
De edelsmeden Van Vianen uit Vianen 

In een oogverblindende tentoonstelling 
bewees het Centraal Museum te Utrecht 
van 14 december 1984 tot 10 februari 
1985 alle eer aan de beroemdste familie 
van edelsmeden die Nederland ooit ge
kend heeft: Van Vianen. Sober maar stijlvol 
opgesteld kwamen de pronkstukken van 
de vroeg-17de-eeuwse zilver- en goud-
smeedkunst volledig tot hun recht. Als een 
Vondeliaanse rei regen kannen, schalen, 
schotels, bekers en zoutvaten, goud en 
zilver, zich aaneen tot een koninklijk, nee, 
keizerlijk banket. 
Ernst, Paulus, Adam en Christiaan van 
Vianen, tesamen twee generaties van 
begenadigde kloppers en drijvers, verhie
ven een mooi ambacht van gebruiksvoor
werpen tot schilder- en beeldhouwkunst 
in edelmetaal. Werkelijk verbluffende 
schoonheid trof de ademloze bezoeker in 
de plaquettes van Paulus, kleine zilveren 
platen die met schilderingen in licht- en 
schaduwwisselingen, die zelfs Rembrand 
tot jaloezie verleid moet hebben. 
Wie als mosterd na de maaltijd toch nog 
de Viaanse pracht en praal in de boeken
kast wil zetten, kope de tentoonstellings
catalogus, samengesteld door drs. Ide 
van Zijl, en het tweedelige proefschrift van 
J.R. ter Molen die in 1984 het voorrecht 
had om op deze staaltjes van uitzonderlijke 
edelsmeedkunst te mogen promoveren. 
Onwillekeurig vraagt de Viaanse lezer zich 
af, of de roemrijke smeden, gezien hun 
familienaam, van Viaanse afkomst zijn. Ter 
Molen opent het eerste hoofdstuk van zijn 
proefschrift met de volgende merkwaar
dige zin: 
De voorouders van de kunstenaarsfamilie 
Van Vianen, die hun geslachtsnaam onge
twijfeld aan hun plaats van herkomst 
ontleend hebben, waren waarschijnlijk 
reeds in de vijftiende eeuw in Utrecht 
gevestigd. 
Uit deze zin kan de lezer reeds proeven, 
dat de schrijver in het duister tast over een 
Viaanse herkomst. Dit is des te merkwaar
diger, als men wat verderop bij Ter Molen 
leest, dat een van de oudere 16de-eeuwse 
leden van de smedenfamilie de Viaanse 
brouwer Jan Eerstz. van Vianen was, die 

een brouwerij op de Langendijk had. De 
gegevens over deze brouwer ontleent de 
schrijver aan het Viaanse rechterlijke 
archief. Nu zal men verwachten, dat hij wat 
teruggebladerd zal hebben in de oudere 
registers van dit archief, op zoek naar 
vroegere generaties. Helaas heeft Ter 
Molen dat niet gedaan, of althans hij 
vermeldt geen verdere zoekactie. Had hij 
dat wel gedaan, dan had hij moeiteloos de 
herkomst van de edelsmeden Van Vianen 
uit Vianen kunnen aantonen en zelfs een 
aardig beeld kunnen schetsen van het 
voorvaderlijke Viaans-Utrechtse milieu in 
de 16de eeuw. 

Ernst Gijsbrechtsz. 

