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Aan deze aflevering werkten mee: 

A. Koenhein 
J.M.M. Ruijter 
W. van 't Veld 

Grafmonument Jan Blanken onthuld 

Na artikelen in ons tijdschrift van Jan 
Blanken over de oprichting van een Stich
ting Herstel Grafmonument Jan Blanken in 
Vianen en over leven en werken van deze 
grote stadgenoot, kunnen we nu een 
bericht plaatsen over de onthulling van de 
geheel in oude luister herstelde graftombe. 
In de ruim twee jaren van het bestaan van 
de Stichting moesten vele werkzaamhe
den worden verricht. Niet alleen moest 
ƒ 50.000- bijeen worden gegaard om de 
kosten te dekken, er moest ook worden 
nagegaan hoe het oorspronkelijke monu
ment eruit zag. In het bijzonder ging het 
daarbij om de maten, de versieringen en 
de kleur. 
Het lid van het stichtingsbestuur drs. 
Meindert Stokroos, waarschijnlijk onze 
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grootste deskundige op het terrein van het 
gebruik van gietijzer in de 19e eeuw, heeft 
hiervoor, in samenwerking met andere 
leden van het stichtingsbestuur, het 
benodigde historische onderzoek gedaan. 
Tijdens de onthullingsplechtigheid liet hij 
via een dia-serie zien, dat het Blanken
monument als standaard-leverantie 
voorkwam in de catalogus van de oor
spronkelijke leverancier en fabrikant, de in 
1935 geliquideerde ijzergieterij Nering 
Bögel in Deventer, welke in de vorige eeuw 
werd uitgegeven. Hij kwam tot deze 
conclusie na vergelijking van de tekening 
die in 1841 door de Amsterdamse kunste
naar Gerrit Lamberts van het monument 
op de begraafplaats in Vianen is gemaakt, 
met de afbeelding in de catalogus. De 
originele tekening van Gerrit Lamberts is 
overigens sinds kort in bezit van de ge
meente Vianen. 
Aan de hand van deze tekening kon ook 
worden nagegaan, dat op de Zuiderbe
graafplaats in Groningen een tombe staat 
die, met uitzondering van de iets afwij
kende bekroning, geheel overeenkomt 
met de oorspronkelijke tombe van Jan 
Blanken. De afdrukken die van de versie
ringen op dat monument zijn gemaakt 
hebben als gietmallen gediend bij het 
reconstrueren van de oorspronkelijke 
tombe door gieterij Borcherts in Hooge-
zand-Sappemeer. De nog aanwezige 
kroon en enkele restanten, die rondom de 
plaats waar het monument stond zijn 
teruggevonden, zijn eveneens naar 
Hoogezand-Sappemeer overgebracht 
voor restauratie. 
Een belangrijke rol heeft ook het Centraal 
Laboratorium voor Onderzoek van Voor
werpen van Kunst en Wetenschap in 
Amsterdam gespeeld. Dit laboratorium 
heeft de kroon en de restanten onderzocht 
en een advies uitgebracht over gebruikte 
materialen en de wijze waarop het nieuwe 
monument in de toekomst tegen aantas
ting kan worden beschermd. Door schil
dersbedrijf Van Beest werden de schilder
werken overeenkomstig dit advies uitge
voerd. 
Behalve aan de reconstructie van de 
tombe moest ook aandacht worden 
besteed aan de plaats waar het monument 
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oorspronkelijk stond. De natuurstenen 
bodemplaat was in vele stukken gebroken 
en ook het dak van de grafkelder, waarop 
het geheel zou komen te rusten, moest 
worden hersteld. Koninklijke Wouden-
berg-Ameide B.V. heeftr gezorgd voor een 
nieuwe bodemplaat en voor restauratie 
van het dak van de grafkelder. 

Zo kon op 28 april 1989 het geheel her
stelde en weer op de oorspronkelijke 
plaats opgerichte grafmonument van Jan 
Blanken worden onthuld. Deze onthulling 
werd verricht door ir. J. van Dixhoorn, 
voormalig directeur-generaal van Rijkswa
terstaat en dus een, zij het verre opvolger 
van Jan Blanken. 

