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Bericht van de redactie 

Met dit nummer van het tijdschrift gaan 
we een nieuwe jaargang in. De achtste 
jaargang. Het is beslist geen vanzelf
sprekende, en evenmin een eenvoudige 
opgave, om de continuïteit van het 
tijdschrift te garanderen. De redactie 
vecht om dit t i jdschri f t - zowel wat betreft 
de kwaliteit van de inhoud als de 
vormgeving - te behouden èn zelfs te 
verbeteren. 

In dit nummer tekent dr A.J. Hanou voor 
een bijzonder boeiend artikel over een 
even boeiende figuur: Jacob Campo 
Weyerman. Uiteraard ligt in deze 
bijdrage het accent op het verblijf 
van Weyerman in Vianen. 
Verder is in dit nummer de vertrouwde 
Kroniek te vinden, evenals de rubriek 
Verenigingsnieuws. 

"Vyanens alverdriet"1: Jacob 
Campo Weyerman (1 677-1 747) 

Op 1 8 december 1738 viel er althans 
op één plaats in Vianen weinig te 
bespeuren van de sfeer van het 
naderende kerstfeest. Waarschijnlijk in 
zijn eigen woning, raakte de heer 
Jacob Campo Weyerman slaags met 
de dienaren der wet die hem op last 
van de Viaanse overheid poogden te 
arresteren. In eerste instantie dolf de 
politie het onderspit. Niet onbegrij
pelijk, want ondanks zijn leeftijd (hij 
was éénenzestig jaar), was de heer 
Weyerman een fors uitgevallen man; 
door t i jdgenoten werd hij wel eens 
vergeleken met de Sparenwouwer reus 
uit de Gysbregt van Amstel. Bovendien 
bezat Weyerman een temperament dat 
berucht was. Hij wist zich in ieder 
geval los te rukken en verdween. 
Nadat de politie zich het voorhoofd 
afgeveegd had en een nieuw 
onderzoek ingesteld, konden zij 
Weyerman tenslotte aanhouden bij 
een van zij buren, naar wie hij, over de 
tuinmuur heen, verdwenen was2. 

Daarmee kwam een einde aan het 
aktieve openbare leven van een van de 
betere schrijvers uit de achttiende 
eeuw. Want enige dagen later vroeg 
het Hof van Holland, het hoogste 
gerecht van die provincie, om zijn 
uitlevering; en op 24 december werd 
Weyerman daarom overgebracht naar 
de Voorpoort in Den Haag (een 
Hollandse staatsgevangenis)3. Dââr 
zou Weyerman nooit meer uit komen. 
Nog voor de jaarwisseling begonnen 
de verhoren die in 1739 zouden leiden 
tot een vonnis van levenslange 
gevangenisstraf, wegens het belasteren 
van het gezag en wegens extorsie, dat 
wil zeggen het afpersen van gelds
bedragen om publikatie van aan 
sommige personen niet welgevallige 
gegevens te voorkomen4. Tot zijn 
dood, in 1747, zou de meest luid
ruchtige auteur van de Nederlanden 
niets anders zien dan de wanden van 
zijn cel. Ook vanuit de gevangenis zou 
hij nog het nodige publiceren, maar 
dat is een verhaal dat niet in onze 
context past. Van Vianen begon in 
ieder geval de victorie van de 
gerechtigheid - volgens de justitie. 
En Vianen was zeker het einde van de 
loopbaan van Weyerman. Vóórdat ik 
inga op de kontakten van Weyerman 
met de inwoners van Vianen (voor
namelijk zoals dat uit zijn werk blijkt), 
iets over Weyerman zelf. 
Over Campo's leven zijn we minder 
goed ingelicht dan we zouden willen. 
We beschikken over een paar korte 
autobiografieën5, die voornamelijk 
gevuld zijn met sterke verhalen over 
zijn reizen door geheel Europa, zijn 
amourettes, avonturen, duels en 
prestaties. Het is boeiende literatuur 
om te lezen: Campo schijnt in zijn 
eentje alles mee te maken wat 
Casanova én de drie musketiers 
gezamenlijk beleven. Hij is een 
bohémien en avonturier, gezegend met 
een scherp verstand en een snelle 
tong, die zich uit elke situatie weet te 
redden. Hiernaast beschikken we over 
een biografie nog uit de 18e eeuw zelf, 
door Franciscus Lievens Kersteman6. 



Portret van Jacob Campo Weyerman. 
Gravure door Jacob Houbraken naar 
Cornells Troost, 1729 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

Dit boek is eigenlijk meer een roman 
dan een biografie; het is gevuld met 
allerlei uiterst onwaarschijnlijke 
verhalen. Zo zou Campo's moeder, 
vóór de geboorte van haar zoon, als 
militair gediend hebben en veldslagen 
en campagnes meegemaakt. Zij werd 
pas ontslagen uit de dienst toen bij 
een verwonding en daaropvolgend 
onderzoek haar vrouw-zijn aan het 
licht kwam. Dit soort dingen was in 
feite niet zo zeldzaam gedurende de 
17de en 18de eeuw, maar het 
behoorde ook tot de gebruikelijke 
stoffering van de gemiddelde roman. 
Kersteman was een schrijver die aan 
de lopende band romans produceerde, 
en hij hanteerde daarbij een bepaald 
procédé; elk gerucht dat hij hoorde 
bouwde hij om tot een verhaal waarvan 

hij wist dat het de ti jdgenoot zou 
boeien. Zo laat hij Campo in Frankrijk 
de bekende roverhoofdman Cartouche 
(de Robin Hood van de 18de eeuw) 
ontmoeten, en met hem bevriend 
raken. Het Kersteman-procédé vraagt 
hier om: die twee behoren elkaar te 
ontmoeten. Als Kersteman een 
biografie van Van Agt zou schrijven, 
zou deze heer nooit met Eugenie 
getrouwd raken, maar wel met de 
olympisch kampioene wielrennen; of, 
als hij het leven van Jan Cremer zou 
beschrijven, zou ik op de vijfde pagina 
al begrijpen dat op pagina 100 Sylvia 
Kristel ter sprake moer komen. Een 
ander voorbeeld. Kersteman is 
natuurlijk op de hoogte van 
Weyermans antikatholieke geschriften. 
Dan is het ook niet zo verbazend als 
we bij hem zien, dat in Rome de paus 
Weyerman in audiëntie ontvangt omdat 
die paus naar Weyerman benieuwd is. 
Sterker nog, volgens Kersteman zou 
de paus Weyerman geadviseerd 
hebben niet zo in Italië met zijn 
atheïsme te koop te lopen, omdat hij 
anders wel eens last zou kunnen 
krijgen met de Inquisitie. Een prachtig 
verhaal natuurlijk: het is alsof de 
Russische partijleider een dissident 
waarschuwt tegen de KGB. De 
tijdgenoot moet er van gesmuld 
hebben. Wij daarentegen kunnen met 
dit soort verhalen niet zo erg veel aan. 
Ik zal er hier daarom ook verder aan 
voorbijgaan. Wél is opvallend, dat 
archivalisch onderzoek (dat is tot nu 
toe nog maar mondjesmaat gebeurd) 
wel uitwijst dat die verhalen toch wel 
iets met de waarheid van doen 
hebben. Zo hâd bijvoorbeeld 
Weyermans moeder sterke zakelijke 
relaties met het leger. In het kort 
enkele zaken die wél min of meer 
vaststaan, waarbij ik alle liefdes
avonturen, bastaarden, ontmoetingen 
met de justitie enz. voor het gemak 
maar oversla. 

Weyerman werd geboren op 9 augustus 
1 677 in een legerkamp van de 
geallieerde troepen, toen dezen 
Charleroi belegerden. Zijn vader was 



een militair, en behoorde later tot de 
elitetroepen van de koning-stadhouder 
Willem III7. Van hem vernemen we 
verder weinig meer. Met zijn moeder6 

ging Campo mee naar 's-Hertogen-
bosch en Breda. Breda is eigenlijk 
de stad van zijn jeugd en opvoeding9 

(zijn moeder had er een soort hotel en 
café op de Grote Markt). Breda heeft 
dat ook later wél geweten: jarenlang 
zal Campo in boeken en tijdschriften 
de overheid en inwoners van die stad 
laten weten dat ze stommelingen zijn. 
Hij schrijft dan meestal over Abdera 
(anagram voor Breda): dat was in de 
klassieke oudheid de plaats waar 
spreekwoordelijk de stommelingen uit 
afkomstig waren. In Breda volgt hij de 
latijnae en franse school (zeg maar: 
lager en middelbaar onderwijs). 
Daarnaast krijgt hij een privé-opleiding 
van een predikant in een dorpje bij 
Delft. Hij krijgt daar onderricht in 
hebreeuws, grieks, filosofie, wis- en 
sterrekunde, griekse en romeinse 
geschiedenis. Universiteiten laat ik 
verder bijzijden: Campo schreef zich 
gedurende zijn leven verschillende 
keren in (in Utrecht, Leiden, Oxford), 
zonder ooit een opleiding af te maken. 
Een buitengewoon kortstondige 
militaire carrière leidde al spoedig tot 
ontslag. Zijn eigenlijke beroep wordt 
dat van schilder: hij leert het vak bij 
schilders in Breda en Antwerpen. In al 
zijn geschriften blijkt, dat hij 
schilderen, niet schrijven als zijn 
eigenlijke levensstiel zag, en dat hij 
slechts door toeval tot schrijven 
gekomen was. 

Van zijn produktie weten we op dit 
moment slechts enkele schilderijen 
terug te vinden, in Nederland, Duits
land en Engeland. Het zijn 
hoofdzakelijk bloemstillevens; volgens 
deskundigen bepaald niet slecht. Als 
hij volleerd is, begint hij, zoals dat 
hoorde in die tijd, aan een Grand Tour 
door de Zuidelijke Nederlanden, 
Frankrijk, Italië, Zwitserland, Duitsland 
en Engeland. We krijgen af en toe wel 
de indruk dat die reizen meer met 
wijntje en trijntje te maken hadden 

dan met het palet; maar we zijn op dit 
moment niet in staat alle avonturen te 
verifiëren. Als we Weyerman zelf 
mogen geloven zou hij in Engeland 
voor £ 2400 aan opdrachten gekregen 
hebben van koningin Anne, en ook 
delen van portretten door de 
beroemde hofschilder Godfried Kneller 
voor zijn rekening genomen hebben. 
Zo rond 1720 (hij is dan al 
drieënveertig jaar!) beginnen we wat 
meer vat op de zaak te krijgen. Hij 
begint dan te schrijven, en door 
Nederland te zwerven. We treffen hem 
min of meer achtereenvolgens aan in 
Delft, Rotterdam, Breukelen, Abcoude, 
Amsterdam en Utrecht (of: bij Utrecht). 
In al die plaatsen krijgt hij moeilijk
heden met schuldeisers, met de 
overheid, of met invloedrijke inwoners, 
wegens zijn zeer praktische doch in 
het algemeen niet welwillend bekeken 
gewoonte om de huur of de 
bestellingen niet te betalen, of wegens 
de door hem plastisch en herkenbaar 
beschreven handel en wandel van die 
inwoners. Waarschijnlijk omdat het 
voor hem te gevaarlijk is geworden in 
de andere grotere steden, vinden we 
hem tenminste vanaf begin 1733 in 
Vianen terug, waarvoor hij een vrij-
geleide gevraagd had10. En ook in 
Vianen zou alles niet in pais en vree 
verlopen. 

Tot zover over zijn leven. Er zou 
minder reden zijn om over deze 
bonvivant en levenskunstenaar te 
spreken, als daar ook niet zijn oeuvre 
was. 
Weyermans werk beantwoordt 
nauwelijks aan wat men doorgaans 
verwacht dat in de pruikentijd 
geschreven werd. Als uw school
opleiding dezelfde geweest is als de 
mijne, en âls de achttiende eeuw al ter 
sprake gebracht is, dan verwacht u 
waarschijnlijk iets langzaams, iets 
moraliserends, iets schoolmeester-
achtigs, in de trant van Van Alphen. 
Als er aandacht besteed werd aan het 
proza, hebt u misschien wel die 
eenvoudige en heldere essays door 
Van Effen moeten lezen, bijvoorbeeld 



de vrijage van Kobus en Agnietje, 
onschuldig en charmerend en naief. 
Maar helaas of gelukkig, zo zit een 
groot deel van de literatuur uit die 
dagen toch niet in elkaar. Er zijn vele 
andere dingen te vinden. Bijvoorbeeld 
Weyerman, en hij is maar een van de 
velen die in de negentiende eeuw 
(toen voor het eerst de overzichten 
gemaakt werden van wat in vroeger 
eeuwen belangrijk was) onder tafel 
geschoven werden. Weyermans 
geschriften pasten niet zo goed in het 
Victoriaanse concept van literatuur. 
Het is satirisch, libertijns, erotisch en 
spotziek proza. Het gaf geen les mee 
aan de lezer, zoals men vroeger graag 
wilde. Zijn geschriften spotten 
ongegeneerd met allerlei groepen als 
vrouwen, duitsers, katholieken en 
gezagsdragers- heel oneducatief dus. 
Zij lijken niet zozeer geschreven ter 
instructie van de lezer, als wel om 
uitdrukking te geven aan de briljante 
geest van de auteur. Zij zijn bovendien 
moeilijk: er komen talloze eigentijdse 
situaties voor, die voor ons moeilijk te 
herkennen zijn. Zij zijn overladen met 
beeldspraak en anecdotes en lijken 
van de hak op de tak te springen. 
Het lezen van Weyerman is behoorlijk 
vermoeiend: het is als het verplicht 
onafgebroken moeten kijken naar het 
afsteken van vuurwerk. Daarbij 
vergeleken is het lezen van zijn 
tijdgenoot Van Effen een sinecure (al 
maakt de Hollandsche Spectator om 
andere redenen slaperig). 
Moet men per se het werk van 
Weyerman indelen, dan zijn er 
eventueel vier soorten geschriften te 
onderscheiden (een andere indeling is 
mij ook goed). 
Ten eerste zijn er een aantal 
toneelstukken. We weten daar niet 
veel van, soms niet eens of ze 
opgevoerd werden. Blijkens een aantal 
herdrukken schijnen ze bij de 
tijdgenoot wel in de smaak gevallen 
te zijn. 
Ten tweede: zijn weekbladen. Zij 
vormen mijns inziens het belangrijkste 
deel van zijn werk. Vanaf 1720 