De sleutelfiguur is Ernst Gijsbrechtsz., de 
grootvader van de edelsmeden. Hij wordt 
vermeld in de jaren 1534-1575 en was 
dood in 15761. Ernst was brouwer op de 
Langendijk in Vianen. Het oudste gegeven 
dat daar op wijst, is van 10 september 
1539, toen de brouwers Peter Symonss., 
Pelgrim Willemss., Eerst Ghysbertss. en 
Meyns Anthonys weduwe de eed op de 
Viaanse ordonnantie van de brouwerij 
aflegden die een dag eerder was afgekon
digd door het Viaanse stadsbestuur2. Uit 
een ander gegeven, uit 1561/2, blijkt dat 
Ernst 20% van het Viaanse bier produceer
de. Hij werd daarin alleen overtroffen door 
zijn concurrent Clement Volkertsz., een 
broer van de bekende letterkundige Dirk 
Coornhert, die ruim 60% voor zijn rekening 
nam3. Toen in 1568 beslag werd gelegd op 
de bezittingen van de Viaanse balling 
Ricoud Jacobsz. Bosman, behoorden 
daartoe een rente van 6 gulden, 5 stuivers 
en 1 penning op de goederen van Ernst 
Gijsbrechtsz. brouwer en een rente van 20 
stuivers op het huis van Ernst Gijsbrechtsz. 
op de Langendijk4. 

Van het landbezit van Ernst noem ik een 
weer land ten oosten van de stad Vianen in 
de polder de Kleine Hagen, dat hij voor 
586 gulden had gekocht van Dirk Johan 
Dirksz. Het land was leen van de heer van 
Vianen die hem op 17 augustus 1556 
ermee beleende5. Naast dit perceel lag 
nog een ander perceel van 2 morgen, 
waartoe ook een stukje van de uiterwaard 



van de Lek behoorde, dat Ernst pachtte 
van de erfgenamen van de Viaanse leen
man Dirk van Oostrum tegen een jaarlijkse 
som van 18 gulden, 2 kapoenen en 2 
kleine hoenders6. 
Ernst Gijsbrechtsz. nam een vooraan
staande positie in de Viaanse gemeen
schap in. Vanaf 1560 was hij lid van de 
stedelijke magistraat. Voor zover de 
fragmentarische gegevens uit die tijd te 
kennen geven, was hij schepen in 1560, 
1563,1566,1568,1569,1571,1573-1575. 
Voor het laatst was hij als schepen getuige 
van een acte van 21 februari 15757. 
Ernst Gijsbrechtsz. was getrouwd met 
Janna van Diemen. Zij behoorde tot een 
Utrechtse regeringsfamilie. Haarvader 
IJsbrand IJsbrandsz. van Diemen (overle
den in 1524) was raad, schepen en ouder-
man van Utrecht geweest. Haar broer 
Adam van Diemen (1487-1536/9) was 
zelfs burgemeester van die stad in 15258. 

Beker van S. Maartensgilde te Haarlem door 
Ernst Jansz. van Vianen, 1604. Zilver. Frans 
Halsmuseum, Haarlem. Foto bezit Centraal 
Museum, Utrecht. 

De Van Diemens waren vrij vermogend. In 
1534 en 1535 kwam het tot een afwikkeling 
van de erfenis van IJsbrand van Diemen, 
waarbij Ernst Gijsbrechtsz. ondermeer 
verklaarde, dat hij bij Janna witlickege-
boirte, kinderen dus, had9. Hieruit kan men 
afleiden, dat Ernst en Janna omstreeks 
1500 geboren zullen zijn en dat hun kinde
ren omstreeks 1530 het levenslicht zagen. 
Voor zover bekend is, hadden zij twee 
zonen, Willem en Jan. Waarschijnlijk was 
Willem de oudste zoon, want hij volgde zijn 
vader op in het leenland in de Kleine 
Hagen, waarmee hij op 11 februari 1576 
beleend werd10. De brouwerij op de Lan-
gendijk werd voortgezet door Jan Ernstsz. 

Jan Ernstsz. 

