
half geld; vroedvrouwen en pachters van de belastingen op bier en wijn zelfs 

niets. Bedelaars, vagebonden en andere suspecte figuren worden na sluiting 

der poorten niet binnengelaten. 

H.L.Ph. Leeuwenberg 

WILLEM VAN DUIVENVOORDE 

Een uitzonderlijke figuur in de geschiedenis vdn Vianen is Willem van 

Duivenvoorde, de stichter van deze stad. Voor alles staat hij echter bekend 

als de eerste grootkapitalist van de Nederlandse Middeleeuwen. De rijke be

zittingen die hij tijdens zijn leven wist te vergaren, vormden de grondslag 

van het fortuin van de latere Oranjes. 

Willem was, anders dan de Beusinchems,een Hollandse edelman, wiens belan

gen meer in de westelijke en zuidelijke Nederlanden lagen. Hij bestuurde 

Vianen in de jaren 1333-1351, niet uit eigen recht, maar als echtgenoot van 

Heilwich, vrouwe van Vianen. Over Heilwich zelf is nauwelijks iets bekend; 

zij stond geheel in de schaduw van de reusachtige figuur van haar man. 

Willem is omstreeks 1290 geboren als bastaardzoon van de Hollandse ridder 

Philips van Duivenvoorde. Hij stierf op 12 augustus 1353. In zijn jeugd droeg 

Willem de merkwaardige bijnaam "Snikkerieme" (roeispaan). Zijn onechte geboor

te is misschien de aanleiding geweest, dat hij van jongs af aan geïnteresseerd 

was in de geldhandel, een bezigheid, waarop de edelen volgens de zeden van die 

tijd met minachting neerzagen. Hij leende geld uit tegen tien tot dertig pro

cent rente en wist zodoende een klein vermogen op te bouwen, dat hij vooral 

belegde in de zeer winstgevende zoutindustrie in de moerassen bij Geertruiden-

berg. Dankzij familierelaties drong hij al jong door tot het hof van graaf 

Willem III van Holland. De graaf taxeerde het financiële talent van Willem op 

zijn juiste waarde en benoemde hem in 1317 tot zijn kamerling. Als kamerling 

was hij belast met de persoonlijke zorg voor de graaf, bewaarde het geheim-

zegel en waakte over diens schatkist. Hij was de voornaamste tussenpersoon bij 

audiënties en regelde verder alle officiële plechtigheden. In deze functie won 

hij het vertrouwen van Willem III, die hem opnam in de grafelijke raad. In dit 

college ontplooide Duivenvoorde tevens zijn diplomatieke gaven. Hij groeide uit 

tot een van de steunpilaren van de grafelijke regering. Er ging bijna geen ge

legenheid voorbij, of de graaf vroeg "onse camerlingh" om advies en medewerking. 

Omgekeerd heeft de graaf hem rijkelijk beloond met goederen, zoals de kastelen 

van Strijen en Kapelle aan de Idssel. 

Een belangrijke opdracht aan Duivenvoorde was de bouw van het kasteel van 

Geertruidenberg (1323), de sleutelvesting van Holland tegen Brabant; Willem 



werd er slotvoogd. Van hieruit kreeg hij grote belangstelling voor het aan

grenzende Brabant. Hij zag daar kans om grote delen van zijn fortuin te be

leggen in uitgestrekte goederen. Op den duur was zijn rijkdom zó groot ge

worden, dat zijn heer en meester, de graaf van Holland, op diens reizen naar 

zijn andere graafschap Henegouwen vrijwel uitsluitend over Duivenvoorde's land 

trok en onderweg in diens kastelen en huizen logeerde. Net als in Holland kreeg 

Willem ook in Brabant veel invloed op de regering. Brussel, de hoofdstad van 

Brabant, werd zijn nieuwe thuis en hij bouwde er in 134-2-134-5 op de Koudenberg 

de kern van het beroemde Hof van Nassau, waar later Willem van Oranje vertoef

de, als hij voor staatszaken in die stad verbleef. De belangrijkste bezitting 

van Duivenvoorde in Brabant was ongetwijfeld de baronie van Breda. Daar, hal

verwege Geertruidenberg en Brussel, stichtte hij in 1350 het fraaie kasteel 

van Breda, later de woonplaats van de Oranjes. 

