent aanstaande werkzaamheden of 
verrigtingen konden worden genomen, 
zodat thans de dichterlijke ontboe
zeming van een der tegenwoordig zijn
de leden te pas kwam: 'Wij lieten de 
zaak zooals zij was, en dronken ge
zamenlijk een glas'". 
Uit de notulen van 8 oktober 1846: 
"Ook wordt nog het besluit genomen om 
bij de vengadeningen van het Bestuur 
hoogstens vier flessohen wijn te ge
bruiken" . 

Tenslotte nog dit. Het bovenstaande is 
uitsluitend gebaseend op de notulen 
van de bestuursvergaderingen van de 
Maatschappij. Mogelijk zal er hier of 
daar nog wel wat over de Maatschappij 
te vinden zijn. Toch leek het verant
woord de activiteiten aan de hand van 
die notulen eens te belichten. 
De geschiedenis van de "Spaanbank te 
Vianen" zal in een latene aflevering 
aan bod komen. 

Grieks grafreliëf in marmer met de 
voorstelling van een (voet-)balspeler, 
midden 4de eeuw 
Athene, Nationaal Archeologisch 
Museum 

W.W. vom Schemm 
J. Stolk 

Te gast: V.V. Brederodes Vianen 

Wie heeft het warm water uitgevon
den? Een veel gehoorde vraag waar 
ernst en luim doonheen zweeft. Zo'n 
vraag is ook: wie heeft het voetbal
len uitgevonden? Of: hoe oud is het 
voetbalspel? Ongetwijfeld is het zo 
oud als de mens zelf. Wanneer onze 
verre voorouders gebruik maakten van 
primitieve stenen voorwerpen, dan zal 
die bal toen ook wel een kei geweest 
zijn! 
Voetballen is eeuwenoud. Maar georga
niseerd voetballen niet. De ene voet
balvereniging bestaat langer dan de 
andere; maar geen enkele voetbal
vereniging bestaat eeuwen. 
In Vianen bestaat de V(oetbal) V(ere-
niging) Brederodes 60 jaar. Op 18 

maart 1921 werd "de Brerodes", zoals 
ze tegenwoordig algemeen worden ge
noemd, officieel opgericht in café 
De Brouwerij in de Kerkstraat te 
Vianen. 

De huidige naam - "De Brederodes" -
kwam er toen nog niet aan te pas; 
ze noemden zich "Hercules". De naam 
van de mythologische reuzen-god 
"Hercules" moest noodgedwongen ver
anderd worden voor de lokaal-histo
rische naam "De Brederodes", toen de 
sportlui uit Vianen naar Utrecht 
trokken om er een wedstrijd te spe
len tegen voetbalvereniging ... 
"Hercules"! De Utrechters bleken eer
der gekozen te hebben voor die naam. 
Voetballend Vianen verloor toen letter
lijk zijn naam. 

Oorspronkelijk was alleen sprake van 
een voetbalvereniging. Later werden 
binnen de vereniging meerdere takken 
van sport beoefend. Vermaard werd de 
"loop om Vianen", die van 1929 tot 
1932 werd georganiseerd. Nog vermaar-
der werden de prestaties van Leo Oor
schot, die het in 1929 presteerde de 
nationale titel polsstokhoogspringen 
te verwerven en het daarop volgende 
jaar recordhouder te worden. 
De combinatie voetbal en atleti,ek was 
heel natuurlijk begonnen. AanVanke-
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De "Brederodes" in het voorjaar van 
1962 spelend in de uiterwaarden langs 
de Lekj met op de achtergrond de 
"brug van Vianen" Veteranenwedstrijd van "Bred.erodes" 

op tweede Pinksterdag 1942 te Vianen 
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lijk speelden De Brederodes op de Mijns-
herenwaard, een perceel in de uiter
waarden langs de Lek. De gymnastiek
vereniging Door Oefening Sterker -
kortweg DOS genoemd - maakte toen ge
bruik van hetzelfde terrein. DOS en 
De Brederodes gingen al gauw "twee
kampen" houden. En dat leidde tot de 
combinatie. 
In het begin van de dertiger jaren ging 
het binnen de vereniging bergafwaarts 
met de atletiek-beoefemng. In dezelfde 
periode zou het overigens in het al
gemeen een minder rooskleurige tijd 
worden voor de vereniging. Tot over
maat van ramp brandde op Pasen 1936 
Het Zwijnshoofd af, waar toen ook het 
clublokaal van de vereniging gevestigd 
was. Alle bekers en medailles - de 
jarenlang gekoesterde trots van de 
vereniging - gingen toen verloren. 
De zestiger jaren laat een bloei van 
de vereniging zien. Eind 1964 werd ge
start met de bouw van een nieuw sport
complex aan wat later de Sportlaan 
genoemd zou worden. Op Koninginnedag 
1965 werd de eerste steen gelegd van 
het nieuwe clublokaal door de toen
malige burgemeester, de heer G.B. 
Pellikaan. 
Een nieuwe bloei volgde toen in 1973 
enkele velden van het nieuwe complex 
in de Monnikenhof in gebruik werden 
genomen. Officieel werd het sportpark 
geopend op 24 augustus 1974 en ge
noemd naar de voormalige wethouder en 
voorzitter H.T. Blankensteyn, over
leden in 1970. 
Zestig jaar "Brederodes": dat betekent 
enkele generaties, van jong tot oud, 
vallen en opstaan. Maar vooral: 
sportief doorspelen ... Ook nu, in 
1981 . 

