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INLEIDING 

Lange tijd is de historische vereniging "Het Land van Brederode" van een zodanige 

omvang geweest, dat de communicatie tussen bestuur en leden en de leden onderling 

een vanzelfsprekende en probleemloze zaak was. Immers, de meesten kenden elkaar 

al buiten verenigingsverband en zagen elkaar regelmatig. Door de toenemende histo

rische belangstelling en vooral door de bevolkingstoename groeide ook het aantal 

leden, waarvan velen van buiten Vianen kwamen. Die groei was een gelukkige ont

wikkeling, maar het betekende wel, dat de noodzaak zich deed gevoelen om de band 

tussen al die leden een wat concretere vorm te geven, m.a.w. om het verenigings

karakter te benadrukken. 

Het bestuur heeft gemeend, dat het bij uitstek daartoe geschikte middel een perio

diek verschijnend verenigingsblad is. Een jaar geleden werd een eerste nummer 

gepresenteerd, zij het dan als een uitprobeersel en in een vorm die niet als 

definitief bedoeld was. In dit tweede nummer hopen wij een meer bestendige vorm 

te hebben gevonden. Voor de inhoud ervan evenals van de volgende nummers vonden 

wij ons medelid, de heer N. Maarsen, historicus van professie, bereid de eind

redactie te verzorgen. Het ligt in de bedoeling om vanaf 1977 het blad driemaal 

per jaar te laten verschijnen, zonder dat hiervoor voorlopig een contributiever

hoging zal worden ingevoerd. 

De voordelen van een verenigingsblad liggen voor de hand: het bestuur kan de leden 

tussentijds informeren over het haar opgedragen beleid; het bevordert de onder

linge contacten van de leden op grond van gemeenschappelijke interesses; het biedt 

mogelijkheden tot publicatie van historische bijdragen over het land van Vianen 

voor een sterk geïnteresseerd publiek, en hierbij moet vooral gedacht worden aan 

amateurhistorici die elders vaak weinig publicatiemogelijkheden vinden; het stelt 

de vereniging in staat een eigen gezicht te tonen. Het is ook duidelijk, dat met 

een verenigingsblad een veel effectiever ledenwervingsbel eid gevoerd kan worden: 

potentiële nieuwe leden zijn er genoeg in het land van Vianen. 

De tijd is voorbij dat een historische vereniging uitsluitend bestond voor cultu

rele fijnproevers, die op gezette tijden stemmig en zelfbewust het eigen culturele 

erfgoed savoureerden. De belangen van een historische vereniging zijn niet die van 

een beperkte groep noch die van een aantal onverbeterlijke antiquiteitenverzame

laars. De historische vereniging van vandaag behoort een veel ruimer scala van 

doeleinden te hebben, die een kader vormen, waarbinnen de leden de mogelijkheid 

wordt geboden zichzelf op het terrein van hun historische interesses te ontplooien. 

Dit omvat naast het deelnemen van excursies evenzeer allerlei vormen van zelf

werkzaamheid - zoals in onze vereniging de werkzaamheden van de genealogische 

werkgroep - en zelfs, indien daartoe aanleiding bestaat, een actieve bemoeienis 

met de instandhouding van de aanwezige monumenten van geschiedenis, kunst en land-



schap. .Voor de verwezenlijking van deze doeleinden kan het hierbij gepresenteerde 

verenigingsblad een belangrijk hulpmiddel zijn. 

Het bestuur is er van overtuigd, dat de presentatie van dit blad voor onze ver

eniging de spreekwoordelijke "historische" gebeurtenis is. Ik hoop en vertrouw, 

dat velen het met genoegen zullen lezen, en dat zij hun bijdragen aan het blad 

niet willen onthouden. 

H.L.Ph. Leeuwenberg, 

voorzitter. 

DE REDACTIE 

Zojuist heeft de heer Leeuwenberg mij aan u voorgesteld. Ik ben één van de velen, 

die aangetrokken door zijn landelijke ligging, in Vianen zijn komen wonen. 

Dagelijks reis ik op en neer naar Utrecht, waar ik werk als hoofd van de vakgroep 

geschiedenis van de Stichting Opleiding Leraren. 