Duivenvoorde's aspiraties reikten verder dan Holland en Brabant. Ook op het 

internationale vlak deed hij van zich spreken. Hij wordt beschouwd als een grote 

motor van de anti-Franse politiek van de Hollandse graaf en de grondlegger van 

het verbond met Engeland. Duivenvoorde ook was dankzij zijn rijkdom de financier 

van de grootscheepse Engelse invasie, waarmee in 1337 de verwoestende Honderd

jarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk begon. 

De combinatie van financier-politicus-kapitalist van grote allure trok tal

loze lieden aan, die rond hem de Duivenvoorde-clan vormden en die het tijdens de 

Hollandse graven Willem III en diens zoon Willem IV voor het zeggen hadden. Zijn 

tegenstanders, vaak leden van de oude adel, werden in de hoek gedreven, waar de 

klappen vielen. Zonder het te willen of te beseffen, legde Duivenvoorde mede de 

basis voor de moordende partijstrijd die later Holland en de aangrenzende ge

westen zou teisteren: de Hoekse en Kabeljauwse twisten. 

Wat had nu een man van dergelijk kaliber in Vianen te zoeken? Als wij kijken 

naar de algemene situatie in de Lekstreek, dan zien wij, dat graaf Willem III 

voor 1327 heeft ontdekt, hoe daar de machtsverhoudingen in elkaar staken. De ge

bieden van IDsselstein, Vianen, Hagestein en Culemborg, die zo prachtig op een 

rijtje lagen en tesamen de zuidgrens van het bisdom van Utrecht vormden, waren 

leengoederen van de heer van Kuik. Wij weten uit de vorige aflevering van dit 

tijdschrift, dat de Hollandse graaf er in slaagde om de Kuikse leenheer uit zijn 

rechten te kopen. Maar er deed zich nog een erg toevallige omstandigheid in die 

gebieden voor, die schitterende vooruitzichten bood voor een huwelijkspoliticus 

als Willem III. De edelen, die I3sselstein, Vianen en Hagestein in bezit hadden, 

hadden geen erfzonen, maar alleen erfdochters. Lag het niet voor de hand om zijn 

heerschappij over deze streken te verstevigen door die erfdochters met enkele van 

zijn eigen, vertrouwde Hollandse edelen te laten trouwen? Zo trad Margriet van 

Hagestein omstreeks 1320 in het huwelijk met Hendrik van der Lek (uit de Krimpe
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ner waard) en Guyotte van IOsselstein in 1330 met 3an van Egmond (uit Noord-

Holland). Daar tussen in, in 1326, huwde Heilwich, erfdochter van Zweder II van 

Vianen, met de machtige kamerling Willem van Duivenvoorde. Een bezwaar mocht zijn, 

dat Willem een bastaard was, waardoor de eventuele kinderen uit dit huwelijk niet 

van hun vader zouden kunnen erven. Dit foutje in de regie werd recht gezet door 

de Duitse keizer Lodewijk van Beieren, een schoonzoon van Willem III ('.), 

die in 1329 de geboorte van Duivenvoorde wettigde. Helaas is deze knappe poli

tieke manoeuvre zonder veel resultaat gebleven, want zowel Margriet van Hage-

stein als Heilwich van Vianen kregen geen kinderen. 

Vroeger is al ter sprake gekomen, dat Willem geen rijk huwelijk heeft ge

daan. Zijn schoonvader zat in ernstige financiële moeilijkheden en Willem 

moest veel beredderen voor zijn Viaanse familie. Toen is ook verteld, dat hij 

zich bemoeide met de traditionele politiek van zijn schoonfamilie: roeren in 

de problemen van de Utrechtse bisschop, met de stilzwijgende instemming van 

graaf Willem III. 