Ter Molen stelt, dat de brouwer Jan 
Ernstsz. de vader is van Ernst Jansz. van 
Vianen, de smid van de fraaie Sint Maar-
tensbeker van het Haarlemse brouwers
gilde uit 1604. 
De schrijver citeert een akte uit 1612, 
waaruit de ligging van de brouwerij wat 
duidelijker wordt. Het complex bevond 
zich op een hofstede aan de noordzijde 
van de Langendijk en strekte zich uit van 
de Langendijk tot aan de stadswal. Op het 
terrein stonden een huis, de brouwerij zelf, 
kameren (huisjes?) en een schuur; de rest 
van het terrein was bepiant. Nader onder
zoek zal moeten uitmaken, waar de brou
werij, de bakermat toch van de edelsme
den Van Vianen, precies gestaan heeft. 
Jan Ernstsz. heeft niet alleen als brouwer 
maar ook als magistraat de voetstappen 
van zijn vader gevolgd. Hij was schepen 
van Vianen in 1576 en 15777. 
Ter Molen weet ook nog te melden, dat 
Jan getrouwd is geweest met een zekere 
Mechtelt van IJssen. In de Viaanse archie
ven is over haar wel wat meer te vinden. Zij 
was een dochter van de Viaanse magi
straat Frans Berntsz. van IJssen, die in de 
jaren 1555-1575 vele malen schepen en 
enkele keren schepenburgemeester 
was11. Mechtelts moeder heette Hester 
van Ittersem, een dochtervan George 
Ludolph van Ittersem, secretaris van de 
stad Vianen 1539-1553 en griffier van het 
Leenhof van Vianen 1531 -1553, en Mech-



telt Ernst Bosmansdr.12. Een pikante 
bijzonderheid is, dat Mechtelt Bosman, 
naar wie Mechtelt van IJssen blijkbaar 
vernoemd is, eens een oogje waagde aan 
een tot nu toe onbekend gebleven lid van 
de Brederode-familie, waaruit haar doch
ter Jolente bastaard van Brederode gebo
ren werd13. 
De hierboven vermelde gegevens over 
Ernst Gijsbrechtsz., Jan Ernstsz. en diens 
vrouw Mechtelt van IJssen lijken mij 
voldoende om te concluderen, dat de 
edelsmeden Van Vianen afkomstig zijn uit 
het 16de-eeuwse Vianen en dat Ter Mo
lens veronderstelling, dat hun voorouders 
zich reeds in de 15de eeuw in Utrecht 
gevestigd zouden hebben, onjuist is. Hun 
voorouders waren een Viaanse brouwers
familie, die verankerd was in de stedelijke 
magistraat; in vrouwelijke lijn zijn er ambte
lijke en zelfs amoreuze relaties met de 
Brederodes, de heren van Vianen, aan te 
wijzen. 

De eerste jaren van de Opstand 

Ernst Gijsbrechtsz. en Frans van IJssen, 
en later ook Jan Ernstsz., zijn verzeild 
geraakt in de moeilijke, verwarde tijd van 
de eerste jaren van de opstand tegen 
koning Filips II. Ernst en Frans zaten 
beiden in de schepenbank, toen in 1566 
Hendrik van Brederode, heer van Vianen, 
zich aan het hoofd van het Verbond der 
Edelen stelde en een legertje op de been 
bracht om zich tegen het Spaans bewind 
teweer te stellen. Vianen werd toen het 
politieke en militaire hoofdkwartier van het 
verzet. De afloop is overbekend. In het 
nauw gebracht door oprukkende konings-
gezinde troepen moest de Grote Geus 
naar Amsterdam en daarna naar Duitsland 
uitwijken, terwijl zijn legertje bij een ver
geefse aanval op Vreeswijk op 2 mei 1567 
in de pan werd gehakt door de Utrechtse 
hopman Steven de Witt. Een paar dagen 
later, op 5 mei, gaf het Viaanse stadsbe
stuur de stad over. Hoewel de samenstel
ling van de magistraat van 1567 door het 
ontbreken van gegevens niet precies 
bekend is, lijkt het, gezien de opeenvolging 
van hun ambtsjaren, aannemelijk dat Ernst 
en Frans in dat jaar ook schepenen waren 