begonnen ze te verschijnen: heel wat 
eerder dus dan de Hollandsche 
Spectator door Van Effen (1 731 ). Wat 
kon men vinden in deze wekeli jkse, 
acht pagina's tellende blaadjes, deze 
voorlopers van onze hedendaagse 
opinieweekbladen? Van alles. Verhalen, 
droomvertell ingen, gedichten ook. 
Maar vooral ditjes en datjes, een soort 
columns; kommentaren op eigenti jdse 
gebeurtenissen en ti jdgenoten. 
Weyerman schrijft óók wel over 
abstrakte onderwerpen (af en toe kan 
hij een enorme geleerdheid en 
belezenheid ten toon spreiden). Maar 
eigenlijk is hij op zijn best als hij ons al 
gekscherend en spottend meevoert in 
het dagelijks leven in verschillende 
nederlandse maar ook europese 
milieus; als hij ons iets laat meemaken 
van de gesprekken en levenswijze van 
patriciërs, boekhandelaars, prostituees, 
abten, duitsers, schilders, herbergiers, 
alchimisten, Spanjaarden, theologen 
en toneelspelers. En dit alles in proza. 
Dat is heel opmerkelijk, want proza 
stond in zijn tijd niet in hoog aanzien; 
poëzie en poëtische taal was het 
voermiddel waarin elk beschaafd mens 
zich moest kunnen uitdrukken. Maar 
men zou ook niet hebben kunnen 
uitdrukken in proza, niet kunnen 
beschrijven, datgene wat Weyerman 
beschrijft. Die ervaring was simpelweg 
nog niet voorhanden in het nederlands 
taaipakket, en het was nog nooit in 
proza beschreven. Weyerman is 
daarom niet alleen in letterkundig 
opzicht interessant. Hij is dat ook 
vanuit het opzicht van de 
beschavingsgeschiedenis. Hier wordt 
een taal gemaakt, die recht doet aan 
iets nieuws: aan de achttiende-eeuwse 
wending naar het aardse. Weyerman 
beschrijft de mensen in hun dagelijkse 
doen, en met hun ordinaire emoties. 
Dat vindt men niet bij Vondel of Poot. 
Nog opvallender is, dat Weyerman in 
staat is dat te doen op zo'n krachtige 
en kreatieve manier: de levenskracht 
spat er aan alle kanten uit. Vergeleken 
met zijn proza lijkt dat van Van Effen 
(hoewel het door veel meer mensen 



begrepen zal zijn) wel aan 
bloedarmoede te lijden. 
Een derde groep werken is er een, 
waarbij Weyerman moeite doet om 
doorwrocht en geleerd historisch werk 
te leveren. De bekendste daarvan zijn 
de Historie des Pausdoms (1725-
1728), en zijn Levens-beschryvingen 
der Nederiandsche Konst-schilders en 
Konst-schilderessen (1729-1769). Voor 
beide werken deed hij een enorme 
hoeveelheid wetenschappelijk en 
biografisch onderzoek. Maar ook blijkt 
dat hij een erg serieuze opzet niet lang 
vol kon houden. Dan komt hij te 
voorschijn met anecdotes en verhalen. 
Want, zo vond Weyerman bijvoorbeeld 
in zijn werk over de schilders, "hoe 
schilder hoe wilder". Zó vertelt hij hoe 
Rembrandt het aanpakte toen hij een 
leerling aantrof in laat ons zeggen 
diepe conversatie met een model. 
Een Paradijsverhaal11: "Een Leerling 
die al vry diep gevordert was in de 
gonst van Mevrouwe de Schilder
kunst, voerde op een zekeren tijt een 
zoet lief Meysje in zijn afgeschooten 
vertrek, om haar na te tekenen of te 
schilderen, [...] aldus was het 
voorgeeven. De Medeleerlingen 
scheenen alle benieuwt te zijn hoe dat 
spel zou afloopen, derhalve gleeden zy 
zachtjes, na hunne schoenen te 
hebben uytgeschud, na die 
Schildercel, en keeken by beurten 
door een scheurtje, alwaar zy het geen 
er volgt begluurden. Het was een 
warme dag, waar door den Tekenaar 
zich gemakshalve zo wel ontkleede als 
het Model, en zy in dien natuurlyken 
opschik den aiouden staat der 
aldereerste Ouders zonder veel 
omslags vertoonden. Wat er nu voor 
dartele handgrepen, graage lonken, en 
verlokkende diskoerssen tusschen die 
beyde voorvielen, zal den Leezer zo 
wel können gissen, als wy können 
navertellen of verzinnen [...]. 
Op die of op een diergelyke wijze 
gedroeg zich den jongen Schilder en 
het Vrouwelyk Model, toen Rembrant 
verscheen om de gewoone namiddags 
ronde te doen, en zijne Leerlingen de 
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Amsterdam, Universiteitsbibliotheek 
(Foto: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek) 

dagelijksche les te geeven, die niet 
weetende wat er te doen was om en 
by de Zeyldoekskluys van den 
opgeslooten Leerling, mee na het 
scheurtje stapte om eens te kyken. 
Hy zag dat paar ontrent in het zelve 
postuur zitten in puris naturalibus, 
gelijk als Mars en Venus gerekt en 
gestrekt laagen, toen den manken 
Vulkaan die Gelieven het net over het 
hoofd haalde, en hy had dat spel noch 
niet zeer lang aangezien, toen hy den 
afgevochten Leerling hoorde zeggen; 
Waarlijk lieve Engelin, nu gelijken wy 
niet kwaalijk naar Adam en Eva, want 
die liepen mee met de billen 
bioodshoofts moedernaakt in het 
Paradys. Zo dra had Rembrant van 
Ryn die vriendelijke woorden niet 
gehoort, of hy klopte met zijn schilder-
stokje tegens de deur van het vertrek, 
en riep met een dreygende stem; 
Dewyl ghy uwe onderlinge Naaktheyt 
kond zien en tasten, O overtreeders! 
zult ghy fluks het Paradys verlaaten. 



Daar op liep hy het deurtjen open, 
stoorde de Adams en Evas klucht 
waarom geen doekjes waaren 
gewonden, en joeg het verschrikt paar 
zo schielijk de trappen neerwaards en 
voorts ten huyze uyt op de straat, dat 
het te naauwer noot de tijd had om 
eenige gemeene Vygebladers ter vlugt 
op te vatten, om de onderlinge 
Naaktheyt te bedekken." 
Een vierde groep bestaat uit allerlei 
losse pamfletten en boekjes, waarover 
ik u verder niet zal lastig vallen. 

Wat had deze in zijn tijd beroemde of 
zo u wilt beruchte schrijver nu met 
Vianen van doen, en waarom kon hij 
"Vyanens alverdriet" genoemd 
worden? Iets van een antwoord 
kunnen we geven, als we ons 
baseren op enkele archiefgegevens12 

en verder op door Weyerman 
geschreven werken tijdens zijn 
verblijf in Vianen. 
Dat Weyerman zeker al vanaf begin 
1733 in Vianen was, valt af te leiden 
uit een vanaf die tijd begonnen aantal 
procedures die de plaatselijke 
middenstand ondernam, in een poging 
betaald te krijgen voor aan Weyerman 
geleverde goederen. Zo13 zien we de 
slijter Willem van Ophuijsen in het 
strijdperk treden. Hij eist betaling voor 
de in de periode 7 februari 1733 -
24 november 1734 geleverde wijnen, 
ter waarde van f 3 3 0 - , op welk 
bedrag Weyerman op 25 mei 1735 zo 
goed was geweest f 3 5 - te voldoen. 
Er restte dus nog een kleine f 3 0 0 -
(dergelijke bedragen zal men met 
toch wel 30 moeten vermenigvuldigen, 
om een idee te krijgen van de huidige 
waarde). Zo verschijnt ook Samuel 
Jacobs, die over de periode 4 
december 1733 - 13 juni 1735 f 1 0 4 -
eist wegens thuis bezorgd kalfs-, 
schapen- en rundvlees. En de 
metselaar Jan Croosen moet zich 
eveneens op het gerecht beroepen om 
de f 4 5 - die hij op 15 november 1735 
aan Weyerman leende (en die deze 
binnen zes weken tegen een rente van 
4% zou terugbetalen; die voor die tijd 

hoge rente wijst op hoge nood) 
uiteindelijk terug te krijgen. 
Bij al die rechtszaken verscheen 
Campo nooit, maar liet zich verdedigen 
door Vanderstraten. Waaróm Weyerman 
continu in geldnood was, is niet 
bekend. Zijn geschriften zouden hem 
naar mijn mening eigenlijk een redelijk 
inkomen hebben moeten opleveren. 
Maar misschien gedroeg hij zich in zijn 
persoonlijk leven teveel als een grand 
seigneur. Volgens een getuige, in het 
proces-1739, bevond Weyerman zich 
voorheen in goede doen, maar in deze 
jaren niet. Blijkens datzelfde proces 
probeerde hij dan ook door chantage 
aan geld te komen; daar kom ik nog op 
terug. Zeker is dat op 17 december 
1738 het gerecht van Vianen een 
beloning van honderd rijksdaalders 
uitloofde voor diegene die de 
verblijfplaats van Weyerman aan kon 
wijzen14. Ik weet eigenlijk niet, waaróm 
het Viaanse gerecht op dat moment 
naar hem op zoek was. Had dat te 
maken met nog meer vergrijpen door 
Campo in Vianen, die niet met zijn 
wanbetaling van doen hadden? Of was 
het op aansporing van het Hof van 
Holland, dat al enkele jaren met een 
onderzoek tegen Weyerman bezig 
was? Hoe dan ook, op 18 december 
1738 volgde de al eerder beschreven 
arrestatie. 

Hoe staat het met Vianen en zijn 
inwoners in het werk van Weyerman? 
We mogen aannemen, dat in principe 
alles wat Weyerman tussen 1733 en 
eind '38 schreef, in Vianen 
geschreven is (als hij tenminste niet op 
reis was). Datgene wat hij in deze 
periode schreef, behoort echter niet 
tot de hoogtepunten in zijn oeuvre. 
Het is eigenlijk nogal een rommelige 
lijst: er behoren pamfletten toe, ti jd
schriften die het nooit helemaal 
"maakten" (er verschenen slechts 
enkele nummers van, geen gehele 
jaargang), levensbeschrijvingen, 
strijdliteratuur tegen het katholicisme. 
In die werken komen ook enkele 
Vianezen aan de orde; een enkele 



keer spelen zij zelfs een hoofdrol. 
Eén ervan is: Eenige scherpe 
aanmerkingen over de Historie des 
Pausdoms (A'dam 1734). Het is een 
boekje waarin Weyerman de op dat 
moment nogal scherpe antikatholieke 
stemming in de noordelijke Neder
landen probeert te exploiteren15. Het 
heeft een nogal lange opdracht, 
gedateerd "Uyt myn Boekvertrek den 
Juny 1734". Opvallender is, dat die 
lange opdracht gericht is tot "den Wel-
Edelen gestrengen Heere, den Heere 
en Meester Everard Francois 
Schimmelpenning, Heere van 
Meerkerk, Drossaart van de Stad en 
Lande van Vianen, &c. &c" . Zo'n 
opdracht aan een politicus, 
magistraatspersoon, of aan iemand 
met geld en invloed, is in die tijd niets 
buitengewoons. Het is niet alleen een 
eerbewijs, doorgaans verwachtte men 
in ruii daarvoor óf een geschenk in 
klinkende munt óf protectie tegen de 
vijanden en tegenstanders. Bij 
Weyerman nu is zoiets juist heel 
ongewoon. Bij hem vinden we alleen 
spot-opdrachten, om die gewoonte 
belachelijk te maken (hij had geen 
protectie nodig, was belangrijk 
genoeg!); of zelfs is hij in staat zijn 
werk juist aan zijn vijanden op te 
dragen, om hen vervolgens flink 
belachelijk te maken. Waarom vertoont 
zich hier dan plotseling de leeuw in 
een schaapsvacht? Vond Weyerman, 
nu hij langzamerhand met de rug 
tegen de muur was komen te staan, 
het nu maar wijzer, om óók maar de 
stroopkwast te hanteren, en degene 
die over zijn lot zou kunnen komen te 
beslissen, op voorhand in een ietwat 
onzuivere situatie te manoeuvreren? 
Het lijkt er op. In die opdracht zegt hij 
eveneens, dat er gerechtigheid heerst 
te Vianen (dank zij de drost dus), en 
dat daarentegen de "groote Steden 
[niets anders zijn dan] groote 
Dievenesten". Dat is natuurlijk de 
wereld een beetje omdraaien: het 
waren juist IJsselstein, Vianen en 
Culemborg die als toevluchtsoord 
werden beschouwd voor dieven, 

falsarissen, bankroetiers en de rest. 
We krijgen dus de indruk, dat hier 
eigenlijk Vianen en de overheid van 
Vianen naar de mond worden gepraat, 
en dat Weyerman op dit moment een 
soort cordon sanitaire legt om zijn huis 
en persoon. 