Willem heeft de dood van zijn schoonvader Zweder II (in 1333) afgewacht 

om een plan uit te voeren, waarvan hij veel verwachtte. Hij had zijn zinnen 

gezet op de verheffing van Vianen tot stad, in de hoop een deel van de tanen

de glorie van de handelsstad Utrecht tot zich te trekken. Ook Willem III was er 

veel aan gelegen, dat hier, op de nieuwe grens van zijn gebied, een vesting van 

betekenis zou ontstaan. In de jaren 1335 en 1336 stelden beide Willems een 

vijftal oorkonden op met het doel de grondslagen voor een stedelijke samenleving 

in het Viaanse land te leggen. Op 10 januari 1335 kregen de Vianezen vrijheid 

van tol in Holland, Zeeland en West-Friesland, een soort belastingconcessie dus. 

Op 18 december van dat jaar paalde Duivenvoorde het rechtsgebied van de nieuwe 

stad (de zgn. stadsvrijheid) af; het zou zich uitstrekken vanuit de Lek tot aan 

de Biezenweg en vanaf de grens van Vianen en Hagestein tot aan de "Monicstege" 

(Monnikenhof?). Binnen dit vrij omvangrijke gebied zou het nieuwe stadsrecht 

gaan gelden. Tevens droeg Duivenvoorde de rechten van de heer van Vianen op de 

jaarmarkten en de wekelijkse woensdagmarkt over aan de bewoners. De graaf be

vestigde de stadsvrijheid op 24 juli 1336. Als sluitstuk kondigden Willem van 

Duivenvoorde en Heilwich van Vianen op 22 september 1336 de stadsrechten af. Ook 

de verhouding tot de naburen werd geregeld. Op 27 februari 1336 werd de "Ening" 

tussen de landen van Vianen en Hagestein gesloten om een eerlijker rechtsvervol

ging van de inwoners over en weer te verzekeren. 

Willem heeft veel aandacht aan de opbouw van de nieuwe stad besteed. Hij ont

wierp de verdedigingswerken, de grachten en de muren, en hij was ook de man die 

in grote lijnen het huidige stratenpatroon en de perceelverdeling van de stad be

dacht. Hij bevorderde ook, dat de kapel van Vianen bij het oude slot werd uit

gebouwd tot een kerk. De bouw van de monumentale kerktoren werd tijdens zijn re-
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gering begonnen. Op 8 februari 1345 kreeg hij gedaan, dat de kapel tot parochie

kerk werd verheven, al bleef zij voorlopig nog onderhorig aan de moederkerk van 

Hagestein. De kerk van Vianen werd gewijd aan Maria ten Hemelopneming. Willem 

hield de touwtjes van de stad stevig in handen. Als stadsheer benoemde hij de 

voornaamste magistraten, hief verschillende belastingen, en het hofstedegeld (de 

erfpacht op de huizen) herinnerde de Vianezen er eeuwenlang aan, dat niet zij 

maar hun heer de stad geschapen had. 

Willem verloor daarbij niet de kansen uit het oog om de macht van Vianen 

te vergroten. Toen Margriet van Hagestein omstreeks 1330 kinderloos gestorven 

was, kocht hij een deel van de heerschappij van Hagestein. Het leek er op, dat 

het land van Vianen, toen al, een flinke uitbreiding naar het oosten zou krijgen. 

Met zijn geld heeft Willem zelfs het kasteel van Hagestein weten te bemachtigen. 

Evenals voor Vianen verkreeg hij in 1335 ook voor Hagestein tolvrijheid, die een 

halve eeuw later het uitgangspunt van de stadsrechten van Hagestein zou worden. 

Maar nog in 1335 verkocht Willem om onbekende reden zijn aandeel in Hagestein 

weer. 