en zodoende betrokken waren bij de 
overgave van de stad. Blijkbaar waren zij 
geen fanatieke aanhangers van de Grote 
Geus, want zij zijn niet zoals andere Viane-
zen gevlucht. Sterker nog, Ernst en Frans 
zaten tijdens de Spaanse bezetting van 
Vianen zeer geregeld in de schepenbank; 
Frans was toen zelfs schepenburgemees-
ter. Wij mogen hieruit afleiden, dat zij 
katholiek zijn gebleven en op zijn minst 
neutraal stonden in de ontbrande strijd. 
Vermoedelijk onderhield Ernst Gijs
brechtsz. vriendschappelijke relaties met 
de nieuwe, koningsgezinde drost van 
Vianen, Steven de Witt, de overwinnaar 
van Vreeswijk, die tot aan zijn dood in 1571 
over stad en land van Vianen heerste. 
Later zullen wij Ernsts zoon Willem ont
moeten als voogd van het minderjarige, 
nagelaten zoontje van de drost, Jan de 
Witt. Tot de goede verhouding met De Witt 
kan bijgedragen hebben, dat de drost zelf 
tot een brouwersfamilie behoorde14. 
Overigens raakte Ernst door de troebelen 
zijn grote concurrent kwijt: de brouwer 
Clement Volkertsz., die de Grote Geus in 
Amsterdam gesteund had, verloor zijn 
brouwersbedrijf in Vianen door de konink
lijke confiscatie15. Voor Jan Ernstsz. geldt 
nog meer dan voor zijn vader, dat hij 
katholiek en zelfs Spaansgezind genoemd 
mag worden. Hij was evenals Frans van 
IJssen schepen tijdens het bewind van de 
door Alva aangestelde drost Juan de la 
Rea Salazar, een Spanjaard die al eerder 
zijn sporen had verdiend als commissaris 
van de Bloedraad16. Ernst Gijsbrechtsz. 
heeft geen verantwoording van zijn gedrag 
tijdens de Spaanse bezetting meer hoeven 
af te leggen. Hij was reeds overleden, toen 
de pacificatie van Gent op 8 november 
1576 van kracht werd en de geconfis-
ceerde goederen, ook stad en land van 
Vianen, teruggegeven moesten worden 
aan de rechtmatige eigenaren. Voor Frans 
van IJssen en Jan Ernstsz. had dat verve
lende gevolgen. 

Nadat De la Rea Salazar gearresteerd 
was17, hield op 6 februari 1577 Geertruid 
van Bronkhorst-Batenburg, de erfgename 
van Hendrik van Brederode, haar intocht 
in de stad als vrouwe van Vianen. Geertruid 
trad vrij gematigd op; zij hield geen groot-
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Feestmaal der goden. Zilveren plaquette door Paulus van Vianen, 1604. Rijksmuseum, Amsterdam. 
Foto bezit Centraal Museum, Utrecht. 

scheepse zuivering onder de zittende 
magistraat. Slechts een enkeling vloog de 
laan uit, zoals Frans van Ussen die op 24 
maart 1577 werd ontslagen als schout van 
Bolgerij en Outena. 
Later in het jaar zette Willem van Oranje 
zijn aanspraken op Vianen kracht bij, 
waarop de Staten van Holland de stad op 
19 oktober 1577 lieten bezetten en kort 
daarna alle Viaanse magistraten, dus ook 
Jan Ernstsz., naar huis stuurden18. De 
verdrijving van Frans van Ussen en Jan 
Ernstsz. uit de Viaanse magistraat kan 
men zien als een consequentie van hun 
gedrag tijdens de Spaanse bezetting. 

Willem Ernstsz. 

Willem Ernstsz., de vader van de edelsme
den Paulus en Adam van Vianen, heeft 
Vianen verlaten en zich in of kort vóór 1563 
te Utrecht gevestigd. Willem is de eerste 
van de brouwersfamilie die zich, met 