En passant krijgt in dit werk (op blz. 
15) ook een Viaans katholiek 
geestelijke een veeg uit de pan. 
Sprekend over de verering van Maria 
geeft Weyerman een paar staaltjes van 
katholieke onzinnige meningen. Zo 
zegt hij: "Een Portugeesche Monnik, 
een ongemeen liefhebber van 
Lissabonsche uyen, en geen minder 
predikant als den Viaanschen 
zielbezorger vader Alexander Geerling, 
beweert, dat den naam van Maria is 
t'zamengestelt uyt de vyf eerste letters 
van de vyf alderdoorluchtigste vrouwen 
in het Oud Testament, Michol, Abigael, 
Rachel, Judith, Abishag". Deze Viaanse 
geestelijke had inderdaad de zorg voor 
de katholieke statie. Hier schijnt 
Weyermans uitval wel enige grond te 
hebben, omdat de heer Geerling zelfs 
de weerstand van zijn eigen 
katholieken opriep16. 
In 1 733 ook publiceerde Weyerman 
verschillende werken over Syberg (of: 
Syburg), onder andere zijn Leevens 
Byzonderheden van Johan Hendrik, 
baron van Syberg, Heer van 
Ermelinghoven en Bonckersbek 
(Utrecht 1733). Deze Syberg, een 
duitser van geboorte, was een flesse-
trekker en oplichter van groot formaat. 
Van europees formaat zelfs; hij is 
eigenlijk alleen maarte vergelijken 
met figuren als Cagliostro en St 
Germain. Net als zij gaf hij zich uit voor 
alchimist, die in het bezit was 
gekomen van het geheim van de 
samenstelling van de "Steen der 
Wijzen" (waarover óók Campo in 1739 
een boekje uitgaf). 
Deze Steen garandeerde aan zijn 
bezitter genezing van alle ziekte en 
zelfs onsterfelijkheid. En, natuurlijk, 
goud; het pure goud van de Steen kon 
ook andere metalen in goud 
veranderen. Het geloof dat zoiets 



überhaupt mogelijk was, was in deze 
tijd bij velen aanwezig; alchimie 
moeten we niet als iets beschouwen 
waarop alleen achterlijke middel
eeuwers het patent hadden. Het is 
juist de in deze tijd groeiende 
belangstelling voor de processen in de 
natuur, die er weer een opleving aan 
gaven. In deze tijd is het nog niet zo 
goed te onderscheiden, waarin chemie 
(de wetenschap) en alchimie van 
elkaar verschilden. Zeer velen 
liefhebberden er in. Het was dan ook 
niet zelden dat in vele europese 
hoofdsteden een knal gehoord werd, 
ten bewijze dat er weer eens een 
tuinhuis in de lucht gevlogen was, 
waarin een liefhebber enige 
chemische mengsels uitgeprobeerd 
had, tot nadeel voor zijn weduwe. 
Syberg nu zien we na een europese 
rondreis ook in de Nederlanden 
arriveren, waar hij op grote schaal in 
Rotterdam, Den Haag en Amsterdam 
kooplieden en andere weigestelden 
begon op te lichten. Op een gegeven 
moment begon echter het gebrek aan 
resultaat in het produceren van de 
Steen wel wat érg opvallend te 
worden, en moest Syberg het land 
verlaten; via Vianen trouwens, maar 
daarover straks. 
Weyerman maakte op eigen initiatief 
kennis met Syberg in Den Haag, en 
bleef zo'n beetje een goede kennis 
tijdens diens verblijf in de 
Nederlanden. Het is niet zo duidelijk 
waaróm hij Syberg zo vaak bezoekt. 
Misschien was hij wel gefascineerd 
door diens figuur: hoe kon het dat 
iemand op zo grote schaal, nóg 
overdonderender dan hijzelf, zóveel 
indruk kon maken op zóveel mensen? 
Misschien was ook Weyerman een 
tikje gebiologeerd door het probleem: 
kon die man nu eigenlijk de Steen 
maken of niet? Het is allemaal niet zo 
duidelijk. In zijn roman die handelt 
over het verblijf en het echec van 
Syberg in de Nederlanden, zit én iets 
van afkeer én iets van bewondering, 
als hij schrijft over Sybergs talrijke 
trucs, zijn gigantische feesten op zijn 

op krediet gekocht landgoed te 
Zoetermeer, en over zijn peilloos 
vermogen om het gehele etmaal lang 
hoeveelheden alcohol in te nemen, dat 
zelfs door Campo niet geëvenaard kon 
worden; en die kon er wat van. 
Syberg poogde voortdurend Weyerman 
voor zijn karretje te spannen, en hem 
te verleiden zich in allerlei avonturen 
te storten. Bijvoorbeeld om een 
onderaardse schat op te graven die te 
Hagestein, vlak bij Vianen, begraven 
zou liggen. Weyerman citeert een 
brief die Syberg hem schreef (uit Wijk 
bij Duurstede, waar men zo gek was 
geweest Syberg het burgerrecht te 
verlenen) met zo'n voorstel. "De 
beweegreden waar door dien 
onnoozele Duyvelbanner my dien brief 
schreef" zegt Weyerman (blz. 281 e.v.), 
"sproot uyt een sprookje, het welk ik 
hem eenmaal had vertelt [...]. Hoe dat 
de Hagesteynsche boeren een oude 
overlevering hadden, als dat 'er een 
groote schat ley begraaven in een 
onderaardsch verwulft, achter het slot 
van Hagesteyn, ter plaatse alwaar 
eertyds een Nonnenklooster had 
gestaan, welke schat wiert bewaart by 
spooken en boldergeesten. Dat de 
daaromstreeks woonende oude 
boerinnen betuygden eenpaariglyk, 
hoe eenige bezweerders aldaar 
waaren beland uyt Utrecht om dien 
schat te schaaken; dat die duyvel-
banners ten dien eynde eenige 
verwonderlyke bezweeringen hadden 
in 't werk gestelt; doch dat 'er een 
schielyke rook was doorgedrongen 
door den aarde waar onder de schat 
ley verhoolen, door welke damp 
tweehondert vyfen zeventig reygers 
wierden verstikt in het Viaansche 
bosch; zonder de schade van de op 
het [uitkomen] staande kuykens eens 
te rekenen, wier gevederde moeders 
tot een toe de pip kreegen door dien 
damp, en vervolgens onvruchtbaar 
waaren verbleeven tot een 
schroomelyk voorbeelt aan alle andere 
kuykens en hennen". Weyerman ging 
hier niet op Sybergs voorstel in17. 
Als Syberg afreist uit de Nederlanden, 



doet hij dat met de allure van een 
oliesjeik die met zijn hele hofhouding 
op stap is. Weyerman heeft er bijna 
tien pagina's voor nodig (blz. 298-307) 
om Sybergs aankomst, verblijf en 
vertrek uit Vianen te beschrijven. 
Enkele passages hieruit. Weyerman 
vergezelt Syberg naar Vianen, vanuit 
Utrecht: "doch gezeten in een andere 
koets, zynde de met vier paarden 
bespannen koets van den Baron zo 
volgestuuwt met zyn adelyk gevaart, 
myn heer en mevrouw Champigni 
[deze laatste is tegelijk Sybergs 
maitresse], den kamerdienaar van den 
laatsten, den hofnar, en noch een paar 
dienstbaare sprinkhaanen, dat 'er geen 
plaats overig was voor een mug, om 
behoorlyk gezeten te können 
meeryden in die quakzalvers karos. Wy 
belanden tot Vianen tegens de uur 
bestemt tot het middagmaal, en namen 
onzen optrek in het Koffihuys van die 
beroemde Vrystad. welk koffihuys te 
gelyk een braaf wynhuys, ordinaris 
[eetgelegenheid], en goed logement is, 
een drietal gerieflykheden, dewelke 
veeltyds niet worden gevonden onder 
een huysdak". Hierop volgt een 
uitgebreid verhaal, hoe enige leden 
van het gezelschap er op proef
ondervindelijke wijze pogen achter te 
komen of mevrouw de Champigni 
inderdaad een vrouw is, en daar niet al 
te wel in slagen. Men eet gezamenlijk. 
Maar daarna dreigt twist: "Den 
Chevalier de Champigni was na 
beneden gegaan, om eenig bevel van 
den Baron van Syberg over te dragen 
aan zyn Wel Edelheits domestieken, in 
zyn qualiteyt als Hofmeester, of liever 
als Groot Maarschalk van de 
hofhouding des Barons, toen een Heer 
van 't gezelschap lust kreeg om een 
weynig te dartelen met Madame de 
Champigni: maar den Ridder haar 
gemaal, die al het air had van een 
kikvorsch die op zyn achterste pooten 
staande komt opklauteren langs een 
steyle slootkant, bedierf in het 
opkomen dat spel. Den Fransche 
edeling sloeg een paar blikken op als 
een Herkules die zyn geliefde Dejanier 

ziet schaaken; ja zelfs begon hy zyn 
gramschap lucht te geeven langs de 
uytwaasseming van eenige bloed-
zuyverende Mortd! en Sacred! 
quansuys de voorboden van een 
aanstaande treurspel, toen dien storm 
wiert verydelt door eenige weynige 
woorden. Of den Ridder zal zyn weg 
meeten langs het venster na 't 
kampement; sprak een zeker Heer 
[Campo?], of hy zal onder de tafel 
worden weggestopt, om te verstrekken 
tot een voetbank aan het gezelschap. 
Den goede Baron die wyslyk voorzag, 
dat als den Ridder door een slagregen 
van rotting-droppels wiert gejaagt, dat 
dan zyn Wel Edelheits breede 
schouders mede aan de beurt zoude 
leggen, stoof op van de tafel, en 
omarmde dien Heer; onderwyl dat den 
Chevalier de Champigni, die zich 
voorzigtelyk had geposteert in de deur 
van de eetsaal, om, des noods zynde, 
de trappen ses aan ses te tellen, een 
Schouwburgs akteur vertoonde, die 
zyn rol te hoog hebbende genomen, in 
't opsnyden van een donderent vaars 
blyft steeken, by gebrek van adem. Ha! 
myn waarde Heer, riep den Baron van 
Syberg met een beevende stem, ziet 
den Ridder de Champigni toch door de 
vingers; hy is een jongeling, een 
vreemdeling, en een jaloers edelman; 
en een van die drie redenen is 
voldoende genoeg om hem zyn 
misslag te vergeeven. Dat verzoek 
wiert ingewilligt, en den Ridder wiert in 
genade aanvaart, die fluks het karakter 
van zyn landaart gaf, door den ophef 
van dit airtje, Ainsi que mon amour, ma 
foiblesse est extreme". 
Maar tenslotte vertrekt de baron, door 
heel Vianen bekeken: "De liefde en 
den wyn stonden op 't punt om ons 
een tweede klucht te geeven, toen den 
Baron van Syberg eensklaps een 
besluyt nam om te verreyzen; en na 
dat hy het gezelschap had in slaap 
gesolt door een opiaat van Maagden-
burgsche komplimenten [Syberg kwam 
uit Maagdenburg], stoof hy in zyn 
koets, en de talryke Viaansche 
meenigte om en by het Koffihuys 



t'zamen getropt, bleef staan gaapen. 
Die meenigte was aldaar t'zamen-
gebloeit, op de hoop dat den Baron 
goude en zilvere penningen te grabbel 
zou hebben geworpen, weshalve die 
stont te rekhalzen na dien oogst, gelyk 
als een verdorde hey staat te gaapen 
na een verquikkende zomervlaag; want 
ter plaats daar het geld zo doodelyk 
schaars is, valt het gemeen vreeslyk 
happig, en wie ook aan de waarheyt 
twyfelt, kan zulks naby de Lek 
oploopen". 