De laatste levensjaren van Willem en Heilwich waren onrustig. De dood van graaf 

Willem III, in 1337, had Holland overgeleverd aan diens wispelturige en vaak over

moedige zoon Willem IV. Duivenvoorde probeerde, zo goed en zo kwaad als het ging, 

de jonge graaf te sturen, maar hij kon niet verhinderen, dat deze in 1345 een zin

loze inval in Friesland deed, waarbij Willem IV met vele edelen bij Stavoren het 

leven verloor. In Holland ontspon zich een duel om de opvolging. Duivenvoorde en 

zijn groep steunden Margaretha, een zuster van de gesneuvelde graaf, in haar aan

spraken. De tegenstanders schaarden zich om haar zoon Willem V. In 1350 brak de 

strijd uit, die wij de Hoekse en Kabeljauwse twisten zijn gaan noemen. Duiven

voorde, de leider van de Hoeken, verloor al zijn Hollandse bezittingen. Zijn aan

hangers probeerden zich staande te houden in het door Willem gestichte slot van 

Geertruidenberg, dat zich echter in 1351 moest overgeven. Willem week met zijn 

vrouw uit naar Brussel, waar zij tot hunbeider dood woonden. 

Willem heeft de bui zien hangen, want reeds op 3 juli 1350 stelde hij orde op 

zaken wat betreft zijn enorme nalatenschap. Het leeuwendeel van zijn goederen ver

maakte hij aan zijn neef Jan van Polanen, een voorvader van onze koningin. Duiven

voorde had ook nog enkele bastaardkinderen, die hij niet onverzorgd heeft achter

gelaten. Over de vererving van de heerschappij van Vianen had hij als "prins-

gemaal" niets te zeggen. Die zou automatisch toevallen aan Heilwich's zuster 

Catharina van Vianen. 

De jonge stad Vianen schijnt niet van de oorlog geleden te hebben, misschien 

omdat Heilwich reeds op 14 februari 1351 overleed en Vianen zodoende uit Duiven

voorde's macht raakte. Willem volgde haar twee jaar later, in 1353, in het graf. 

Beiden zijn in Brussel begraven. Tot aan zijn dood heeft Willem aan Vianen ge-



dacht en met trots zag hij terug op hetgeen hij daar tot stand had gebracht. Op 

zijn grafsteen las men nog in de 16e eeuw onder meer: 

"Item deede vesten ende muren die stede van Vianen". 
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LIJST VAN DE REGERENDE HEREN EN VROUWEN VAN VIANEN 

H u i s B e u s i n c h e m 1250 - 1418 

+ 1250 - 1284/8 

1284/8 - 1318/9 

1318/9 - 1333/4 

1333/4 - 14 febr. 1351 

1351 - 12 juni 1351 

1351 - 3 oct. 1352 

1352 - 21 aug. 1391 

1391 - 14 apr. 1417 

1417 - 1418 

H u i s B r e d e r o 

1418 - 16 oct. 1473 

1473 - febr. 1531 

1531 - 25 sept. 1556 

1556 - 15 febr. 1568 

1568 - 1573 

Zweder I van Beusinchem 

Hubrecht van Beusinchem 

Zweder II (overl. 4 dec. 1333?) 

Heilwijf 

Catharina 

Hendrik I 

Gijsbrecht 

Hendrik II 

Johanna 

1418 - 1573 

Reinoud I (II) (geb. 1415) 

Walraven I (II) (geb. 8 jan. 1462) 

Reinoud II (III) (geb. 4 sept. 1492) 

Hendrik III (geb. 20 dec. 1531) 

Johanna 

H u i s B r o n k h o r s t 

1573 28 apr. 1590 Geertruida 

H u i s B r e d e r o 

1590 - dec. 1614 

1614 - febr. 1620 

1620 - 3 sept. 1655 

1655 - 1 juli 1657 

1657 - 15 juni 1679 

1679 - 27 nov. 1684 

(2) 1590 - 1684 

Walraven II (III) (geb. 1547) 