Kroniek 

Vondel, Cats, Hooft en Huygens zijn 
dé Noordnederlandse schrijvers uit de 
17de eeuw, die tegenwoordig in de be
langstelling staan of opnieuw onder 
de aandacht worden gebracht. Zo ver
scheen vorig jaar bij de uitgeverij 
Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage het 
boek "Constant!jn Huygens" van dr J. 
Smit: een gedegen studie, die zich 
als een roman laat lezen. 
Huygens - een bijzonder boeiende fi
guur - was, behalve schrijver en dich
ter, ook secretaris van prins Maurits 
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en, na diens dood, van Frederik Hen
drik. De heren van Brederode waren 
niet onbekend met deze heren van 
Oranje-Nassau. In het boek van Smit 
komen de heren van Brederode niet 
aan de orde, maar wel één van de 
vrouwelijke leden van het geslacht: 
Amalia Margareta van Brederode. Vol
gens het boek van Smit richtte deze 
dame de "Ordre de l'union de la Joye" 
op, een mondaine beweging die door 
middel van bals en muzikale bijeen
komsten de "Joye" - de vneugde -
wilde bevorderen (blz. 246). 
Amalia Margareta woonde tijdelijk 
in Geertruidenberg, van waaruit zij 
Constantijn Huygens begin juli 1653 
benoemde tot ridder in haar parti
culiere orde. Zij stuurde Huygens 
een medaille en schreef dat hij in 
Den Haag natuurlijk steeds van harte 
welkom was. Wanneer zij niet aanwezig 
zou zijn, dan zou Huygens daar in 
vrolijk gezelschap ontvangen worden 
onder leiding van haar "coadjutrice" . 
Even voor de duidelijkheid: Amalia 
Margareta van Brederode was een 
dochter van Johan Wolfert en Anna 
Johanna gravin van Nassau-Siegen . 
Amalia Margareta (overleden in 1663 
of 1665) was, toen ze Huygens in 
1653 benoemde in haar "Ordre", gehuwd 
met Albrecht Hendrik baron van 
Slavata, een Boheems edelman. 

De Hofpoort - zo ongeveer het enige 
wat bewaard is gebleven van het kas
teel Batestein te Vianen - is niet 
bepaald een monumentaal visite-kaartje 
om toeristen naar Vianen te lokken. 
En ook de directe omgeving werkt daar 
niet aan mee. De Hofpoort en omgeving 
is eigenlijk een tneurig voorbeeld 
van hoe men monumentenzorg niet moet 
bedrijven. 

Het leek er op dat 1981 een goede 
stoot in de richting zou zijn om de 
Hofpport en omgeving een nieuw (his
torisch verantwoord) gezicht te ge
ven. Maar of dat het geval is, is nog 
maar de vraag. Want wanneer je hoort 
dat 19de eeuwse arbeidershuisjes ge
sloopt worden om ze ... op dezelfde 
plaats op geheel dezelfde wijze weer 
op te bouwen, dan mag je toch wel een 
vraagteken zetten bij de motivatie 
van sloop en ... wederopbouw. Laat 
staan dat er sprake is van een ver
fraaiing van de Hofpoort en omgeving, 
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een monumentaal stukje waar Vianen 
heel, héél zuinig op moet zijn. 

Bodebus van de Waterschap De Vijf-
heerenlanden 
Vianen, Stedelijk Museum 

Op 17 december 1980 werd te Vianen 
officieel het nieuwe gebouw van het 
Waterschap De Vijfheerenlanden geopend. 
Het watenschapshuis, waarvan de eerste 
paal een jaan eerden, in december 1979, 
geslagen werd, is nu gevestigd aan de 
Jan Blankenweg en "buurman" van het 
Bejaardencentrum Batenstein. 
Het in gebruik nemen van het nieuwe 
gebouw betekende het einde van het 
voormalige waterschapshuis aan de 
Langendijk, althans het einde als kan
toor van de Waterschap De Vijfheeren-
landen. Het "huis aan de Langendijk" 
- zo mogen we het voormalige water
schapshuis zeker noemen - vervulde 
zijn functie sinds 1904. 