Verdween Syberg uit het gezicht van 
Vianen, Weyerman voorlopig niet. 
Integendeel, zijn aanwezigheid zou in 
de loop der jaren voor sommige 
inwoners steeds hinderlijker worden. 
Zo slaagde hij er in een vete op te 
bouwen met de burgemeester 
Alexander Le Roux18. Over het begin 
(?) van die ruzie worden we door 
Weyerman zelf geïnformeerd in zijn 
nogal zeldzame pamflet Verdeediging 
van Jakob Campo Weyerman tegens 
Alexander Ie Roux. De voorrede in dat 
pamflet is gedateerd 1 september 
1737; het boekje (16 blz.) verscheen te 
Utrecht, waarschijnlijk in datzelfde 
jaar19. Weyerman schuift daar Le Roux 
van alles in de schoenen, zoals 
kruiperigheid, slaafsheid, het in de 
steek laten van zijn vaderland. 
Waardoor al deze opmerkingen nu 
veroorzaakt worden, horen we vanaf 
bladzij acht. Het blijkt dat er op 24 juli 
1737 een veiling was van bepaalde 
goederen in de stadsherberg De Roos 
te Vianen. Op die veiling waren 
kennelijk zowel Weyerman als Le Roux 
bezoekers. Weyerman was een luchtje 
gaan scheppen, toen een heer op hem 
toekwam met de mededeling, dat 
burgemeester Le Roux zojuist tegen 
Weyermans zoon had gezegd"dat hy 
een Aap [was] gelyk als zyn vader". 
Een uiterst triviaal voorval dus. "Die 
tyding", zegt Weyerman, "kwam voor 
my vry onverwacht, want niettegen
staande ik wist dat dien onbezonnen 
Alexander al ommers zo hovaardig was 
als Lucifer voor den val, kende ik hem 
echter niet stout genoeg, om in eenen 

adem scheldtwoorden uyt te bassen 
tegens Vader en Zoon". Het lijkt hier 
wel het begin van een type twist dat 
groeit uit de ruzies van kinderen, als 
de een de ander toegevoegd heeft dat 
zijn vader sterker is dan die van de 
ander. Men ziet Weyerman opzwellen, 
in de toorn van een vader wiens kind 
een klap van een andere volwassene 
heeft gehad. Hij gaat bevestiging 
vragen aan zijn zoon: het klopt. En vlak 
daarna ontmoeten Weyerman en Le 
Roux elkaar op de achterplaats van de 
herberg, als Le Roux daar naar toe 
komt, om gevolg te geven aan een 
bepaalde natuurlijke behoefte. Hij had 
het hoog water door de vrees 
gekregen, zegt Weyerman vals. Het 
komt tot een fikse ruzie, daar op dat 
achterplaatsje. Campo vraagt Le Roux 
zich te verantwoorden - hij noch zijn 
zoon hadden hem immers ooit 
aanleiding gegeven hen te beledigen 
(let wel: we horen het verhaal maar van 
één kant)? Le Roux stottert wat dat hij 
noch op Weyerman noch op zijn zoon 
had gedoeld. Hierop begint Weyerman 
hem de mantel uit te vegen: Le Roux 
zou in Amsterdam bankroet zijn 
gegaan; hij had de neef van een heer 
Caille gewond, en had daarvoor in de 
kerker gezeten; hij had als geboren 
fransman onterecht een schepen-
functie in Vianen gekregen; hij voerde 
een Sardanapaals leven (dat wil 
zeggen hij voerde een leven als een 
beest, pleegde overspel en dergelijke). 
Daar zal allemaal best het nodige van 
waar zijn - Weyerman heeft meestal 
gelijk in dit soort dingen - en als 
informatie over Vianen is het 
meegenomen, maar men kan zich 
natuurlijk afvragen of het wel zo nodig 
was dit alles in druk te brengen: zo op 
het oog lijkt het hier alleen rancune. 
Niet onterecht antwoordt Le Roux dat 
als Weyerman vond dat hij beledigd 
was, hij zich maar bij de politie (het 
gerecht) moest vervoegen. Bovendien 
liet hij die middag via een kennis aan 
Weyerman een aanbod van verzoening 
overbrengen. Dit werd door Weyerman 
afgeslagen. Alexander, die nu 
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waarschijnlijk lont begon te ruiken (het 
was beslist gevaarlijk iemand als 
Weyerman tot vijand te hebben) schijnt 
het daarop over een andere boeg 
gegooid te hebben. Althans volgens 
Weyerman was het op verzoek van Le 
Roux dat er nu een "vergadering van 
Policie" op het stadhuis werd belegd, 
waar hij zich beklaagde over de smaad 
hem door Campo aangedaan; "in 
tamelijk siegt Nederduytsch", zegt 
Weyerman bijtend, die nergens in zijn 
oeuvre erg te spreken is over de 
fransen, die bij hem te boek staan als 
praalhanzen, leugenaars, en lief
hebbers van onordentelijke gerechten 
als kikkerbilletjes, en die volgens hem 
als zij naar de Nederlanden emigreren 
(en dat waren er inderdaad heel wat) 
altijd zo kaal bleken te zijn als een 
kerkrat, terwijl zij zich desondanks zo 
hooghartig gedroegen als Bredero's 
Spaanse Brabander. Ook Weyerman 
wordt naar het stadhuis geroepen. Hij 
trekt daar de door hem gemaakte 
opmerkingen niet terug, maar meldt 
dat al die zaken te bewijzen waren. De 
uitspraak van het gerecht kwam er 
volgens Weyerman op neer, dat de 
beide heren elkaar met rust moesten 
laten, en dat Weyerman, als er toch 
iets mocht gebeuren, zich niet tot Le 
Roux maar tot het gerecht moest 
wenden. 

Kennelijk is deze regeling voor 
Weyerman toch niet bevredigend 
genoeg geweest; anders was hij toch 
niet tot publikatie van zijn 
Verdeediging overgegaan. Hij besluit 
dat pamflet zelfs met een gesprek 
tussen vrienden, waarin over Le Roux 
nog meer onaangenaamheden worden 
meegedeeld. Zo zou die in Vianen ten 
onrechte een van zijn huurders, een 
schoenmaker, met zijn huisraad, 
beddegoed en al op de stoep gezet 
hebben. Ook zou hij een 
schoolmeester aan de franse 
kostschool, Du Bois, ondanks diens 
contract ontslagen hebben; en wel 
omdat Du Bois er iets tegen gehad zou 
hebben dat Le Roux aan zijn collega 
Hurtault een anker rode wijn gegeven 
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had (als een soort smeergeld?). 
Of Le Roux op dat pamflet gereageerd 
heeft, of dat het Viaanse gerecht 
reageerde, weet ik niet. Zeker is dat 
Le Roux voor Weyerman voorlopig de 
gebeten hond bleef. Zo kunnen we 
Le Roux zonder twijfel terug vinden in 
een figuur die Weyerman op 1 april 
1737 ten tonele voert in zijn weekblad 
De Naakte Waarheyt (Let wel, dit was 
een blad bestemd voor consumptie 
in de gehele Republiek, en niet alleen 
in Vianen!). Weyerman brengt hier een 
bezoek aan een bepaalde taveerne bij 
de Bloemmarkt in een ongenoemde 
stad (Vianen?), en treft daar een 
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gezelschap van "ligtemissen, 
leeggangers en kaakelaars". Een der 
aanwezigen wordt ons voorgesteld als 
"een rosse Franschman, die te gelyk 
voor woekeraar, stadsbul, flikke-
flooyer, en borgermeestre speelde in 
een Vrystad"; iets verder wordt hij 
toegesproken als "Rufus". Heeft u 
Le Roux al herkend? Zo niet, dan had 
de geoefende Weyermanlezer van 
toen dat toch wel door. Die lezer, die 
meestal een goede opleiding genoten 
zal hebben, begreep uitstekend dat 
Rufus (de rode, roodachtige) en het 
rosse stonden voor Le Roux, de rode. 
Bovendien was men in die tijd zowel 
hier als in het buitenland gewend op 
die manier pamfletten, romans enz. te 
lezen: men zocht automatisch naar 
sleutels. We herkennen daarnaast in 
de betiteling "flikkeflooyer" een 
toespeling op het feit dat Le Roux iets 
met een schoennering van doen had 
(zie boven); in de "woekeraar" zijn 
financieringspraktijken20. In de term 
"stadsbul" zal ongetwijfeld eveneens 
een toespeling verbogen zitten naar 
iets, wat voor ons nog onbekend 
gebleven is (een bepaalde 
verhouding?). Men ziet hieruit tevens, 
dat een auteur als Weyerman aan 
goede lezers, die aan een half woord 
genoeg hadden, ongelooflijk veel kon 
vertellen over personen en situaties, 
zonder dat voor de wet bewezen zou 
kunnen worden dat hij aan laster
praktijken deed. Waarom zoü een 
Rufus ook eigenlijk per se met Le 
Roux geïdentificeerd moeten 
worden? 
Op dezelfde manier behandelt 
Weyerman Le Roux gedurende enkele 
jaren - men kan zich goed voorstellen 
dat men zich op die wijze inderdaad 
niet meer veilig voelde. Ik geef nog 
twee voorbeelden, al zouden er meer 
aangehaald kunnen worden. In 1738 is 
het onweer voor Le Roux niet van de 
lucht, maar ook niet voor andere 
inwoners van Vianen. In zijn 
Zeldzaame Leevens-byzonderheden 
van Arminius, Weyerman, Hennebo, 
Veenhuyzen schrijft Weyerman en 

passant over de "Fransche raazerny 
van den gebankroteerden Alexander 
Le Roux, woonachtig tot Vianen" (blz. 
14). Hij heeft een opmerking over 
Julius Cesar, die altijd zat te frutselen 
aan zijn toga, "gelijk Alexander Ie 
Roux noch dagelijks zit te plooien aan 
de Kostuymen [rechtsregels] van 
Vianen" (blz. 64); hier wordt Le Roux 
dus eigenlijk beschuldigd van 
corruptie21. 
In dit werk is ook gedeeltelijk een 
toneelstuk opgenomen onder de titel 
"De Gramschap", dat overduidelijk te 
Vianen speelt. Let u bijvoorbeeld maar 
eens op de regels (blz. 236), waar de 
"dorpjonker Gromgram" tegen zijn 
knecht zegt: 
"Snor na buyten, Hondsvot, 
en kyk eens wat voor Kanaille 'er stalt 
op de Voorstraat of by de Lekpoort. 
Ik zal dat Zondags Vee gaan 
vernestelen, spaart my den Wyn het 
leeven". 
In dat stuk komen allerlei kleurrijke 
figuren voor, zoals de advocaat 
Roodneus, de ambachtsheer Koekop, 
de drossaart Winterdonder, en allerlei 
- laat ik zeggen niet geheel eerbare -
vrouwspersonen, die allen waar
schijnlijk voor Vianenaars van 1 738 
staan. Ik laat het graag over aan de 
experts ter stede om dit alles precies 
uit te zoeken. Ook daar echter weer 
treffen we Le Roux, als op blz. 243 
tegen Gromgram gezegd wordt, dat 
hijzelf erotisch niets waard is, maar dat 
ondertussen wél elk jaar mevrouw 
Grabbelpoes zijn vrouw komt helpen 
bij de geboorte van een kind, dat óf 
van Rufus Dommekracht is óf van 
Karel Stormbok22. 
Duidelijk is langzamerhand wel, dat 
Weyerman redelijk goed op de hoogte 
is met het wel en wee van Vianen; 
maar ook dat Vianen en hij niet de 
meest innige liefdesrelatie hebben. 
Eveneens onbarmhartig is zijn 
opmerking dat de amsterdamse 
dievenbuurt, de Duivelshoek (rond de 
Botermarkt oftewel het Rembrandt-
plein) alleen maar vergeleken kan 
worden met soortgelijke straten of 
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buurten in Londen en Parijs als Drury 
Lane en de rue la Huchette, en... met 
het "Walslant" te Vianen (blz. 45)! Wat 
er zich daar aan onguurs bevond, weet 
ik niet; ook op dit punt heb ik mij niet 
aan verder onderzoek gewaagd, 
hopelijk tot genoegen van de huidige 
bewoners. 

D E 

ROTTERDAMSCHE 

JL JL B2J XSk. JLVJL JC* C3 f 

Behelzende een' fchat van zeer gee-
ftjge en kortswylige Aanmerkingen over 

het gedrag der hedendaagfche Waerelt. 

T* R O T T E R D A M, 

Gedrukt by A R N O L D W I L L I S , Bodtf«. 
kooper over den Rystuio. 

Amsterdam, particulier bezit 

Uit de stukken behorend bij het 
Haagse proces komen nog enkele 
bijzonderheden over de relatie 
Weyerman-Vianen naar voren. Ten 
eerste vinden we een brief, 
geschreven door Weyerman op 29 
oktober 1735, uit Vianen23, aan een 
vriend, de Haagse advocaat Johan 
Blocquau. Hierin meldt hij 
triomfantelijk dat hij er in geslaagd is 
zijn drie belangrijkste schuldeisers te 
overreden "fuste et pugnis" (met de 
vuist en met slagen). Het lijkt me niet 
onlogisch deze drie te identificeren 
met de eerder ter sprake gekomen 
slijter, slager en metselaar. Ten 
gevolge hiervan, zegt Weyerman, had 
hij "een gering misverstant" met de 
officier van justitie gekregen - maar 
dat interesseerde hem minder "ter 

plaatse daar de Justitie mank gaat". 
Een typerend voorbeeld van het 
eigenrechtig optreden van Weyerman. 
Erger is het volgende. In januari 1739 
brengt het gerecht een andere brief 
ter tafel24: een anonieme en 
ongedateerde brief aan Le Roux, met 
de mededeling dat in korte tijd 
Weyermans Kroniek der Bankroetiers 
zou verschijnen; hij, Le Roux, zou 
hierin uitgebreid ter sprake komen, en 
zou er beter aan doen dit "op zagte 
wijs voor te komen". Uiteraard moeten 
we hierin een aanmoediging zien om 
financieel over de brug te komen; in 
wezen is het een chantagepoging. 
Over deze brief worden aan een 
verhoor onderworpen Weyerman én 
een van zijn kennissen, de 
rotterdammer Abraham Elzevier, aie 
fungeerde als Weyermans agent bij de 
verkoop van schilderijen en teksten. 
Het blijkt nu, dat op basis van een 
ontwerp van Weyerman Elzevier de 
brief geschreven had, in de hoop op 
een aandeel in de winst. 
Er zijn nog andere gevallen te vinden 
waarbij Weyerman in deze Viaanse 
jaren dezelfde methode toepaste, maar 
die hebben niet met inwoners van 
Vianen te maken. Weyerman bekende 
eigenlijk vrij vlot. Later, in een 
schrijven van 10 juli aan de 
autoriteiten, poogt hij nog wel 
verzachtende omstandigheden aan te 
voeren: de bedreigde personen waren 
immers, zegt hij, niet anders dan 
eerloze personen en bewuste 
falsarissen? 