verwijzing naar zijn stad van herkomst, 
consequent Van Vianen is gaan noemen19. 
In sommige documenten stelde hij zich 
zelfs deftig in het Latijn voor als Wilhelmus 
Ernesti deViana. 
Over Willem Ernstsz. van Vianen is meer 
bekend dan over zijn broer Jan, de Viaanse 
brouwer. Ter Molen deelt mede, dat hij 
deurwaarder van het Hof van Utrecht was. 
Het Hof was het hoogste rechtscollege dat 
het Sticht kende en het ambt van deur
waarder was een vertrouwenspost. Wil lern 
werd op 10 juli 1563 aangesteld tot tweede 
deurwaarder en heeft die post bekleed tot 
december 1577, dus ook gedurende de 
troebelen en de eerste jaren van de Tach
tigjarige Oorlog. In 1571 moest hij evenals 
de raadsheren en het andere personeel 
van het Hof van Utrecht de eed van trouw 
aan Filips II afleggen, waarin als eerste 
punt trouw aan het katholieke, apostoli
sche geloof gezworen moest worden20. 
Dus evenals zijn vader Ernst en zijn broer 



Jan moet Willem in deze jaren voor katho
liek gehouden worden. Maar of hij van 
harte instemde met de vervolgingen die na 
de vlucht van Hendrik van Brederode in 
het Sticht losbarstten, is de vraag. 
Als deurwaarder heeft Willem het zijne 
moeten bijdragen aan de tientallen proces
sen voor het Hof van Utrecht tegen beel
denstormers, hervormden, wederdopers 
en soldaten van de Grote Geus, die stee
vast eindigden in onthoofding, ophanging, 
brandstapel of verbanning naar de ga
leien21. 
Het meest trieste voor Willem in zijn loop
baan als deurwaarder moet geweest zijn 
het tragische lot van zijn tante Elisabeth 
van der Kerck, de weduwe van Adam van 
Diemen. De bejaarde dame had in 1566 
onderdak verleend in haar huis te Utrecht 
aan de Amsterdamse calvinist Dirk Cater, 
een fervent aanhanger van Hendrik van 
Brederode. Ook de prediker Jan Arntsz., 
die met zijn hagepreken in Utrecht mede 
de beeldenstorm in die stad had uitgelokt, 
had bij haar gelogeerd. Het is haar duur 
komen te staan. Het Hof liet haar opsluiten 
in het Vredenburg, waar zij na meer dan 
een jaar gevangenschap het doodvonnis 
van de Bloedraad moest aanhoren. Op 25 
augustus 1568 werd zij, samen met enkele 
andere vooraanstaande Utrechters, op 
het plein voor Vredenburg onthoofd. Pas 
toen haar verwanten haar lijk hadden 
losgekocht, kon zij bij de predikheren in 
Utrecht begraven worden22. Onder de 
betalende verwanten zullen wij ook wel 
Ernst Gijsbrechtsz. en zijn zonen Willem 
en Jan mogen rekenen. De goederen van 
Elisabeth van der Kerck werden uiteraard 
geconfisceerd23. 

Na de Pacificatie van Gent nam Willem 
Ernstsz. in 1577 ontslag als deurwaarder, 
overmits andere saecken die hem overge-
comen zijn 't voorsegde officie niet en 
begheert meer te exerceren20. Hij is toen 
gaan optreden als rentmeester of beheer
der van goederen van instellingen en van 
particulieren. 
Een van deze zaken die hem toen in beslag 
nam, was het beheer van de nagelaten 
bezittingen van zijn terechtgestelde tante, 
dat, nu door de Pacificatie de confiscatie 
was opgeheven, aan hem op 26 juli 1577 

Tazzaschaal met Odysseus en Circe door Adam 
van Vianen, 1610. Zilver. Rijksmuseum, Amster
dam. Foto bezit Centraal Museum, Utrecht. 