In het vorige nummer werd melding ge
maakt van het stichten van een His
torische Vereniging te Leerdam. De 
oprichting heeft inmiddels plaats
gehad en de vereniging heeft al een 
aantal activiteiten ontwikkeld. 

Geheime en belangrijke officiële stuk
ken worden verzegeld verstuurd. Dat 
was vroeger zo en dat is tegenwoordig 
nog zo. Vroeger werden dergelijke do
cumenten overgebracht in een bus, die 
verzegeld was. Dit historische ge
bruik is de basis van het onderschei
dingsteken, zoals dat de dag van van
daag nog gedragen wordt door bodes in 
officiële dienst. 

De heer M. Agterberg, gemeentebode van 
Schipluiden, heeft de bodebussen in 
Noord- en Zuid-Holland opgespoord en 
zijn onderzoek gepubliceerd in "De 
Hollandsche Bodebus". In de inven
tarisatie van de heer Agterberg zijn 
o.a. de bodebussen opgenomen van de 
gemeente Hei- en Boeicop (blz. 25), 
Lexmond (blz. 39) en van de Water
schap De Vijfheerenlanden (blz. 53 en 
56). Deze laatste - een verzilverde 
bodebus -, evenals de bodebus van Hei
en Boeicop, bevinden zich in de col
lectie van het Stedelijk Museum te 
Vianen. 

Gelijk met de publicatie van het boek 
van bode Agterberg werd in december 
1980 te Schipluiden een tentoonstel
ling georganiseerd onder de titel "De 
Hollandse bodebus als onderdeel der 
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Bodebus van Hei- en Boeiaop 
Vianen, Stedelijk Museum 

Detail van de bodebus van de Water
schap De Vijfheerenlanden 
Vianen, Stedelijk Museum 

gemeentelijke representatie". Naar 
aanleiding van deze expositie schreef 
B. ten Molen-den Outer in het tijd-
schrijft "Oud Nieuws - Ongaan van de 
Nederlandse Vereniging 'Vrienden van 
Antiek'" (jrg 13, nn 5, decemben 1980, 
blz. 318-323) een aanvullend antikei. 
De auteun, B. ten Molen-den Outer, 
publiceende in 1979 een boek oven 
ambtsketens van bungemeestens (Uit
gave Gemeentelijk Cultuunfonds van de 
N.V. Bank voon Nederlandsche Gemeen
ten te 's-Gnavenhage). Wie in dat 
boek iets over ambtsketens van burge
meesters uit Vianen en omgeving zoekt, 
komt bedrogen uit. Jammer! 

Gezien in een tijdschrift: een recla
me van een prachtige auto (ƒ 47.500,— 
Als decor voor de presentatie van die 
pnachtige auto had men de keuze laten 
vallen op het nog prachtiger stadhuis 
van Vianen. (De auto was een Saab 900 
Turbo Sedan; het tijdschrift "Arts en 
Auto", april 1981). 

Het voormalige postkantoor aan de Voor
straat te Vianen is alom bekend omdat 
de schrijfster Ina Boudier-Bakker daar 
gewoond heeft; een plaquette aan de 
gevel van het gebouw herinnert daar 
aan. Aan het gesol met de bestemming 
van het gebouw is voorlopig een eind 
gekomen: het pand is aangekocht door 
de ABN, de Algemene Bank Nederland. 
Nu maar hopen dat men bij de ABN weet 
wie IBB was. 

Op 18 maart 1921 - zestig jaar geleden 
dus - werd de Voetbal Vereniging Bre-
derodes opgericht. De vereniging, die 
toen nog "Hencules" heette, heeft ten 
gelegenheid van dit jubileum een heel 
feestprogramma op touw gezet. Onder 
die activiteiten valt de uitgave van 
"Zestig jaar Brederodes", samenge
steld door F.Th . Binneveld. De rijk 
geïllustreerde publicatie geeft een 
aardig beeld van ontstaan, hoogte
maar ook dieptepunten van "de Brede
rodes". Ook de niet-voetballers of 
niet-"Brederodes" kunnen best genie
ten van het boekje. Zo leren we bij
voorbeeld dat alles begon, niet in 
Vianen, maan in ... Vreeswijk. Boeiend 
is het volgende citaat, dat we, met 
dank aan het bestuur, gaarne citeren: 
"Ter Waarschuwing 
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De "Brederodes" van Vianen als Kam
pioen 1924-1925 