Terzake van deze chantagepogingen 
kunnen we in wezen niets vinden om 
Weyerman van schuld schoon te 
wassen, ook al zou hij verarmd zijn en 
waren er in die tijd geen sociale 
regelingen waarop hij en zijn gezin 
terug konden vallen. Vianen zal er 
waarschijnlijk gelukkig mee geweest 
zijn dat het hem kwijt was; en 
misschien moest het er nóg meer 
gelukkig mee zijn, dat het haagse 
gerecht niet op Weyermans herhaalde 
suggestie inging, waarin hij vroeg hem 
te veroordelen tot verbanning naar 
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Vianen25. Alleen nu, achteraf, mag het 
er best trots op zijn dat een van de 
beste schrijvers uit de achttiende 
eeuw een van zijn inwoners was.26. 

En er blijven natuurlijk nog talrijke 
vragen over. Enkele daarvan zijn: 
wanneer arriveerde Weyerman precies 
in Vianen? Van wanneer dateert zijn 
vrijgeleide en waarom was dat voor 
hem noodzakelijk? Waar woonde hij in 
Vianen en zijn er aanwijzigingen te 
vinden over zijn bezigheden en 
inkomen? Welke zijn de inwoners van 
Vianen in de aangehaalde teksten, is 
het over hen beweerde waar? Was het 
Walsland rond 1735 een ongure buurt, 
of een toevluchtsoord voor bank
roetiers en soortgelijke figuren? Hoe 
ziet de biografie van Alexander Le 
Roux er uit? Ik hoop dat de lezers van 
het tijdschrift enige opheldering 
kunnen geven. 

A.J. Hanou 

Noten 

1. Invectief door Pieter Poeraet tegen 
Weyerman gebruikt; zie Jacob Campo 
Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer 
(1729), dl II kommentaar door A.J. 
Hanou (Amsterdam 1978), 311 . 

2. Politierapport in Algemeen Rijksarchief, 
Den Haag, Rechterlijk archief Vianen, 
inv. nr 109, stuk 361 . 

3. Aldaar, stuk 362, 363. 
4. Algemeen Rijksarchief, Den Haag, 

Hof van Holland, Criminele papieren, 
inv. nr 5443. 

5. In zijn Zeldzaame leevens-
byzonderheden van Laurens Arminius 
[...], Amsterdam 1738; en in zijn Levens-
beschryvingen der Nederlandsche 
Konst-schilders en Konst-schilderessen, 
dl IV, Dordrecht 1769. 

6. Franciscus Lievens Kersteman, 
Zeldzaame levens-gevallen van J.C. 
Weyerman [...] behelzende Zyne 
weergalooze en voortreffelyke 
Geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke 
Ontmoetingen en wetenswaardige 
Omzwervingen [...] Tweede druk. 
's-Gravenhage 1763. De uitgeverij Sub 
Rosa te Deventer bereidt een 
heruitgave van dit boek voor. 

7. Zie onder meer A.J. Hanou. "Mijn 
vadertje hij was rechtvaardigheid", 
Mededelingen van de Stichting Jacob 
Campo Weyerman n r31 (september 
1980), 259-264. 

8. In de laatste jaargangen van de 
Mededelingen (zie boven) zijn een 
groot aantal feiten over Weyermans 
moeder en haar bedrijf gepubl iceerd, 
vooral door Frans Wetzels en Peter 
Altena. 

9. Voor verantwoording van de gegevens, 
zie de inleiding bij de heruitgave van 
Den Vrolyke Tuchtheer (noot 1). 

10. Stuk 362 (bron als in noot 2). 
11. Geciteerd volgens Mededelingen van 

de Stichting Jacob Campo Weyerman 
blz. 125. 

12. Zie noot 9. 
13. Algemeen Rijksarchief, Den Haag, 

Rechterlijk archief Vianen, Ordinaris 
rechtsrol (inv. nr 64). 

14. Stuk 360 (bron als in noot 2). 
15. Zie hierover: J.J.V.M, de Vet, 

"Weyerman en zijn Karthuizer", 
Documentatieblad werkgroep 
achttiende eeuw 55-56 [XIV-2] (1982) 
179-208. 

16. Aldaar, blz. 34. Volgens De Vet heette 
de pastoor eigenlijk Geerlichs. In 
overeenstemming met Weyermans 
spelling is echter die van de 
rechterlijke archieven van Vianen: ook 
daar heet hij Geerling(s). 

17. Overigens wel in de eerste plaats om 
een praktische reden: "dewyl ik 
niemant kende die den ingang wist na 
dat onbekent verwulft" (blz. 282). Er is 
trouwens eerder (blz. 164-175) een 
grote scene over het opgraven van 
schatten, die wel op dit Hagestein-
verhaal geïnspireerd lijkt. 

18. Ik heb naar deze figuur geen specifiek 
onderzoek gedaan. Alleen blijkt, gezien 
het protocol van opdrachten, schuld
brieven enz. over de jaren 1730-1738 
(Algemeen Rijksarchief, Den Haag, 
Rechterlijk archief Vianen, inv. nr 20) 
dat hij in die jaren plaatselijk nogal 
eens als financier optrad; ook, dat hij in 
1732 nog schepen was. Curieus is dat 
hij op 18 juli 1736 aan Caesar Tronchin 
te Amsterdam een herberg in het 
Viaanse bos verkocht. Deze Tronchin 
(1638-1740) was mede-eigenaar van de 
Gazette d'Amsterdam (Jean Sgard, 
Dictionnaire des journalistes, Grenoble 
1976, 358), en daarmee sluit zich weer 
een kring van publicisten. Misschien 
moet de oorsprong van de ruzie wel in 
dat milieu gezocht worden? 

19. Zowel dit pamflet als de na te 
noemen Voorlooper van de Kronyk der 
Bankrotiers zijn te vinden bij de haagse 
processtukken (zie noot 4). Passages 
die betrekking hebben op Le Roux zijn 
door de rechterlijke instanties 
aangestreept. 

20. Vergelijk noot 18. 
21. Een opmerking over zijn gierigheid 

nog op bladzijde 140. 
22. Overigens zijn er in de Leevens-

byzonderheden van Arminius 
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waarschijnlijk nog wel meer gegevens 
te vinden over inwoners van Vianen. De 
struktuur van dat boek is er namelijk 
een van een algemeen kader, 
waarbinnen personen die ons in het 
begin voorgesteld worden elkaar 
verhalen vertellen. Weyerman gaat 
namelijk op ziekenbezoek bij een 
mevrouw Pluymaluyn (of dat bezoek 
ooit werkelijk heeft plaatsgevonden is 
hier niet van belang). Hij treft daar een 
heel gezelschap, dat elkaar ter 
amusement verhalen begint te 
vertellen. De vertellers zijn pastoor 
Lekkerbeetje, Weyerman zelf onder het 
pseudoniem Vrolykaart, jonker 
Snoeshaan, de heer Klatergoud en de 
geneesheer Smul; verder de dames 
Klatergoud en "Susje Paradys". Al 
deze personen zijn duidelijk werkelijk 
bestaande individuen, zonder dat wij 
weten welke naam er in werkelijkheid 
in hun paspoort stond. Misschien 
moeten we er, omdat het boek in 1 738 
gepubliceerd is, we) inwoners van 
Vianen in herkennen. Een argument 
voor dat laatste zou te vinden kunnen 
zijn bij de karakterisering van Susje 
Paradys, omdat daar plotseiing een 
overloop plaatsvindt naar werkelijke 
inwoners van Vianen (op niet erg 
vleiende wijze). Susje Paradys, zo zegt 
Weyerman (blz. 9) "verhief 
onophoudeiyk haare byzondere 
deugden. Op die wyze bazuynt de 
genachtrokte Winkelier zyn 
weergalooze winkelwaaren, niet op dat 
die zouden verroesten onder zyn 
opzigt, maar om die verlegene stoffen 
aan den man te brengen, hoe eerder 
hoe liever. Dat Susje Paradys koos 
altyd de party tegens de liefde, en 
echter was de liefde de voornaamste 
vlak in het edelgesteente van haar 
ongekreuktheyt". En dan komt Vianen 
ineens zeer nauij: "Noch was dat 
voorbeeldelyk Lam zo hovaardig als de 
pikzwarte Juliette, voor dat dat 
laastgemelt Aschkat haar hartnekkige 
tederheyt had afgestaan aan Ie Sieur 
Pappus, een Zwitser by geboorte, een 
Ondermeester by beroep, en een 
Gaauwdief by praktyk". In een voetnoot 
voegt Weyerman er voor de 
duidelijkheid aan toe: "Die Pappus 
wiert beschuldigt van de Juweelen te 
hebben gestoolen van Madame Ie 
Comte, Huysvrouwe van Ie Sieur Ie 
Comte, Fransche Schoolmeester tot 
Vianen". Terugredenerend moeten 
dan ook Susje Paradys en haar 
gespreksgenoten misschien wel als 
inwoners van Vianen beschouwd 
worden. 

23. Stuk 46. Het begin van de brief luidt: 
"Dewijl ik ben verzekert van Uw-Edeles 
genegendheijt 't mijwaards, neeme ik 
de vrijheijt om UwEdele te zeggen, als 

dat ik die bewuste negotiatie heb 
verricht, na genoegen. Vervolgens ben 
ik alhier geretourneert, op het punt des 
tijds, dat mijne doodvijanden, namelijk 
mijne schuldeijsschers, in reijen en 
geleders, stonden gerangeert, om 
mijne meubelaaire goederen te 
distraheeren. Het geluk is mij tot zo 
verre gonstig geweest, dat ik de 
welmeenendste heb geappaiseert, 
pulveris exigui jostu, en drie van de 
Tekelijksgezinden, malkontenten 
gedoopt, zijn bij mij getemt geworden, 
fuste et pugnis, waardoor ik in een 
gering misverstant met den Officier ben 
geraakt, waar aan een man, gelijk als ik 
zich niet eens kreunt, want ter plaatse 
daar de Justitie mank gaat, vermag een 
onpartijdig man wel een weijnig te 
heersschen, buijten de zogenaamde 
Overheijt". 

24. Stuk 57. De tekst: "Mijn Heer Voor 
Eenige dagen in gezelschap zijnde van 
D'Heer J. C. Weijerman, gaff hij mij te 
kennen dat zijn Edele Eerst daags Een 
werk ter persse zoude brengen 
genaamt de Cronijk der bankroetiers; 
waar In volgens zijn zeggen UEdele 
Een goed aandeel zoude hebben, En 
over den hekel zoude halen. Dierhalve 
zoude UEdele Raden (Indien gij 
Eenige agting voor UEdeles Faizoen en 
Familie hebt,), door Eenige Erkenetenis 
op een zagte wijs zulkx voor te komen, 
wijl niet gaarne zulckx zoude zien. 
Dierhalve moet zulkx ten Eerste 
geschieden, wijl Een voorloper van dat 
werk reeds gedrukt is, En In 4 a 5 
dagen staat uit te komen, waarop het 
werk ten Eerste ter perse zal gaan. 

Dit zij UEdele tot waarschouwingh van 
Een opregt vrindt, die om meer als een 
reden zijn naam verbergt; wijl hij den 
schrijver mede kent, en zig niet wil 
bloot stellen". 

25. Bijvoorbeeld op 6 juii 1 739 (stuk 14). 
26. Op te merken valt nog dat in een 

ongedateerde brief aan zijn zoon (stuk 
33) Weyerman hem vraagt de Resolves 
van Owen Feltham te sturen, "het welk 
ik heb gebruijkt in mijn detentie tot 
Vianen". Dit boek bevat christelijke 
zedelessen. 
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Kroniek 

Medio augustus 1982 werd Vianen 
een monument rijker: een beeld van 
twee hard zwoegende monniken. Het 
beeld, dat geplaatst werd op de hoek 
Langeweg-Clarissenhof, werd 
vervaardigd door de kunstenaar 
Marcus Ravenswaaij uit Hoogblokland 
en werd door de Stichting tot beheer 
van het vermogen van de voormalige 
Spaarbank te Vianen geschonken aan 
de gemeente. Een beeld met de 
voorstelling van twee monniken, 
geplaatst in de wijk Monnikenhof! 
Eigenlijk spreekt dat voor zich. Maar 
hoe kwam men in Vianen aan de naam 
Monnikenhof? Uit het boek "De 
Lekpoort te Vianen - Aspecten uit de 
historie van een stadje aan de Lek", 
door J.A.L. de Meyere en J.M.M. 
Ruijter geschreven en vorig jaar door 
de Stichting Stedelijk Museum te 

Vianen uitgegeven, citeer ik het 
volgende (blz. 12-14): De oudste 
sporen van bewoning in de direkte 
omgeving van het tegenwoordige 
Vianen, zijn te vinden op de grote 
stroomrug tussen Gasperden - het 
tegenwoordige Hagestein - en Helsloit 
-het tegenwoordige Helsdingen bij 
Vianen. Die sporen wijzen op de 10de 
eeuw. Bewoning betekent, dat het 
gebied toen ook, al is het maar 
gedeeltelijk, ontgonnen was. 
Geschreven informatie krijgen we eerst 
in een dokument uit 1108. In dat jaar 
wordt het "Cartularium" van het "Liber 
donationum" van de Dom te Utrecht -
het boek wordt bewaard In het Rijks
archief te Utrecht - vermeld, dat er al 
geruime tijd geschillen bestonden over 
een landgoed in de buurt van Vianen. 
Een ander dokument, eveneens uit de 
12de eeuw, geeft eveneens informatie 
over dat gebied. Het betreft een 
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Twee monniken. Beeld door M. Ravenswaaij, 
1982 
Vianen, Gemeente 
(Foto: Vianen, M.A.R. van der Vlerk) 
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vermelding in een register van 
weldoeners van de Sint Laurensabdij 
te Oostbroek bij Utrecht. 
De geestelijken van deze Sint 
Laurensabdij waren Benedictijner
monniken. Bij de stichting van de abdij 
bleven de monniken trouw aan de 
regel van hun geestelijke vader, de 
heilige Benedictus die bepaalde dat 
zijn volgelingen zich dienden te 
vestigen in eremo vastae solitudinis -
in eenzame woestijnen. Die woeste 
gronden moesten dan door de 
monniken ontgonnen worden. Dat de 
geestelijken van Oostbroek hun taak 
niet kleinschalig zagen, bewijst het feit 
dat ze ook in Vianen actief waren. 
En dat heeft de kunstenaar Marcus 
Ravenswaaij in zijn beeld 
weergegeven. 