Het graf en het daarop staande monument 
zal eigendom blijven van de NH kerk in 
Vianen. Door de Stichting kon een bedrag 
beschikbaar worden gesteld aan de 
kerkvoogdij, waaruit voorlopig het onder
houd kan worden betaald. Bij monde van 
de president-kerkvoogd J. Middag, even
eens lid van het stichtingsbestuur, werd 
op de onthullingsbijeenkomst gezegd, dat 
het Kerkbestuur beloofde voor een goed 
onderhoud zorg te zullen dragen opdat het 
geheel voor het nageslacht bewaard kan 
blijven. 

Een pikant detail werd op deze zelfde 
bijeenkomst nog veronderstellenderwijs 
onthuld door J. de Meyere, voorzitter van 
de Stichting Museum Vianen en eveneens 
lid van het stichtingsbestuur. Hij kwam tot 
de conclusie dat Jan Blanken, waarschijn
lijk nog tijdens zijn leven, zelf het grafmo
nument had uitgezocht en bij testament 
had bepaald waar het moest worden 
besteld en hoe het zou worden betaald. De 
afwikkeling van de nalatenschap van Jan 
Blanken heeft namelijk een aantal jaren in 
beslag genomen, net zoveel jaren als 
gelegen zijn tussen het overlijden, het 
plaatsen van het monument, en de schen
king aan de NH kerk. 

W. van 't Veld 
Voorzitter Stichtingsbestuur 

Jan Blanken en Vijverlust 

In het aan Jan Blanken gewijde nummer 
van het afgelopen jaar schrijft R.M. Hau-
bourdin op blz. 29, dat het buiten Vijver-
lust, de laatste woning van Jan Blanken, 
gesloopt moet zijn tussen 1883 en 1888. 
De hierbij gereproduceerde advertentie uit 
De Vijfheerenlanden van 27 april 1884 
geeft hierover opheldering en maakt een 
meer precieze datering mogelijk. 

J.M.M.R. 

Eerste Openbare Verkooping 
op de Buitenplaats Vijverlust 

'<*e V l A N E i -der 

AFBRAAK 
•vsa de FUerenhuizinge aldaar.op Vr|{-
«I »S O M e i 1 8 § 4 , voormiddajs 
» ?jç •» it oren. . 

Breader bij biljetten, te bekomen len 
î a i t e e v a n den Griftier Mr BliNTZ VAN 
ÖËN BERG aldaar. 

Notarissen in Vianen 

'Duizendste notariële standplaats geves
tigd. Van H.M. de Koningin is machtiging 
verkregen tot het vestigen van een nieuwe 
(associatieve) standplaats in Vianen. 
Hiermee is de duizendste notariële stand
plaats een feit.' 

Zo begint een artikeltje op de voorpagina 
van de Nederlandse Staatscourant van 
15 maart 1989. Het borduurt voort op een 
berichtje in dezelfde krant van een dag 
eerder: 'De staatssecretaris van Justitie 
brengt krachtens machtiging van Hare 
Majesteit de Koningin ter kennis van 
belanghebbenden, dat bij de regering het 
voornemen bestaat in de gemeente Vianen 
een nieuwe (associatieve) notariële stand
plaats te vestigen ten behoeve van het 
kantoor van de notarissen Bonk en Tromp 
aldaar'. De weg voor een derde notaris
standplaats in Vianen is daarmee ge
baand. 
Een historische besluit? In ieder geval een 
besluit met een historische parallel. Al ruim 
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250 jaar geleden besliste het landsbestuur, 
dat drie notarissen in Vianen voldoende 
waren. Op 1 november 1738 besloten de 
Gecommitteerde Raden van de Staten van 
Holland, 'op advies van [ ] commissa
rissen tot de saken van Vianen [ ] dat 
binnen de Stede van Vianen, niet meer dan 
drie notarissen voortaan zullen werden 
geadmitteert, en ten dien eynde het getal 
der selven voor het toekomende zal wer
den gereduceert [ ] op drie notarissen, 
en dat de reets geadmitteerde tot op het 
voorsz. getal zullen moeten uytsterven.' 
Dit besluit is om meer dan een reden 
vermeldenswaard en van belang voor de 
geschiedschrijving. Voorafgaand hieraan 
gaven de Staten richtlijnen inzake de 
bewaring van de notariële archieven. De 
notarissen in Vianen beschouwden in 
1738 hun archieven nog als persoonlijk 
bezit. Na hun overlijden bleven ze dan ook 
berusten onder de erfgenamen, die er naar 
believen mee konden handelen. Hierdoor 
kon het gebeuren dat bewijsvragen niet 
beantwoord konden worden, omdat de 
archieven niet meer beschikbaar of een
voudig niet toegankelijk waren. De Staten 
van Holland besloten dan ook om de 
verordening voor de notarissen in Holland 
van 22 april 1670 ook voor Vianen van 
toepassing te verklaren. Vanaf 1 november 
1738 moeten de nabestaanden van een 
notaris diens archieven binnen zes weken 
na het overlijden op het stadhuis inleveren. 
De drost en de magistraat krijgen opdracht 
er op toe te zien dat deze verordening ook 
wordt opgevolgd. 