door haar kleinkinderen was toever
trouwd24. Elisabeth van der Kerck had een 
huizencomplex bezeten aan de Oude-
gracht oostzijde in Utrecht, tussen de 
Viebrug en de Jacobsbrug, bij de Pauw
steeg. Met name dit complex heeft Willem 
Ernstsz. jarenlang voor haar erfgenamen 
beheerd. Hij betrok zelf een van de huizen, 
waarschijnlijk als tegenprestatie voor het 
gevoerde beheer. In 1580 kocht hij dit 
huis, waarin hij tot 1595 is blijven wonen, in 
welk jaar hij het aan Godfried Weylant 
verkocht. Willem stelde toen uitdrukkelijk: 
sulcx hy comparant ende Herman Jansz. 
hoymaecker deselve lest bewoent heb
ben25. 
Willems zonen, de edelsmeden Paulus en 
Adam van Vianen, zijn overigens niet in dit 
huis aan de Oudegracht geboren. In het 
begin van zijn loopbaan heeft Willem 
Ernstsz. van mei 1564 tot mei 1568 bij zijn 
tante Jutje van Diemen in huis gewoond. 
Daarna is hij verhuisd naar de Sint Jans
straat26. Welk huis hij in deze straat be
woond heeft, heb ik niet kunnen achterha
len, want hij bezat blijkens de transport-
registers van Utrecht geen eigen koophuis. 
Ter Molen heeft aangetoond, dat Adam 
van Vianen is geboren tussen augustus 
1568 en mei 1569, zodat men mag aanne
men, dat hij en zijn jongere broer Paulus in 
de Sint Jansstraat in Utrecht geboren zijn. 

10 



Tenslotte is het duidelijk, dat de broers 
later opgegroeid zijn in het huis aan de 
Oudegracht bij de Pauwsteeg. 
Belangrijker dan het beheer van de bezit
tingen van de Van Diemens zal geweest 
zijn Willems rentmeesterschap van het 
klooster der predikheren te Utrecht. 
Helaas is het archief van dit klooster 
verloren gegaan, zodat niet meer is na te 
gaan, wanneer hij voor het eerst als rent
meester optrad. De oudste vermeldingen 
van Willem als rentmeester der predikhe
ren dateren van 1582 en 1583. Toen de 
stad Utrecht de goederen van dit klooster 
annexeerde, werd Willem op 2 augustus 
1591 als rentmeester ontslagen27. 
Dit rentmeesterschap bracht hem in 
contact met naar Utrecht uitgeweken 
katholieke geestelijken zoals Peter Out-
zyers, prior van de predikheren te Rotter
dam, en Cornells Jansz., pastoor van de 
Onze Lieve Vrouwenkerk te Leiden. Zij 
getuigden in 1581 voor hem, dat zijn tante 
Jutje van Diemen nog onbetaalde schul
den aan hem had uit de jaren 1564-1568, 
toen hij haar in de kost had26. 
Ondanks zijn verhuizing naar Utrecht is 
Vianen een rol in het leven van Willem 
Ernstsz. blijven spelen. Ik heb er al op 
gewezen dat hij voogd van Jan de Witt (ca 
1566-1622), het zoontje van de in 1571 
gestorven Viaanse drost Steven de Witt, 
was28. Willem voerde de administratie van 
Jans bezittingen tot 1582, toen hij zijn 
beheer met een vordering van 300 gulden 
afsloot29. Jan de Witt, die katholiek is 
gebleven, groeide op tot een zeer kunst
zinnig man meteen onmiskenbaar talent 
voor calligrafie en tekenen. Het is verleide
lijk te veronderstellen, dat hij zich ontwik
keld heeft in de nabijheid van Willems 
zonen Paulus en Adam, die wat jonger 
waren dan Jan. Maar Jan gaf op latere 
leeftijd zelf te kennen, dat hij zijn kunstzin 
te danken had aan zijn oom Jacob Foeck 
(ca 1547-1613), een Utrechtse kanunnik 
die sinds 1579 essayeur van de Utrechtse 
munt was en later muntmeester-generaal 
van de Republiek zou worden30. Niettemin 
blijkt uit de voogdij over Jan de Witt, dat 
Willem Ernstsz. zich ophield in kringen, 
waar verwerking van edelmetaal een grote 
rol speelde. 