In het tijdschrift Stedebouw en Volks
huisvesting verscheen in het nummer 
van juli-augustus 1982, blz. 405-419, 
onder de titel "Stadsherstel in kleine 
historische kernen - ervaringen in 
Vianen, Brielle en Hulst" een artikel, 
samengesteld door mevrouw dr ir 
D.E. Boas-Vedder en de heren 
ir J.A.A. Nuhn, ir K.H. Rincker en 
ir J.F.M. Taminiau. De vier auteurs zijn 
medewerkers van Stad en Landschap, 
adviesbureau voor ruimtelijke ordening 
en vormgeving BV, te Rotterdam. 
Deze bijdrage in de artikelreeks 
"Nieuwe Stedelijkheid", zo vermeldt de 
introductie, richt zich op het behoud en 
herstel van kleinere historische 
stadskernen met hun vaak rijk 
monumentenbezit. Uitgangspunt is 
daarbij, dat zij hun functie als centrum 
van stad en regio kunnen blijven 
vervullen. De wijze, waarop dit streven 
kan en moet worden gerealiseerd, komt 
eerst in meer algemene termen aan de 
orde en wordt vervolgens toegespitst 
op drie voorbeelden: Vianen, Brielle 
en Hulst. Steeds komt daarbij de rol 
van de (gemeentelijke) overheid en van 
de adviserend stedebouwkundige ter 
sprake, evenals de in de loop van de 
herstel- en vernieuwingsprocessen 
aangedragen en gerealiseerde 

oplossingen. 
Zeer geboeid heb ik het artikel - met 
name vooral de inleiding en het 
hoofdstuk over Vianen - gelezen. Het 
is een heldere en overzichtelijke 
bijdrage over wat men zou kunnen 
noemen "de nieuwste stedebouw
kundige geschiedenis van een 
historische stad". Bij het lezen van het 
artikel bekroop me overigens wel het 
gevoel, dat de deskundige auteurs 
zich als stedebouwkundigen toch een 
enigszins zelfverheerlijkende rol 
toebedelen. Of dat helemaal terecht is, 
laat ik in het midden. 

In het investeringsprogramma voor de 
jaren 1982-1986, dat door het College 
van Burgemeester en Wethouders van 
Vianen eind 1982 werd aangeboden 
aan de Raad, wordt voor 1984 
voorzien in de verplaatsing van de 
zogenaamde "Grote Pomp" van het 
Valkenplein naar de Voorstraat. Eerst 
maar zien en dan... 

Een aantal Zuid-Hollandse gemeenten 
heeft een ander subsidiesysteem voor 
restauratie van monumenten 
voorgesteld. Die gemeenten zijn: 
Alblasserdam, Dordrecht, Goedereede, 
Gouda, 's-Gravendeel, Hazerswoude, 
Leiden, Nieuwkoop, Nieuwpoort, 
Oegstgeest, Puttershoek, Voorburg, 
Waddinxveen, Woerden, Woubrugge, 
Zuid-Beijerland en Zwijndrecht. 
Vianen komt in het rijtje niet voor! 
Het doel van het voorstel van de 
gemeenten is het doorbreken van de 
stagnatie, die ontstaan is door de 
restauratie-stop. Die stop is het gevolg 
van de forse bezuinigingen bij het 
ministerie van WVC-Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur. 
De gemeenten, die het plan 
presenteerden, zien een oplossing in 
het benutten van onder meer de 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen van rijk en provincie. Zo 
vangt men twee vliegen in één klap: 
restauratie en werkgelegenheid. 

Lijvig, zeer lijvig zelfs, is de 
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doctoraalscriptie die Gé Vaartjes op 30 
september 1982 presenteerde aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden. 
Onderwerp van de 1 91 pagina's 
tellende studie, met een bijlage van 
nog eens 59 pagina's, is: "Het wezen 
van het schrijverschap van Ina Boudier-
Bakker". In zijn indrukwekkende 
studie gaat Gé Vaartjes, die nu 
terecht dé IBB-expert genoemd mag 
worden, uiteraard ook niet voorbij aan 
Vianen. Het gedeelte dat in de 
scriptie van de heer Vaartjes handelt 
over Vianen werd in grote trekken al 
gepubliceerd in dit tijdschrift (Jrg 6, 
nr 3/4, 1981,5-11). Terloops: Gé 
Vaartjes noemt dit tijdschrift "een 
cultuur-historisch blaadje"! 

Nogmaals Ina Boudier-Bakker en 
nogmaals Gé Vaartjes. Eind november 
1982 opende te Vianen een nieuw 
kantoor van de Algemene Bank 
Nederland, kortweg ABN. De bank 
verhuisde van Voorstraat 103 naar 
Voorstraat 106. Gewoonweg 
oversteken van de ene kant van de 
Voorstraat naar de andere kant dus. 
Voorstraat 106, waar de ABN thans is 
gehuisvest, is in Vianen bekend als 
"het oude postkantoor". En in dat pand 
woonde en werkte gedurende een 
periode van vijf jaren, Ina Boudier-
Bakker. 
Het was een aardige, weliswaar 
enigszins voor de hand liggende 
gedachte om ter gelegenheid van de 
opening van de nieuwe ABN-
huisvesting aandacht te besteden aan 
de bekende schrijfster. Op 
voortreffelijke wijze werd in het pand 
een kleine, aantrekkelijke tentoon
stelling ingericht. Bovendien werd een 
alleraardigste brochure uitgegeven. 
Uiteraard lag zowel in de brochure als 
tentoonstelling de nadruk op het 
verblijf van Ina Boudier-Bakker in 
Vianen en de betekenis daarvan. Voor 
de realisatie tekende - ook in dit geval 
- Gé Vaartjes. In de brochure verbetert 
de schrijver zich en heeft "blaadje" 
vervangen door "tijdschrift". 

In het nummer van oktober 1 982 (Jrg 
4 nr 4) van "Cronyk de Geyn", het 
tijdschrift van de Historische Kring 
Nieuwegein, publiceerde G.H.P. de 
Waard een artikel onder de titel "De 
geschiedenis van de Vreeswijkse en 
de Jutphase tol". Sporadisch is in het 
artikel, dat vijftig bladzijden van het 
tijdschrift-nummer beslaat, en veel 
informatie bevat, ook wat te vinden in 
verband met Vianen. Verwonderli jk is 
dat niet wanneer men bedenkt dat in 
vroegere eeuwen de verbinding tussen 
Utrecht en het zuiden - zowel te land 
als te w a t e r - via Jutphaas, Vreeswijk 
en Vianen liep. 

In de reeks Publikaties van het P.J. 
Meertens-lnstituut te Amsterdam 
verscheen als deel 3 vorig jaar het 
boek "De oude Nederlandse maten en 
gewichten" van J.M. Verhoeff. 
Dit boek biedt het meest volledige 
overzicht tot nu toe, van de maten en 
gewichten die vroeger in Nederland in 
gebruik waren, met daarnaast de 
omrekening ervan in de huidige 
metrieke waarde. Verder is achterin 
de publikatie een Woordenlijst 
opgenomen, waarin nader wordt 
ingegaan op de herkomst, de 
betekenis en de verspreiding van de 
verschillende maat- en gewichts-
aanduidingen. Degenen, die ooit in 
oude dokumenten hebben geneusd, 
hebben zich wellicht wel eens 
afgevraagd wat nu precies een 
schepel, een voet etc. betekende. Het 
boek van Verhoeff biedt nu de 
oplossing. Een onmisbaar instrument 
bij historisch onderzoek. 
"De oude Nederlandse maten en 
gewichten" van J.M. Verhoeff kan 
besteld worden bij het P.J. Meertens-
lnstituut, Postbus 19888, 1000 GW 
Amsterdam (tel. 020 - 234698). 

De voortvarendheid waarmee de 
redactie van het jaarboek 
"Alblasserwaard en Vijfheerenlanden" 
(Stichting Matrijs Utrecht) te werk gaat, 
blijkt al uit het feit dat in november 
1982 het jaarboek 1983 verscheen. 

18 



Het voorwoord van het keurig 
verzorgde jaarboek vermeldt: Bij het 
samenstellen van Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden, Jaarboek 1983 heeft 
de redactie de thema's natuur en 
historie centraal gesteld. 
"Natuur" en "historie" zijn begrippen 
waar je veel klanten mee op kan. 
Begrippen ook, die het tegenwoordig 
goed doen. Uitstekende formule dus: 
Alleen: het aandeel "natuur" is erg 
mager. Het jaarboek opent de serie 
artikelen met een bijdrage over 
"Historische boerderijtypen in de 
Alblasserwaard en de Vijfheeren
landen" van P. Verhagen. Een goed 
overzicht naar het Openluchtmuseum 
te Arnhem, dat op het gebied van 
historisch boerderij-onderzoek over 
een enorme documentatie beschikt. 
W. Jongejan wijdt een artikel aan "De 
Zouweboezem, een natuurgebied bij 
uitstek" en A. de Haan aan "Het 
klooster op de Brandwijkse donk". 
Een eerder in dit tijdschrift 
gepubliceerd artikel (Jrg 6, nr 1, 1981, 
7-12) van H.A. Visser is, omgewerkt en 
voorzien van nieuwe illustraties, in het 
jaarboek afgedrukt onder de titel 
"Leerdam, meer dan twee eeuwen 
glasstad". 

Van de hand van F. van den Beemt is 
het artikel "Opgegraven molens in 
Papendrecht"; van A.J. Busch "Het 
logement in Ameide" en van R. van 
den Berg "Leerdam en het Dordtse 
stapelrecht". Voor politiek-historisch 
geïnteresseerden is er het boeiende 
en goed gedocumenteerde artikel "50 
jaar politieke verhoudingen in 
Alblasserwaard en Vijheerenlanden" 
van P. den Breejen. Tekeningen van 
Evert van Lopik worden gepresenteerd 
onder de geforceerde titel "Streek-
tekeningen" - u weet wel, zo iets als 
"Stopera". 

Ten slotte is er in het jaarboek 
informatie te vinden over publicaties, 
die betrekking hebben op de streek en 
in de laatste vijf jaar verschenen; over 
de musea (Gorinchem, Museum "Dit is 
in Bethlehem"; Leerdam, Hofje van 
Aerden en Nationaal Glasmuseum; 

Sliedrecht, Nationaal Baggermuseum 
en Sliedrechts Museum; Vianen, 
Museumzaal); over de historische en 
natuurverenigingen; en over de 
auteurs, waarbij ik P. Verhagen mis. 
Het jaarboek 1983 "Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden" is een voortreffelijke 
bundel, die op het boekenplankje van 
geïnteresseerden in de streekhistorie 
beslist niet mag ontbreken. Met 
spanning is het nu wachten op het 
volgende jaarboek. 

In 1955 verscheen "Geschiedenis van 
de hoge en vrije heerlijkheden van 
Noordeloos en Overslingerland", 
geschreven door de heer M.W. 
Schakel, burgemeester van 
Noordeloos, Hoornaar en Hoog-
Blokland. Ter gelegenheid van de 
vijfenzestigste verjaardag van de 
auteur nam de Verenigingsraad van 
Noordeloos het initiatief het b o e k - dat 
geheel uitverkocht èn zeer gezocht 
was - opnieuw uit te geven. De 
herdruk verscheen in 1982. 
In "Een woord ten geleide" schrijft de 
auteur dat zijn boek geen 
wetenschappelijke pretenties heeft. 
Wat heet wetenschap? Wie het lijvige 
boek van de heer Schakel door
worstelt, zal onder de indruk komen 
van de enorme hoeveelheid werk die 
verzet is, om tot dit resultaat te komen. 
Uit tal van bladzijden blijkt, dat de 
auteur het zich lang niet altijd 
makkelijk heeft gemaakt en als een 
ware speurder aan het werk was. 
Wetenschap of niet: de heer Schakel 
heeft met zijn monumentale boek een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de 
lokale historie. 