Walraven III (IV) (geb. 1596/7) 

Dohan Wolfert (geb. 12 juni 1599) 

Hendrik IV (geb. 28 nov. 1638) 

Wolfert (geb. 18 nov. 1649) 

Hedwig Agnes (geb. 10 aug. 1643) 

H u i s D o h n a 1684 - 1700 

1684 - 1686 

1686 

1686 - 1700 

Karel Aemilius 

Diederik 

Amelia 



H u i s L i p p e 1700 1725 

1700 

1718 

1718 

1725 

Frederik Adolf 

Simon Hendrik (geb. 1694) 

Zweder I van Beusinchem 

(1248-1284), dcod 1288 

Hübrecht van Beusinchem 

(1287-1318) ridder sinds 1289 

I 

Zweder I I o v e r l , 4-12-1333? 

(1308-1334) 

ridder sinds 1324 

Hendrik 1 overl. 3-10-1352 

(1324-1352) ridder sinds 1335 

Heilwijf Catharina 

(1326- ) 

x Willem van Duiven

voorde overl. 12-8-1353 

I 
Hendrik III 

20-12-1531 - 15-2-1568 

Gijsbrecht overl. 21-8-1391 

(1351-1391) 

I 
Hendrik II + 1357-

(1373-1417)ridder sinds 1392 

I 
Johanna overl. 1418 
x Walraven I van Brederode 

overl. 1-12-1417 
I 

Reinoud I (II) 1415- 16-10-1473 

. I 
Walraven II 8-1-1462 -febr. 1531 

I 
Reinoud II (III) 4-9-1492 -
25-9-1556 

Johanna overl. 1573 

x Doost van Bronkhorst-

Batenburg. 

I 
Geertruida overl. 28-4-1590 



Reinoud II (III) 
1 

Wolfert overl. 1548 

Hendrik III Johanna 

Geertruida 

Keinoud (IV) + 1520-1584 

Walraven III 1547-dec. 161* 
1 

Floris overl. 1599 

Walraven IV Johan Wolfert 

1596/7-febr. 1620 12-6-1599 - 3-9-1655 

I 
Sophia Dorothea 

16-3-1620 - 23-9-1678 

x Christian Albrecht 

Graf und Burggraf von 

(?) Dohna 15-11-1621 -

14-12-1677 

Hendrik IV 

28-11-1638 

1-7-1657 

Karel Emilius 

overl. 1686 

Diederik 

overl. 1686 

1  
Hedwig 

Agnes 

10-8-1643 -

27-11-1684 

Wolfert 

18-11-1649 

15-6-1679 

Amelia o v e r l . 1700 

x Simon Heinr ich graaf 

van der Lippe o v e r l . 1697 
I 

Frederik Adol f o v e r l . 1718 
I 

Simon Hendrik Adolf 1694-

souverein 1718-1725 

Staten van Holland 

3 . Heniger 

WILLEM ANTH0NI3 0CKERSE, EEN VEELZI3DIC MAN UIT DE ACHTTIENDE EEUW, 

GEBOREN TE VIANEN. 

In het Vianen van het midden der achttiende eeuw heerste eenvoud en rust; 

"Vianen ten Zuidwesten van de Rivier de Lek, in eene aangenaame Landstreek, 

twee Uuren boven Utrecht gelegen, is een Oud Steedje, dog zeer regelmatig in 

't vierkant gebouwd, met vier Poorten; de Lekpoort, de Landpoort, de Hofpoort 

en Oostpoort" zegt een tijdgenoot. In de stad telde men ruim 400 huizen, er 

waren naast een Rooms-Katholiekeen een Hervormde, een Waalse en een "Joode" 

kerk, de stad bezat een Weeshuis en een 0ude-mannen-en vrouwenhuis. Onderwijs 
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