De directe aanleiding tot dit besluit is 
ongetwijfeld geweest de wanorde in de 
administratie van de in 1737 overleden 
Hendrik van Dortmont. Deze bewaarde in 
zijn woning aan de Voorstraat, naast zijn 
partikuliere papieren, o.a. administratieve 
bescheiden van de domeinen, de leenka
mer, de Kamer van Justitie, de stad, het 
dijkscollege van Vianen en de Franse kerk. 
De heren Herman Smith, drost, Willem 
Kelderman, stadssecretaris, enTheodorus 
MarinusTuijnbol, klerk, hadden pogingen 
gedaan een en ander te scheiden en te 
inventariseren. Het werk bleek dermate 
omvangrijk dat de Staten beslisten dat de 
onderscheiden colleges zelf voor een 

inventarisatie moesten zorgen. Naast zijn 
vele funkties had Van Dortmont ook nog 
tijd vooreen notarispraktijk. De notariële 
protocollen werden aanvankelijk nog 
bewaard door de weduwe. Na het besluit 
van november 1738 bracht zij de stukken 
naar het stadhuis. 
De protocollen van de Viaanse notarissen, 
ook die van Van Dortmont, zijn al lang 
geleden uit het stadhuis verdwenen. 
Tegenwoordig zijn ze te raadplegen in het 
Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Een 
bewaarplaats dichter bij de bron is verkies
lijker. 

J.M.M.R. 

Amelia van Nieuwenaar 

In Kennemer Historie. Uit de geschiedenis 
van Alkmaar en omstreken, een uitgave 
van de Walburg Pers te Zutphen (1987), 
beschrijft H. Schoorl op p. 63-98 de teloor
gang van een gedeelte van de nalaten
schap van Hendrik van Brederode. In het 
heldere artikel 'Zorgen over Bergen en de 
Bergermeer. De nalatenschap van Hendrik 
van Brederode, 1568-1611 ', komen ook 
veel voor het land van Vianen interessante 
zaken aan bod. De dadenrijke weduwe 
van Hendrik, Amelia van Nieuwenaar, 
komt uitvoerig ter sprake, de drie testa
menten en de Viaanse bezittingen blijven 
uiteraard ook niet ongenoemd. Het artikel 
wordt besloten met een uitvoerig notenap
paraat en enkele afstammingsoverzichten. 
In 1556 verkrijgt Hendrik van Brederode 
van zijn oom Balthasar van Brederode de 
heerlijkheid Bergen met het daarbij gele
gen Bergermeer. Samen met Lamoraal 
van Egmond, die in 1568 op beschuldiging 
van hoogverraad te Brussel zou worden 
onthoofd, neemt hij in 1563 de droogleg
ging van de in elkaar overlopende Egmon-
dermeeren Bergermeer ter hand. Door 
deze inpoldering willen de beide edelen 
hun inkomsten verhogen; de stijgende 
landbouwprijzen beloven immers veel 
winst. Hendrik verkoopt in 1566 het inge
polderde gebied grotendeels. Met het 
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