Het boek "Geschiedenis van de hoge 
en vrije heerlijkheden van Noordeloos 
en Overslingerland" bevat vier delen, 
die onderverdeeld zijn in kleinere 
hoofdstukken. In het eerste deel 
komen algemene zaken aan de orde: 
de naam "Noordeloos", het stichtings
jaar, de bodemgesteldheid etc. Ook 
zijn er - een titel als "Als de wijn is in 
de man..." laat dat al vermoeden - een 
aantal anekdotische hoofdstukken te 
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vinden. In het tweede deel wordt 
aandacht besteed aan de kerkelijke 
geschiedenis. Het derde deel is gewijd 
aan de waterstaatkundige historie, 
terwijl het vierde deel een beschrijving 
bevat van de dorps- en gemeente
besturen. Het is geenszins de 
bedoeling hier uitvoerig in te gaan op 
de rijke inhoud van het boek van de 
heer Schakel. Als bewijs dat 
Noordeloos wel degelijk te maken 
heeft met "Het Land van Brederode" 
verwijs ik slechts naar hoofdstuk 39 
van het eerste deel van het boek: "Het 
koopcontract van 1 611 ". Op 24 maart 
1611 verwisselde de heerlijkheid 
Noordeloos van eigenaar. Verkoper 
was den Hooggeboren Prince Heere 
Carel Prince van Rebecque etc. Ridder 
van de order des gulden Vliese, Raet 
van Staete van den Eertshartog van 
Oosterijk, Hertogen van Braband etc., 
haarder hoogheden Admiraal ende 
kapitein van der zee etc. Koper was 
de Hooggeboren heere heer Walraven, 

Baanderheere van Brederode, vrijheer 
tot Vianen, Erffburggraaff van Uytregt, 
Heere tot Ameide, Cloetingen etc. 

Met medewerking van de Stichting tot 
instandhouding van molens in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
te Ameide publiceerde drs H.A. Visser 
uit Papendrecht in 1982 het boekje 
"Land van polders en molens - De 
Alblasserwaard en de Vijfheeren
landen". De heer Visser is geen 
onbekende in het "molen-wezen". 
Enkele jaren geleden publiceerde hij 
onder andere het boek "Zwaaiende 
Wieken - Over de geschiedenis en het 
bedrijf van de windmolens in 
Nederland". "Land van polders en 
molens" is geen boekje, dat zich 
gemakkelijk laat lezen. Van de lezer 
wordt wel enige historische, maar 
vooral (molen)technische kennis 
verwacht. 

J.A.L. de Meyere 

Hoogbouw langs de Lek in 
Nieuwegein? 

Begin juli 1982 ontving de gemeente 
Vianen van de gemeente Nieuwegein 
een herzien ontwerp-bestemmingsplan 
"Lekboulevard" met het verzoek om 
eventuele opmerkingen en/of 
suggesties vóór 1 september 1982 
kenbaar te maken. De gemeente 
Vianen reageerde begin september 
met een brief. Een brief op hoge 
poten. Waar gaat het om? 

De gemeente Nieuwegein wil langs de 
Lek, in het plan "Lekboulevard", - in het 
vroegere Vreeswi jk- overgaan tot 
hoogbouw. De flats zouden zo'n 
tweeëntwintig meter hoog worden en 
veertien meter boven de dijk uitsteken. 
De gemeente Vianen ziet dat niet 
zitten en tekende bezwaar aan. Het 
landschap langs de Lek, zo is de 
argumentatie, kenmerkt zich door meer 
of minder brede uiterwaarden, die 
begrensd worden door een hoge 
riverdijk. Buitendijks komt weinig 

T n 



bebouwing voor. Steenbakkerijen, 
pontveerstations en havenstraten 
kunnen worden genoemd. De steden 
en dorpen liggen van oudsher op en 
achter de dijk. Bij de kleinere dorpen is 
sprake van wat lintbebouwing langs de 
dijk, maar veel kenmerkender is de 
ontwikkeling landinwaarts, die vanzelf
sprekend verband houdt met de 
ontstaansreden van de meeste 
nederzettingen, in de meeste gevallen 
de ontmoeting van een aanvoerweg uit 
het agrarische achterland met de 
dijkweg.Het historisch beeld van de 
Lekoevers wordt dan ook veel minder 
bepaald door de stedelijke bebouwing 
die zich van achter de rivierdijk slechts 
doet kennen door die zaken die vanuit 
het oogpunt van veiligheid en 
herkenning gezien mochten worden: 

- ommuringen 
- vestingwerken, weertorens en 

stadspoorten 
- kerktorens 
- raadhuistorens 
- bebouwing rond havens en 

rivierovergangen. 
Ook Vreeswijk beantwoordt nu nog aan 
dit landschappelijk beeld. Voor zover 
de nederzetting zich kenbaar maakt 
vanuit de rivier, gebeurt dit vanuit een 
smal rivierfront. De uitbreidingen van 
de steden en dorpen aan de Lek 
hebben aan het beeld in de omgeving 
van Vianen nog maar weinig veranderd. 
Deze uitbreidingen werden over
wegend in laagbouw gerealiseerd, en 
in praktisch alle gevallen binnendijks. 
Dat geldt in grote trekken ook voor 
Vreeswijk. De wijken Hoogzandveld en 
Fokkesteeg worden gekenmerkt door 

lagere bebouwing die zich vanuit de 
Lek gezien niet doet gelden, of 
uitsluitend door de zichtbaarheid van 
de daken (...). 
De kwestie wordt in de brief als volgt 
samengevat: Als aangenomen wordt, 
dat de stedelijke verschijningsvorm 
langs de Lek nabij Vianen kan worden 
gekarakteriseerd door: 
- uiterwaarden 
- een circa 4 meter hoge dijk 
- daarachter overwegend lage woon
bebouwing rond de oude kernen, die 
met een betrekkelijk smal onopvallend 
front vanuit de rivier vooral zichtbaar 
zijn door de hiervóór genoemde 
bijzondere bebouwing, dan wordt door 
de voorgenomen bebouwing in het 
bestemmingsplan "Lekboulevard" met 
zijn hoge woonbebouwing deze 
karakteristiek over een relatief grote 
lengte ernstig verstoord. 

Fotomontage van de geplande hoogbouw in 
het plan "Lekboulevard" te Nieuwegein. De 
montage werd gemaakt door Stad en 
Landschap, adviesbureau voor ruimtelijke 
ordening en vormgeving bv te Rotterdam 
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Kommentaar 

Vianen - zelf een beschermd stads
gezicht - is bang dat door de 
hoogbouw aan de overzijde van de 
Lek, een aantasting van het typische 
rivierlandschap zal betekenen. Het is 
niet de eerste keer dat Vianen in dit 
verband zijn zorgen uitspreekt. Dat 
gebeurde al in 1976. Naar aanleiding 
van die bezwaren schreef Ad van 
Liempt in het Utrechts Nieuwblad van 
13 januari 1977 een kommentaar 
onder de titel "De pot verwijt de ketel". 
Van Liempt schreef toen onder meer: 
Burgemeester en wethouders van 
Vianen zouden toch eens een ritje naar 
de overkant van de Lek moeten maken 
en op de Vreeswijkse Lekdijk gaan 
staan, de hand boven de ogen houden 
en de blik naar het zuiden richten. 
Zij zullen daar de blokkendoos-achtige 
flats van De Hagen zien, die ferm over 
de Lekdijk uitsteken. Ze zullen dan 
stellig tot de conclusie komen dat de 
hoogte van deze bebouwing thans 
onontkoombaar is. Ze zullen het zeker 
ook met me eens zijn dat dit temeer 
bezwaarlijk is in verband met de 
betrekkelijk geringe afstand ten 
opzichte van de historische stadskern 
van Vianen. Dan zullen ze ook merken 
dat die flats, hoe belangrijk ze ook zijn 
geweest voor het oplossen van de 
woningnood, niet bevorderlijk zijn voor 
het uitzicht over de Lek in het open 
rivierlandschap. Van Liempt besluit zijn 
kommentaar als volgt: Op zich is er 
heel wat voor Vianens bedenkingen te 
zeggen. Maar ze zouden geloof
waardiger zijn geweest als ze uit een 

andere koker gekomen waren. Want 
zelden zal het spreekwoord van de pot 
die de ketel verwijt zo van toepassing 
zijn geweest. Zo, die zit! 
Alleen jammer dat Ad van Liempt zo 
kortzichtig is. Wellicht is er niemand 
die ontkent dat de afschuwelijke flats 
in Vianen daar beter niet hadden 
kunnen staan. Men kan dat een "fout" 
noemen. Van het maken van fouten 
kan men leren. Veel leren zelfs. Vianen 
weet dat. En waarom zou men vanuit 
die ervaring anderen niet mogen 
waarschuwen. Dat heeft volstrekt niets 
te maken met pot en ketel. 

De redactie 

Veren ig ing s nieuws 

Protest 

Eind 1982 heeft onze vereniging bij de 
gemeente Vianen haar verontwaar
diging geuit over de betreurens
waardige ingreep, die plaats vond aan 
de gevel van het pand Voorstraat 49. 
Een bestaand raam op de begane 
grond is daarbij vervangen door een 
(tweede) deur, waardoor de 
architectonische verhoudingen van de 
gevel danig zijn verstoord. Deze gevel 
representeerde tot nu toe een gaaf 
voorbeeld van een originele 
gevelindeling in 17de-18de eeuwse 
bouwtrant, welke bepalend is voor het 
historische karakter van de Voorstraat 
te Vianen. De historische vereniging 
vraagt zich met grote bezorgdheid af, 



of hier sprake is van een nieuw beleid 
van de gemeente Vianen ten aanzien 
van de binnenstad, waarbij men geen 
rekening meer wenst te houden met 
de geest van de aanwijzing van Vianen 
tot beschermd stadsgezicht. 

Bijzondere aanwinst voor de vereniging 

Onlangs werd de collectie van 
archivalia en historische documentatie 
van de vereniging met een 
opmerkelijke aanwinst verrijkt. De heer 
J. Fortuyn Drooglever uit Deventer, 
wiens vader indertijd als candidaat-
notaris te Vianen heeft gewoond, trof 
op zijn zolder een aantal 
archiefstukken aan, die betrekking 
hebben op Vianen en omgeving. Daar 
deze naar zijn mening meer op hun 
plaats waren in Vianen zelf, bood hij ze 
ten geschenke aan aan ons 
bestuurslid de heer G.A. Verduin. 
Deze aarzelde niet om ze ter 
beschikking te stellen van de 
vereniging als aanvulling op de reeds 
in haar bezit zijnde collectie. Dit stemt 
uiteraard tot grote tevredenheid, 
temeer daar bij nadere inspektie aan 
het licht kwam dat het hier om 
interessant, deels onbekend historisch 
materiaal gaat. Enige voorbeelden 
mogen dit verduidelijken. 
Curieus, hoewel als historische bron 
niet bijzonder waardevol, zijn een 
aantal akten van belening door de 
heren van Vianen vanaf 1620, meest 
met stukken land buiten het stedelijk 
gebied. Een interessant dossier met 
enkele eigenhandig door de 
betrokkenen ondertekende stukken, 

betreft een geschil tussen heer 
Walraven van Brederode (1547-1614) 
en de bastaard-kinderen van Reinoud 
van Brederode (1492-1556), die deze 
amoureuze krachtpatser had verwekt 
bij Catharina Goosendochter van 
Wesel, een van zijn maitressen. Deze 
familievete ging over een huis ergens 
in het midden aan de oostzijde van de 
Voorstraat, dat in 1545 door Reinoud 
was geschonken aan Catharina. Een 
aantal latere koopakten stellen ons in 
staat de verdere lotgevallen van dit 
huis te volgen tot 1 721 , toen het werd 
gekocht door Willem Pieter van der 
Laken, drost van Ameide en 
Tienhoven. Soortgelijke akten treffen 
we aan over het huis van de waalse 
predikant Guillaume Jalabert aan de 
Langendijk. Zijn theologische roeping 
ten spijt was deze Jalabert 
klaarblijkelijk een vurig minnaar, zoals 
valt te lezen in zijn brieven aan zijn 
adorale Maistresse, Guette le Roux, 
van zijn kant ondertekend met ton 
Wimpje, waaruit we overigens niet te 
snel moeten concluderen, dat het hier 
om een - voor een dominee tamelijk 
preca i re- buitenechteli jke verhouding 
ging, want Gilette Ie Roux was niet 
meer dan zijn deugdzame echtgenote. 
Uit deze enkele voorbeelden moge wel 
duidelijk geworden zijn, dat deze 
archivalia een bijzonder waardevolle 
aanwinst voor de vereniging 
betekenen. Zij zijn overgebracht naar 
het rijksarchief in Utrecht, waar ook de 
overige bezittingen van de vereniging 
in bewaring zijn gegeven. Daar zijn zij 
voor iedere geïnteresseerde raad
pleegbaar. 



Een andere aanwinst is het 
persoonlijke dagboek van ons lid Mr 
J.A.W. Otten te Abbenes, die zijn 
ervaringen tijdens de oorlog in Vianen 
opschreef en met enkele illustraties tot 
een leesbaar verhaal maakte. Het door 
hem geschonken exemplaar is 
eveneens ter inzage op het rijksarchief 
in Utrecht. 