Nu onder bezielende leiding van Jan 
Schouten blijkt dat er weer belang
stelling voor athletiek ontstaat, 
zowel bij de dames, als bij de heren, 
blijkt tevens, dat er weer een onge
hoord percentage niet-beoefenaren 
aanwezig is, welke een ongezonde be
langstelling aan de dag legt. Hier 
zijn natuurlijk vele niet-leden bij, 
die wij van ons terrein zullen weren, 
maar ook een aantal leden zijn steeds 
aanwezig om de training der dames bij 
te wonen. Dit komt ons ongewenst voor 
en daarom verzoeken we onze leden, 
niet tijdens de damestraining aan
wezig te willen zijn. 
Bedenk, dat door jullie optreden veel 
goeds, maar ook veel kwaads voor onze 
vereniging kan ontstaan. 
Brederodes leden ik reken op jullie. 

Oorschot" 

Ter verduidelijking: het citaat da
teert van 2 september 1948 en is af
komstig uit "Brederodes-Nieuws". 
Toen werden de trainingen, waarvan 
sprake is, gehouden langs de Lek. 

"Mag ik van u het stadhuis?" "En mag 
ik dan het motel?" U begrijpt het: 
het gaat om een kwartetspel. En ja 
hoor: een kwartetspel met thema's 

gesteld aan de hand van afbeeldingen 
van scholen, bedrijven, instellingen, 
wijken, straten of pleinen, kerken, 
monumenten, en ... sport natuurlijk. 
Het kwartetspel Vianen is uitgegeven 
op initiatief van de jubilerende V.V. 
Brederodes. 

In de serie "Kijk op ..." verscheen 
dit jaar bij de Uitgeverij Elsevier 
te Amsterdam-Brussel een nieuw deel: 
"Kijk op Stadhuizen", samengesteld 
door Gerda Zeegers en Irmin Vissers. 
Het boek behandelt het ontstaan en de 
groei van de steden, het bestuur in 
de steden en de functie van het raad
huis. Vervolgens behandelen de auteurs 
de raadhuizen van de middeleeuwen tot 
op de dag van vandaag. Het geheel 
wordt afgesloten met de opsomming 
van een aantal stadhuizen per pro
vincie; een stadhuizentocht door 
Nederland; een verklarende woorden
lijst en een bibliografie. 
In de rubriek "Stadhuizen per provin
cie" komen Vianen (terloops op blz. 
121) en Ameide (blz. 124) voor; in de 
rubriek "Stadhuizentocht" komt wel 
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Vianen voor (blz. 136), maar zoekt 
men tevergeefs naar Ameide. 
In het boek "Kijk op Stadhuizen" 
komt Vianen enkele malen ten 
spnake, al is dat niet uitvoenig 
(blz. 18-19 en 65-66). Overigens 
doet dat niets af aan de kwaliteit 
van het boek als boeiende intnoduc-
tie op het ondenwenp. 
Eén opvallende en cunieuze fout mag 
hier niet onvermeld blijven: het 
naadhuis van Vianen is in "Kijk op 
Stadhuizen" tweemaal afgebeeld 
(blz. 18 en 65): de eenste foto ... 
in spiegelbeeld! 

Begin 1978 wend, ten gelegenheid van 
de viening van het eenste lustnum van 
de Stichting Monumentenwacht Neder
land, gestant met de Regionale Stich
ting Monumentenwacht Zuid-Holland. 
Voon de meesten is "de Monumenten
wacht", zoals die stichting gewoon
lijk wordt genoemd, een gnote onbe
kende. En dat is jammen. Wat de 
Monumentenwacht is en doet wend naan 
aanleiding van het lustnum onden woor
den gebracht doon P.J. Ypenlaan, 
directeur Musea, Monumenten en Anchie-
ven van het Ministenie van CRM: "... 
een stichting die doon het nemen van 
pneventieve maatnegelen pnobeent ver
val van histonische gebouwen te voor
komen. Het helpen oplossen van een 
jarenlang ontweken pnobleem. Niet 
afwachten tot een gebouw construc
tief slecht is geworden en het dan 
met veel (overheids-)geld henstellen, 
maar preventief, in een zo vnoeg moge
lijk stadium, gebneken opsporen, 
nappontenen en indien dat noodzakelijk 
is dinect kleine henstellingen verrich
ten die strekken tot het behoud van 
het gebouw. Dat is het werk van de 
Monumentenwacht". 
Wie meer wil weten oven deze bijzonder 
nuttige dienst kan tenecht bij: 
Monumentenwacht Zuid-Holland 
Pnovinciehuis, Koningskade 1 
's-Gnavenhage 
Telefoon: (070) 264111 