Een ander particulier beheer in relatie tot 
Vianen was de uitvoering van het testa
ment van Geertruid Goortsdr. van Lom
men, geboortig van Vianen. Zij maakte in 
1585 te Utrecht haar testament en be
noemde als executeurs Cornells Buys, van 
Gorcum, en Willem Eernstensz. de Viana, 
die later ieder twee pond voor hun moeite 
zouden krijgen31. Het interessante punt uit 
dit testament handelt over haar overleden 
broer Theophilus Lommius, de laatste 
pastoor van Vianen. Theophilus had 
indertijd gestudeerd aan de universiteit 
van Leuven, waar hij schulden had ge
maakt bij de rector van het College van het 
Varken, die nog niet afbetaald waren. 
Geertruid had haar broer aanvankelijk ook 
nog 50 gulden uit haar erfenis toebedacht, 
maar nu hij overleden was, bestemde zij 
dit geld voor het onderhoud en de repara
tie van de Viaanse kerk. Zij hoopte, dat de 
katholieke eredienst ooit nog eens in 
Vianen hersteld zou worden, want in dat 
geval drong zij bij de executeurs erop aan, 
toe te zien, dat de broederschap van Sint 
Joost in Vianen, waar haar broer zoveel 
voor gedaan had, weer wekelijkse missen 
in de kerk zou laten lezen. 
Op 17 juli 1579 kreeg Willem Ernstsz. van 
het Utrechtse Domkapittel het rentmees
tersambt van hun pachten, tienden en 
renten in Vianen, Lexmond, Ameide, 
Hagestein, Goiberdingen, Tul en 't Waal, 
Vreeswijk en Honsdijk. Hij nam dit ambt 
aan voor twee jaar tegen een salaris van 
4% van de ontvangsten32. Dit was geen 
geringe post, want vanouds vormden de 
tienden in de Vijfheerenlanden de grootste 
bron van inkomsten van het Domkapittel, 
waarbij de kanunniken voortdurend moes
ten optornen tegen de machtige heren van 
Vianen en Culemborg, die probeerden hun 
rechten aan te tasten. Het is dan ook 
vanzelfsprekend, dat de kanunniken 
zochten naar een rentmeester die ter 
plaatse goed bekend was. 
Bijzondere opmerkzaamheid verdient het 
optreden van Willem Ernstsz. als rent
meester van Amelia van Nieuwenaar, de 
weduwe van Hendrik van Brederode, in 
1588-1590. Het is weinig bekend, dat 
Amelia na de dood van de Grote Geus is 
weergekeerd naar Vianen en enige tijd als 
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vrouwe van Vianen hier geregeerd heeft. 
De kwestie was, dat Hendrik haar bij hun 
huwelijk in 1557 had toegezegd, dat zij bij 
zijn overlijden jaarlijks 1000 goudguldens 
uit de heerlijkheid van Vianen zou krijgen33. 
Na de dood van Hendrik in 1568 lagen al 
zijn bezittingen onder beslag, zodat Amelia 
er geen inkomsten uit kon trekken. Dat 
veranderde door de Pacificatie van Gent in 
1576. Hoewel Geertruid van Bronkhorst-
Batenburg de rechtmatige vrouwe van 
Vianen was, had Amelia aanzienlijke 
vorderingen op de heerlijkheid. Na lang 
touwtrekken tussen beide dames wezen 
de Staten van Holland op 13 november 
1579 de administratie van Vianen aan 
Amelia toe. Omstreeks augustus 1580 
werd zij in het bezit van de heerlijkheid 
gesteld34. 
Amelia's bestuur duurde tot 1587, toen zij 
Vianen weer teruggaf aan Geertruid. 
Amelia woonde nog korte tijd op het slot 
Brederode bij Velzen, dat ook tot haar 
weduwegoed behoorde, en keerde daarna 
terug naar Duitsland, waar zij als vrouwe 
van Alpen haar laatste levensjaren sleet. 
Bij haar vertrek uit de Nederlanden gaf 
Amelia op 5 september 1588 commissie 
aan Willem Ernstsz. van Vianen om de 
haar nog toekomende achterstallen van 
Vianen over 1586 en 1587 te innen, haar 
jaarlijkse weduwegeld van 1000 goudgul
dens (nu omgerekend tot 1700 gulden) in 
ontvangst te nemen en al haar verplichtin
gen daaruit te voldoen. Als salaris kreeg 
Willem 61/4% van de ontvangsten toege
wezen. 
Hij heeft dit rentmeesterschap gevoerd tot 
23 april 1590. Zijn nog bestaande rekening 
is van historische betekenis voor Vianen, 
omdat bijna alle rekeningen van de Domei
nen van Vianen uit de 16de eeuw verloren 
zijn gegaan. Behalve de rekening van 
1561 -1562, van Cornells van Delft, rent
meester van Hendrik van Brederode, is de 
rekening van Willem Ernstsz. het enige 
andere document, dat inzicht geeft in het 
reilen en zeilen van de Viaanse Domeinen 
in de 16de eeuw35. 