Nieuwe vondsten in Vianen door 
archeologische werkgroep 

Dat de archeologische werkgroep van 
onze vereniging niet op non-actief 
staat, blijkt uit een lange lijst van 
vondsten, die de afgelopen maanden 
zijn gedaan. 
Deze vondsten zijn verkregen van het 
terrein waarop zich het voormalige 
winkel/woonhuis van de familie Van 
Zanten aan de Kerkstraat te Vianen 
bevond. Thans maakt het perceel deel 
uit van het stadhuis-complex. 
De lijst vermeldt tevens vondsten die 
al eerder konden worden geborgen 
van het achterpleintje bij het pand 
waar voorheen de afdeling bevolking 
van de gemeente Vianen was 
gehuisvest. Daar werd tijdens een 
zogenaamde "noodopgraving" onder 
andere een verlaagd tegelvloertje en 
een gemetselde waterput gevonden. 
De vondsten van het terrein waar 
thans de nieuwe uitbreiding van het 
stadhuis verrijst, bestonden uit een 
omvangrijk stuk muur van 
kloostermoppen. Het fundament van 
deze muur bleek uit een houten 
vlonder te bestaan, gestut door houten 
palen van ongeveer twee meter lengte. 
Helaas moest, om financiële redenen, 
een onderzoek naar de ouderdom van 
de palen achterwege blijven. Na deze 
toch wel opmerkelijke vondst, wisten 
de leden van de werkgroep heel wat 
interessant materiaal te bergen, dat 
voornamelijk uit een houten waterput 
te voorschijn kwam. 
Hierna wachtte het tijdrovende werk 
van sorteren, schoonmaken, 
registreren en restaureren van de 

vondsten. Een aantal vrijwilligers van 
de groep nam deze taak op zich. 
Tijdens een lezing door de heer 
T.J. Hoekstra, stadsarcheoloog te 
Utrecht, konden wij het aanwezige 
publiek al een aantal gerestaureerde 
stukken tonen. Het was op dat ti jdstip 
niet mogelijk een totaal overzicht te 
geven van alle vondsten, omdat de 
restauratie nog in volle gang was. Op 
dit moment zijn alle vondsten, die voor 
restauratie in aanmerking konden 
komen, gereed. Ze zullen binnenkort 
aan het gemeentebestuur van Vianen 
worden overgedragen. Een woord van 
dank dient uit te gaan naar het 
gemeentebestuur, omdat zij voor het 
hierboven genoemde projekt een 
financiële steun toekenden. 

Namens de Archeologische Werkgroep, 
W. van Honk 
R.W. Mastwijk 

Lijst van archeologische vondsten 

Vianen - Stadhuis 

Blauwbord met afbeelding van kerkje; 
17de eeuw; 0 22,5 cm 
Rechter onderkaak van rund; lengte 
26,5 cm en hoogte 18 cm; 4 kiezen 
Blauw bord met fantasievoorstelling; 
19de eeuw; 0 11,2 cm 
Bord met afbeelding van toren; 17de 
eeuw; 0 22 cm 
Drie kleine schaaltjes; blauw 
aardewerk; 0 5 en 6 cm 
Scherf van kogelpot; blauwgrijs; 13de 
eeuw 
Tinnen kom en schotel; kom 0 5,5 cm 
en schotel 0 10 cm 
Tinnen lepelsteel; lengte 14 cm 
Botten, viskaak, lengte 9,5 cm 
Twee wervels; lengte 7 cm 
Wijnfles; 1600; 0 14 cm; hoogte 13 cm 
Majolica-bord; 18de eeuw; 0 40 cm en 
hoogte 5 cm 
Vensterglas 
Flesbodems 
Fragmenten van kogelpot 
Stenen ringetje 
Drie dierenbotten 
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Scherven van majolica-borden 
Pijpekoppen 
Ornament voorstellende een vogel; 
aardewerk; lengte 10 cm 

Vianen - Terrein Kerkstraat 1 
(voorheen Van Zanten) 

Blauw bord met klok- of vaasmotief 
met zaagmotiefrand; 0 22,5 cm 
Blauw bord met golfrand; gat in het 
midden; 0 23 cm 
Fragmenten van kan met oor; zwart 
aardewerk 
Twee Chinees porseleinen kommetjes; 
0 6,5 cm; hoogte 3 cm 
Chinees porseleinen schoteltje; 
0 11,5 cm 
Twee groene flessenbodems 
Fragment van Chinees bordje met 
voorstelling van boot; 0 11,5 cm 
Blauw bord met cirkelmotieven; 
0 23 cm 
Twee voeten van glazen; zwart 
verkleurd met bolversieringen; 0 7,5 
cm en 6,5 cm 
Delfts blauw theepotje zonder tuit en 
oor, met deksel; 0 9 cm en hoogte 
10,5 cm 
Fragment van bruin aardewerk; 0 19 
cm en hoogte 5 cm 
Blauw bord; 0 26 cm 
Blauw bord; <f> 22 cm 
Blauw bord; 0 22 cm 
Drie scherven; opaal 
Fragmenten van vergiet 
Melkkannetje; 0 20,5 cm en hoogte 
4,5 cm 
Deksel; aardewerk; 0 13,5 cm en 
hoogte 4 cm 
Hals van fles met kurk 
Gekleurde pijpekop met steel 
Zalfpotje; hoogte 7,5 cm en 0 6 cm 
Blauw bord; <f> 22,5 cm 
Sauskommen 
Vaas; 0 9,5 cm en hoogte 9 cm 
Voet van bloemvaas 
Knikkers (kinderspeelgoed) 
Rood theepotje 
Tegels met bloemmotief, kinderen, 
hond, koe 
Gekleurde tegels 
Drie witte glazen 

Benen spoel; lengte 8 cm 
Stukje leer; lengte 11 cm 
Kwispedoors; blauw aardewerk; 0 12 
cm en hoogte 8 cm 

Vianen - Achterstraat 

Jeneverkruik; 0 7,5 cm en breedte 7,5 
cm 
Kruik; geglazuurd; 0 20 cm en hoogte 
30 cm 
Apothekersflesjes (afkomstig van 
opgravingen Batenerf); 0 1,5 cm 

Verslag van de excursie naar Münster 

Op 2 oktober 1982 vertrok om halfacht 
de bus met negenenveertig leden van 
onze vereniging begunstigd met 
prachtig herfstweer, richting Münster. 
Met enig oponthoud aan de grens 
werd om kwart vóór elf de bestemming 
bereikt. Bij het Landesmuseum werden 
we verwelkomd door de heren dr Wolf 
en dr Warnecker, die, na een korte 
koffiepauze, het gezelschap in twee 
ploegen rondleidden door de oude 
binnenstad. Het eerst werd de Dom 
bezocht: een bouwwerk uit de 
overgangsperiode van de romaanse 
naar de gotische stijl. Tweede punt op 
het programma was het raadhuis uit 
1335. Hoofdzaak was hier de 
bezichtiging van de Vredeszaal, de 
vroegere raadszaal, waar op 30 januari 
1648 de Vrede van Munster werd 
gesloten. Hierna werd een Gildehuis 
bezocht waar, tijdens de vredes
onderhandelingen, de nederlandse 
delegatie logeerde. Ook werd het 
interieur van de Klemenskerk 
bezichtigd en het exterieur van het 
hoofdgebouw van de Universiteit, het 
voormalig vorst-bisschoppelijke paleis. 
Hierna volgde een bezoek aan de 
tentoonstelling "Westfalen im 
Spanisch-Niederländischen Krieg". 
Dit bezoek werd voorafgegaan door 
een lezing door dr Warnecker over het 
geëxposeerde. Om ongeveer half vijf 
werd afscheid genomen van onze 
gastheren die ons een zeer leerzame 
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en prettige dag hadden bezorgd. 
Op de terugreis werd nog een bezoek 
gebracht aan het slot "Gemen", waar 
Hendrik van Brederode tijdens zijn 
vlucht naar Duitsland enige tijd, bij de 
aldaar wonende familie, heeft 
gelogeerd. 
In Zevenaar werd ongeveer een uur 
gepauzeerd in een wegrestaurant om 
even te bekomen van een druk, doch 
zeer interessant programma. Om kwart 
vóór tien arriveerden we aan de 
Lijnbaan te Vianen. 

Namens de excursie-commissie, 
G.A. Verduin 

Excursie (met jaarvergadering) naar 
Culemborg 

De excursie-commissie heeft het 
genoegen de leden uit te nodigen voor 
een excursie, met aansluitend 
jaarvergadering, naar Culemborg op 
zaterdag 23 april a.s. Vóór de 
jaarvergadering wordt eerst een 
bezoek (met rondleiding) gebracht aan 
het Elisabethweeshuis (thans ingericht 
als museum). Na dit bezoek wordt de 
jaarvergadering gehouden in het 
Verenigingsgebouw "De Lantaarn". 
De reis gebeurt op eigen gelegenheid. 
Aan de automobilisten wordt dringend 
verzocht zich rond 13.30 uur te 
verzamelen bij het busstation te 
Vianen (achter Het Zwijnshoofd), 
teneinde leden, die niet over een auto 
beschikken, de mogelijkheid te geven 
mee te reizen. Aan allen, die aan de 
excursie (met jaarvergadering) willen 
deelnemen, wordt verzocht kontakt op 
te nemen met: mevr. A. Broere-
Koemans, Molenstraat 30, Vianen, tel. 
(03473) 72470; de heer P. van Iperen, 
Langendijk 17, Vianen, tel. (03473) 
71003; de heer G.A. Verduin, Lekdijk 
59, Lexmond, tel. (03474) 1615. 
Als inleiding op de excursie in het kort 
iets over het stadje Culemborg. In 
1318 kreeg de nederzetting, die zich 
rond het kasteel Culemburgh aan de 
Lek had gevormd, van Jan van 
Beusinchem stadsrechten. Het kasteel 

- waarvan niets meer bewaard is - was 
vóór 1271 gesticht door Hubert van 
Beusinchem. Geleidelijk breidde de 
stad zich uit. Culemborg heeft veel te 
danken aan Elisabeth van 
Culemborg, echtgenote van Antoine de 
Lalaing, graaf van Hoogstraten. Met 
haar dood in 1555 stierf het geslacht 
Van Culemborg uit. In hetzelfde jaar 
verhief Karel V de heerlijkheid 
Culemborg, bestaande uit de stad en 
de dorpen Everdingen, Goilberdingen 
en Zijderveld tot graafschap. Het bleef 
tot 1798 soeverein. Van 1 639 tot 1714 
regeerde te Culemborg - dat net als 
Vianen een "vrijstad" is - het geslacht 
Van Waldeck-Pyrmont; in 1748 kwam 
het in bezit van het geslacht Van 
Oranje en in 1798 werd het bij 
Gelderland ingelijfd. 
De St Barbarakerk - thans N.H. Kerk -
dateert grotendeels uit de 15de eeuw. 
Bij deze kerk zijn onder meer nog 
resten te vinden van de stadsmuren, 
die in de 14de eeuw werden 
opgetrokken. Eveneens uit de 14de 
eeuw dateert de bewaard gebleven 
Lanksmeer-of Binnenpoort. 
De Lutherse kerk, waarvan de huidige 
vorm dateert uit 1839, werd vooral 
door het geslacht Waldeck-Pyrmont 
begunstigd. 

Door toedoen van Elisabeth van 
Culemborg en haar echtgenoot werd in 
1534-1539 het stadhuis gebouwd. De 
keuze viel op de beroemde Vlaamse 
architect Rombout Keldermans. 
Uit de nalatenschap van Elisabeth van 
Culemborg werd in 1555-1560 het 
Elisabeth Weeshuis opgericht. Het 
gebouw werd in 1978-1980 geheel 
gerestaureerd en opnieuw ingericht. In 
het pand bevindt zich het museum, dat 
in 1928 werd opgericht als 
Oudheidskamer voor Culemborg en 
Omstreken. In het museum is onder 
meer een fraaie collectie portretten 
van de graven en gravinnen van 
Culemborg te zien. 
In 1652 stichtte Jan van Riebeek -
geboren te Culemborg in 1618 en 
overleden te Batavia in 1677 - de 
Kaapkolonie. Het zogenaamde Jan van 
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Riebeekhuis, op de hoek Achterstraat-
Binnenmolenstraat - was al bewoond 
door zijn grootvader, die burgemeester 
van Culemborg was. 
Een andere belangrijke figuur was 
Zweder van Culemborg, die in de 15de 
eeuw benoemd werd tot bisschop van 
Utrecht, echter tegen de zin van 
Rudolf van Diepholt. Onder leiding van 

Jan van Buren belegerden aanhangers 
van Rudolf van Diepholt de stad 
Culemborg. De inwoners verdedigden 
zich met hand en tand. Jan van Buren 
probeerde via een riool te ontkomen. 
Hij werd echter ontdekt en, zo wil de 
historie, op vreselijke wijze vermoord: 
op de Vismarkt werd hij in mootjes 
gehakt! 

Voor al uw mode en textiel 

ï>' kkennoaka; 
ÔMcns vd . Uvv /v.wY klrYel 

CHRIS DE KORTE 
Voorstraat 41-43 - 4132 AN Vianen 

Telefoon (03473) 7 1 2 78 
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Voorstraat 101/103. 
Boerderij van de heer G. van Hees 
omstreeks 1890. Dit pand werd in 1907 
vervangen door een kantoor met 
woonhuis voor de Levensverzekering 
Maatschappij "Zuid-Holland". Later 
vestigde notaris J.C. Koedam zich 

hierin. In 1971 werd Voorstraat 103 
kantoor van de Algemene Bank 
Nederland. 

En straks ... Stedelijk Museum Vianen 
(Foto's: gemeente-archief Vianen) 
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Hotel Restaurant 
„Het Zwijnshoofd" 
in de dertiger jaren 
door brand 
verwoest. 

1983... 
SPECIALITEITEN-RESTAURANT- 3 STERREN HOTEL 

„HET ZWIJNSHOOFD" 
Voor bruiloften, partijen en zakenlunches. Vergaderzalen van 10 tot 200 personen. 
Ook verzorgen wij uw KOUD BUFFET aan huis. 
PR. JULIANASTRAAT 6 - VIANEN - TELEFOON 03473 - 71 286 

Eigen huis? 

Eerst advies, 
dan de hypotheek! 

amro bank $j 
Voorstraat 80 
4132 AT Vianen Zh 
tel. 03473 - 7 26 44 



Patriciërshuis Vianen 
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Koninklijk Aannemersbedrijf Woudenberg-Ameidebv 
Voorstraat 7 - Postbus 3 - Ameide - Telefoon 01836 - 1641 ' 