In een van de vonige nummens van ons 
tijdschnift (Jrg 5, nn 4, 1980) wend 
vrij uitvoerig ingegaan op Jacob Campo 
Weyenman. Wat toen niet ten spnake 
kwam, is het "Traktaat tegen het Joden
dom", dat Weyenman publiceende. Het 
"Tnaktaat" bestaat uit veertien anec-

dotische venhalen, die de auteun ont
leende aan het uit 1602 datenende 
Joodse "Ma'asch-Buch". 
Recent publiceende P.J. Buijnstens het 
tnactaat in het "Tijdschnift voon 
Nederlandse Taal- en Letterkunde" (nr 
1, 1980, blz. 38-56). 

De afdeling Voonlichting van de Rijks
dienst voon de Monumentenzong, geves
tigd te Zeist, geeft genegeld goed 
verzorgde en uiterst instnuctieve 
documentatie-bladen uit. In het ver
leden wend doon middel van dengelijke 
bladen o.a. aandacht besteed aan 
molens, kenken, kastelen en buiten
plaatsen, histonisch stnaatmeubilain. 
Recent van de pens kwam een nieuw 
documentatie-blad, gewijd aan "Klokken 
en Tonenuunwenken". Ook deze afleve
ring is ween nijk geïllustreerd, fraai 
gepresenteerd en vol wetenswaardig
heden . 
De titel "Klokken en Torenuurwerken" 
is echter een beetje misleidend: de 
lezen knijgt meen waar voor zijn 
geld. Zo wonden bijvoorbeeld ook zon
newijzers ter sprake gebracht. Wat en 
zoals aan de orde komt in de bnochune 
van de afdeling Voorlichting van de 
Rijksdienst voon de Monumentenzong is 
in Vianen te zien in de Lekpoont: 
bovenin het kleine torentje hangt een 
luidklok; enonder is een tonenuur-
werk geplaatst; en daaronder een 
zonnewijzen. 
Geen wonder dus dat in de bnochune 
"Klokken en Tonenuunwenken" een fraaie 
opname van de Lekpoont te Vianen is 
opgenomen. 

J.A.L. de Meyere 

Verenigingsnieuws 

Secretariaat 

De stijging van het ledental is nog 
steeds niet tot stilstand gekomen. De 
vereniging heeft op di.t ogenblik 350 
leden. De lijst met de namen van de 
nieuwe leden zijn achtenin dit nummer 
opgenomen. 
Een interessant ruillidmaatschap is 
dit keer tot stand gebnacht met de 
Stichts-Hollandse Histonische Vereni
ging te Woerden. Ook mag niet onver-
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meld blijven dat de gemeente Velsen 
zich als lid heeft aangemeld. 
Bij het secretariaat zijn gratis enkele 
vouwbladen verkrijgbaar, die door 
Monumentenzorg zijn venvaardigd. Op 
een prettig leesbare en informatieve 
manier worden hierin gegevens ver
strekt over de ondenwerpen historisch 
straatmeubilair (pompen, stoephekken 
en dergelijke); monumentenzorg in kleur 
en schilderijen; vestingwerken; klok
ken en torenuurwerken. In deze rijk-
geïllustreerde bladen komt een enkele 
keer ook Vianen voor. De voorraad is 
evenwel zeer beperkt. 

Archivariaat 

Met betekking tot het archief van de 
vereniging kan worden gemeld dat een 
overeenkomst van bewaargeving is ge
sloten met het Rijksarchief in de 
provincie Utrecht. Deze instelling 
beheert al sedert enkele jaren het 
verenigingsbezit. In de overeenkomst 
is de mogelijkheid van terugkeer van 
het verenigingsarchief naar Vianen 
uitdrukkelijk aanwezig. In de tussen
tijd kunnen de archivalia, prenten en 
kaarten, alsmede de bibliotheek van 
de vereniging dagelijks van dinsdags 
tot en met vrijdags van 09.CO tot 
17.00 uur op het Rijksarchief te 
Utrecht (Alex. Numankade 201) worden 
geraadpleegd. 

Tenslotte wil ik als aftredend bestuurs
lid mijn opvolgster veel succes toe
wensen. Ik neem aan dat zij deze nu-
briek, althans wat het secnetariaats-
nieuws betreft, zal voortzetten. 
Hopelijk zal dit ook voor het archi-
variaatsnieuws het geval zijn. 