J. Heniger 
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13. Op 21 februari 1554 beleende Reinoud III 
van Brederode zijn nicht Jonf' Jolente die b ' 
van Brederoede huysf' van M. Jacob van 
Jutphaes met 2 morgen land op Outena, 
dat haar aangekomen was door de dood 
van Mechtelt Erst Bossmans dochter, haar 
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1978)38,91,94,130. 
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zijn verblijf in de gijzelkamer van het huis 
Hasenberch te Utrecht in maart 1577 zie 
GAU, Notarieel Archief, 003a001, f. LII-LIVv. 
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september 1582 dat gewezen werd in het 
proces van Geertruid van Bronkhorst-Ba-
tenburg tegen Willem van Oranje, ARA, 
Archief Hof van Holland, 1059, Sententiën 
1581-1583, dd. 21-9-1582. 
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Vianen, namelijk in de Utrechtse schepen-
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1570 RAU, Rechterlijke Archieven, 99, deel 
3, Criminele sententiën 1558-1571. 

22. H. Brugmans, 'Utrechtsche kroniek over 
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1577, blz. 40-42, dd. 26-7-1577. 
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mei 1581 (GAU, Not. Archief, U 001a001, f. 
253-254). Daar verklaart Willem, dat hij zijn 
tante in die jaren in de kost gehad heeft, dat 
hy comparant d voirs jaren gedurende met 
haer inne gewoent ende sommige van haer 
gereetschap gebesicht hadde, ten expiratie 
van welcken tyt hy comparant met zyn 
huysfr' elders mitter woen vertoech alse in 
St Jans strate. 

27. GAU, Stad, II, 1298, Twee quitanties van 
betaalde gelden door Willem Ersten van 
Vianen, rentmeester van de predikheren, 
1582,1583. 

28. A.J. Maris, Repertorium op de Stichtse 
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Willem de Viana als voogd van Jan de Witt 
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aanbestorven van zijn vader. 

29. GAU, Not. Archief, U 001 a001, f. 284v-
285v, dd. 12-2-1582, waarin Machteld 
Foeck, de weduwe van Steven de Witt, ter 
delging van het tekort een rentebrief van 
600 gulden aan Willem Ernstsz. overdroeg. 

30. Zie voor de biografie van Jan de Witt noot 
14. Over Jacob Foeck: GAU, Stad II, Archief 
Secretarie, 1, no. 19, dd. 14-2-1579. 

31. GAU, Not. Archief, U 011 a001, f.341 v-
343v, dd. 19-6-1585. 

32. RAU, Domkapittel, 607. 
33. Een afschrift van de huwelijkse voorwaar

den tussen Hendrik en Amelia die op 19 
januari 1557 te Brussel werden opgesteld, 
bevindt zich in RAU, Handschriften, 356, 
deel II, f. 151-152v. 

34. Zie de resoluties van Staten van Holland 
van 13 november 1579,18 juni 1580, 7 juli 
1580 en 15 augustus 1580 in ARA, Staten 
van Holland, 14, blz. 268-269, en 15, blz. 
112, 136en167. 

35. De rekening van Willem Ernstsz. bevindt 
zich in RAU, Domkapittel, 1613, waaraan 
de hier genoemde gegevens uit de jaren 
1587-1590 ontleend zijn. De rekening van 
Cornells van Delft van 1561 -1562 is in ARA, 
Familiearchief Brederode, 51 b. 
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