Aart Koenhein 

Verslag van de excursie naar Woerden 
en omgeving 

Ongeveer om 12.30 uur vertrok een ge
zelschap van 45 personen op uitnodi
ging van de Stichts—Hollandse Histori
sche Vereniging te Woerden naar deze 
aloude stad. 
De reis ging via IJsselstein, Achter-
sloot en Harmeien door het zogenaamde 
Grootwaterschap van Woerden. Dat ge
bied wordt voor een belangrijk deel 
beheerst door twee oude rivierlopen, 

De "kaak." aan het Raadhuis te Vloerden 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke 
Fotodienst) 
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te weten de Oude Rijn en de Hollandse 
IJssel. 
Tijdens deze tocht hield de heer 
F.A.L. de Goedenen een boeiende 
causerie over de wijze waarop deze 
rivieren en niet in het minst de 
Linschotenstroom hun stempel hebben 
gedrukt op dit zeer mooie en afwis
selende landschap. 

In Woerden werd een rondwandeling door 
de stad gemaakt. Begonnen werd met de 
molen "De Windhond", een zeer stoere 
korenmolen, gebouwd op de stadswal. 
De molen is nog geheel intact en was 
tot voon kort nog in bedrijf. Hierna 
ging de wandeling langs het zogenaam
de kasteel, voormalige zetel van de 
baljuw en nu, sinds geruime tijd, een 
militair magazijn. De tocht werd ver
volgd langs een klein stukje bewaande 
stadswal, door de Uan de Bakkerstraat 
- Jan de Bakker was een der eerste 
martelaren tijdens de Henvorming -
naar de merkwaardige Lutherse Kerk 
met een geheel eigen geschiedenis. 
Hierna werd de reis vervolgd naar het 
pittoreske dorp Linschoten, waar de 
vereniging werd ontvangen door de 
Kerkvoogdij der Hervormde Kerk in het 
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Hervormd Centrum "De Wingerd". Tijdens 
deze koffiepauze gaf de heer De Goe
deren aan de hand van dia's een over
zicht van de restauratie van de kerk 
met zijn merkwaardige vondsten, onder 
andere tufstenen sarcofagen, en van 
de omgeving van Linschoten met zijn 
oude boerderijen en zijn statige 
kasteel. 
Tijdens het bezichtigen van de kerk 
gaf de organist een klein orgelcon
cert met werken van o.a. J.P. Swee-
linck en J.S. Bach. 
Tot slot richtte de voorzitter, de 
heer Leeuwenberg, een dankwoord tot 
allen, die deze excursie tot een 
succes hadden gemaakt. 

Namens de excursie-commissie, 
G.A. Verduin 

Aantekening betreffende de zwaan 

Een van de deelnemens aan de excursie 
naar Woerden stelde bij het bezoek aan 
het kerkgebouw van de Evangelisch 
Lutherse gemeente de vraag naan de 
betekenis van het zwaan-embleem op 
het dak van het dwarshuis vóór de 
kerk. Het enige wat als antwoord 
naar voren kwam was: "Luther wordt 
soms de zwaan van de Reformatie ge
noemd" . 

Hier nog iets over de achtergrond daar
van . 
De grote Hervorming in Europa werd 
voorafgegaan door meer dan één poging 
om de Kerk en het godsdienstige le
ven te vernieuwen. De meest bekende 
persoon daanin is Johannes Huss ge
worden, priester en prediker te Praag 
en leider van de nationaal-Tsjechi
sche partij. Hij werd om zijn ideeën 
en zijn venzet tegen concnete beslis
singen van Rome voor het concilie 
van Konstanz (1414) gedaagd en ver
oordeeld. Door intrekking van het 
vrijgeleide, dat keizer Sigismund 
hem had verleend, verloor hij het 
leven op de brandstapel op 6 juli 
1845 buiten de muren van Konstanz. 
Van Huss is overgeleverd dat hij 
tot zijn ondervragers en rechters 
gezegd moet hebben (ongeveer) "dat 
zij hem nu wel als een gans konden 
braden en opvreten, maar dat er na 
hem een zwaan zou verschijnen" (een 
koninklijke vogel; de zwanendrift is 
altijd aan souvereinen voorbehouden 
geweest), "waartegen zij niets zouden 

kunnen uitrichten". 
In de 17de en 18de eeuw, voonal rond 
de herdenkingsjaren 1617 en 1717, 
werden talrijke houtsneden en etsen 
in omloop gebracht, waarop in grote 
verscheidenheid van zinnebeeldige 
voorstellingen het feit en de gevol
gen van Luthers hervormingsdaad in 
beeld werden gebracht. Eén van die 
voorstellingen, nl. dat van de zwaan, 
teruggrijpend op het niet-legendari-
sche woord van Huss, is blijkbaar 
het meest aangeslagen en zo tot sym
bool van de Lutherse kerk geworden. 
Het kerkgebouw te Woerden dat wij be
zochten dateert van 1646. Of toen de 
Lutheranen zich al konden veroorloven 
om hun schuilkerk met een eigen zin
nebeeld van buitenaf herkenbaar te 
maken, is een gnote vraag. Sinds wan
neer die zwaan daan boven de kerk
ingang "prijkt" is mij niet bekend. 

C.M. Langeveld 

Lezingen-cyclus 

In het komende najaar wordt door onze 
vereniging een lezingen-cyclus gehou
den in de Burgerzaal van het stadhuis 
te Vianen. Het programma bestaat uit: 

10 september 1981 
Drs J. Heniger 
"De Viaanse Mag is t raa t 1500-1700" 

17 september 1981 
Prof. Mr H. de la Fontaine Venwey 
"Drukkers in Vianen" 

1 oktober 1981 
Dr H. Bonger 
"Coornhert en Brederode" 

Wij hopen hierbij op een even grote 
opkomst te rekenen als bij de voor
gaande door ons georganiseerde le
zingen die naar het blijkt in een 
behoefte voorzien! 

Berichten van de archeologische werk
groep 

Op de laatste vergadering in het jaar 
1980 werden door enkele leden van onze 
groep suggesties naar voren gebracht 
voor onderzoek op de renovatieprojec
ten van de gemeente Vianen aan het 
Hofplein en de Achterstraat. 
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Hierover werd een brief geschreven 
aan de directeur Gemeentewerken, 
waarover op 31 februari 1981 met en
kele leden een gesprek werd gevoerd 
op Gemeentewerken. Hier werd ons alle 
medewerking toegezegd, wat in een 
contractje, goedgekeurd door B&W van 
Vianen, zal worden verwoord. Daar dit 
echter eind april zou kunnen worden 
gerealiseerd, werd ons mondeling toe
stemming gegeven voor onderzoek op het 
Hofplein en de Achterstraat. Voor de 
'werkzaamheden bij het stadhuis zal 
dan ook de overeenkomst zijn gepas
seerd . 

Na dit veelbelovende gesprek kwamen 
op zaterdag 7 februari 1981 twaalf 
personen opdagen voor de eerste graaf-
werkzaamheden bij het pand Achter
straat . 

Voor de eerste g raafwerkzaamheden had
den we bijzonder geluk door veel scher
ven, stukken potten en kruiken te vin
den, zodat we onze moeite rijkelijk 
beloond zagen met deze "vondsten". 
Hier zijn we drie zaterdagen bezig 
geweest, waarna we zijn overgestoken 
naar het Hofplein. Hier speelde het 
weer - vorst en regen - en de onbe
kendheid van het terrein ons parten. 
Het zoeken naar restanten van de muren 
van het kasteel Batenstein aan de hand 
van plattegronden bleek niet zo een
voudig en behalve wat servies-en glas
scherven moesten we eigenlijk wachten 
op de afbraak van de huisjes, waarna 
de sloper voor ons enkele sleuven 
wilde graven teneinde wat dieper te 
kunnen komen. 

Op 26 februari was er een bijeenkomst 
in de "Rank", waar de heer G. van den 
Beemt van de R.O.B. - de Rijksdienst 
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek -
ons wegwijs maakte in het in kaart 
brengen van de vondsten en ons daan-
toe een aantal werkmaterialen schonk. 
Enkele leden gaven wat achtergrond
informatie over de objecten waar we 
aan het graven zijn. Hieruit bleek 
dat er veel kennis onder ons is, waar 
we uiteraard gebruik van zullen maken. 
Zo zijn bijvoorbeeld belangnijke plat
tegronden en/of in kaart gebrachte 
fundamenten onmisbaar. Over veel zaken 
gaan "verhalen" van mond tot mond, 
waaraan wij als "gravers" weinig heb
ben . 

De voorzitter van de historische ver
eniging zegde ons namens het bestuur 
een werkbedrag toe voor de aanschaf 
van de eerst-noodzakelijke werktuigen, 

die inmiddels zijn besteld. 
De door ons gevonden scherven werden 
door de heer Van den Beemt bekeken en 
hij leerde ons wat en hoe te onder
scheiden in waardevol en waardeloos. 
Enkele van onze leden zullen tnachten 
uit de schenven de originele voorwer
pen te achterhalen door ze zo goed 
mogelijk samen te voegen. 
Op 6 apnil wend bij de heer W. Sterke 
een werkbespreking gehouden, waarbij 
werd besloten eerst de nodige inlich
tingen te venzamelen alvonens met de 
gnaafwerkzaamheden te beginnen. Hier
toe zullen diverse instanties worden 
benaderd, zodat we van te voren kunnen 
bepalen hoe een en ander zal worden 
aangepakt. Naar aanleiding hiervan 
is de toekomstige werkwijze als 
volgt : 
- documentatie verzamelen; 
- per kleine groep veldwerk ver

richten; 
- vondsten ondenen en in kaart bren

gen. 
De heen Mastwijk zal de archeologische 
werkgroep in het bestuur van de his
torische vereniging vertegenwoordigen, 
zodat en een goed contact zal zijn 
tussen bestuun en wenkgroep. 
Op 17 april waren enkele leden aan
wezig bij de finale sloop van de huis
jes aan het Hofplein, waarbij de slo
persfirma voor ons enkele sleuven zou 
graven. De beschikbare kaarten waren 
ons niet goed gezind, aangezien de in
getekende muren of restanten hiervan 
niet te voorschijn kwamen. We zullen 
ons daarom nu op de voorbereiding van 
het ondenzoek bij het stadhuis gaan 
toeleggen. Hierover hopen we u in het 
volgende nummen te informeren. 
Tenslotte werd nog bekend dat in de 
tuin van een van onze leden bij graaf-
wenkzaamheden voor een kippenhok een 
fundament is ontdekt, wat vender zal 
worden uitgegraven. Indien van belang 
zal u hierover ook nader worden be
richt . 
Op telefoon (03473) 4309 en 1746 kunt 
u zich ook aanmelden als lid of ge-
intenesseerde voor onze werkgroep. 

Nieuwe provinciale archeoloog 

Begin van dit jaar heeft drs H. Sar-
fatij zijn werkzaamheden als provin
ciaal archeoloog van Zuid-Holland be
ëindigd. Vanaf 1969 was hij in die' 
functie wenkzaam. De heer Sarfatij 
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is nu werkzaam bij de Rijksdienst 
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te 
Amensfoont, waan hij speciaal belast 
is met het ancheologisch ondenzoek 
van middeleeuwse stadskenken. 
De heen Sanfatij zal als provinciale 
archeoloog van Zuid-Holland wonden op
gevolgd doon dns O.P. Hallewas. De 
heen Hallewas werkt bij de Rijksdienst 
voon Oudheidkundig Bodemonderzoek te 
Amensfoont en besteedt de helft van 
zijn wenktijd aan de provincie Zuid-
Holland. 
De ancheologische "thuisbasis" in de 
provincie zal, zoals needs vele janen 
het gebnuik is, het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden zijn, waan ook het 
PBA - het pnovinciaal bodemanchief -
is gevestigd. 
Drs D.P. Hallewas is te beneiken: 
Rijksdienst voon Oudheidkundig Bodem-
ondenzoek te Amensfoont, telefoon 
(033) 12648; of (in pnincipe op don-
dendag): Rijksmuseum voon Oudheden 
te Leiden, telefoon (071) 146246. 

Nieuwe leden 

C.J. Baans, Vianen 
Mn J. Baans, Hostent (Luxembung) 
Mw mr C. Coomans, Vianen 
B.H. Delpeut, Vianen 
F.J. Docten, Vianen 
R.C. Doeland, Lexmond 
Gemeenteanchief Velsen 
Th. Goes, Vianen 

Dns W.M. vaan Haanlem, Amstendam 
Mw 0. van den Hiel, Vianen 
J.F. van den Honst, Vianen 
Mw C. Jongenius-van Dam, Vianen 
J.N. Kontenoeven, 's-Gnaveland 
P. Knanendonk, Vianen 
Mw A.A. Knijgen-Mijnlieff, Arnhem 
G. van den Kwast, Vianen 
Mw C G . Postma-Schinkel, Hagestein 
Mw C. van Rooijen-Schnam, Vianen 
Mw F. Schotman, Lexmond 
Stichts-Hollandse Histonische Ver
eniging, Woenden 
J.S. van Tienhoven, Hambung (Duits
land ) 
J. Tuinier, Vianen 
Mw G. Verhoog, Bevenwijk 
C. van Vugt, Vianen 

UW ADVERTENTIE 
had misschien 

HIER 
kunnen staan 
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Verduin, ,,de warme bakker" te Vianen, 
Langendijk 45 (vlakbij de oude ophaalbrug) 
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