Ik beloof u in de bus en thuis aan dit tijdschrift te zullen denken en periodiek 

mijn best te doen om een goed gevuld nummer te laten verschijnen. 

U begrijpt allen, dat ik daarbij heel afhankelijk ben van uw goede wil om ook eens 

uw overpeinzingen m.b.t. het land van Vianen aan het papier en vervolgens aan mij 

toe te vertrouwen. 

N.J. Maarsen 

Hazelaarstraat 38 

Vianen 

In het volgende artikel geeft H.L.Ph. Leeuwenberg een overzicht van de verzame

lingen der Vereniging. 



DE HISTORISCHE VERZAMELING VAN DE VERENIGING 

Niet alle leden zullen weten, dat onze vereniging in het bezit is van een kostbare 

historische verzameling van archivalia, kaarten en prenten, en een door kenners 

als bijzonder waardevol omschreven aantal munten te Vianen geslagen. Tot voor kort 

werd deze collectie bewaard op het gemeentehuis van Vianen, waar zij weliswaar 

goed was opgeborgen, maar in de praktijk niet toegankelijk voor belangstellenden. 

Dat onze vereniging zich de trotse bezitter van deze collectie kan noemen, is te 

danken aan de verzamelwoede en het inzicht van de eerste voorzitter, G.B. Pel 1ikaan, 

voormalig burgemeester van Vianen, en wijlen A. Baggerman, secretaris en conserva

tor van de collectie. In een tijd, toen het nog betaalbaar was, wisten zij beslag 

te leggen op talloze voor Vianen waardevolle voorwerpen van geschiedenis en cultuur. 

Zo groeide langzaam deze historische verzameling, die in de volgende onderdelen 

uiteenvalt: 

Archivalia 

Originele archiefstukken vanaf de 15e eeuw betrekking hebbend op het land van Vianen. 

Dit zijn uitsluitend handgeschreven stukken, zoals charters, brieven, testamenten, 

koopacten, enz., die gediend hebben in een administratie. Zij moeten wel worden 

onderscheiden van de volgende groep. 

Gedrukte stukken 

Hieronder vallen alle publikaties over het land van Vianen, maar ook gedrukte 

stukken van bestuurlijke aard, zoals ordonnanties, keuren e.d. Dit onderdeel zou 

men kunnen omschrijven als de bibliotheek van de vereniging. 

Kaarten en prenten 

Een exactere omschrijving zou zijn historisch-topografische atlas, ware het niet 

dat een dergelijke betiteling voor het betrekkelijk klein gebied dat door onze 

vereniging wordt bestreken wat al te pretentieus klinkt. Onder dit begrip vallen 

te rangschikken alle handschriftelijke en gedrukte kaarten en plattegronden, alle 

andere topografische (= de plaatselijke omstandigheden weergevende) tekeningen 

of gravures, fotografisch materiaal. In beginsel zou hieronder ook moeten worden 

gerangschikt filmopnamen, die in het geval van Vianen bestaan, maar waarvan de 

vereniging tot nu toe nog niets in zijn bezit heeft. 

Munten 

Sinds de 16e eeuw sloeg Vianen zijn eigen munten, die uiteraard minder verspreid 

waren dan die van de soevereine Provincies en buitenlandse vorsten en dus zeld

zamer. De collectie munten van de vereniging wordt door kenners zeer hoog aange

slagen. 



Zoals gezegd berustte deze historische verzameling tot voor kort op het stadhuis 

te Vianen, een logisch uitvloeisel van de combinatie van functies van de heer 

Pellikaan. Maar de toegankelijkheid van de collectie was daarmee niet verzekerd. 

Ook voor een verantwoorde materiële verzorging van de vaak kwetsbare onderdelen 

was het gemeentehuis niet uitgerust. Om nu enerzijds aan de toenemende historische 

belangstelling tegemoet te komen en anderzijds de collectie, voor de instand

houding waarvan de vereniging en in het bijzonder de conservator een grote ver

antwoordelijkheid dragen, zo goed mogelijk in materieel opzicht te beschermen, 

besloot het bestuur nu ruim een jaar geleden de historische verzameling naar meer 

daartoe geëigende bewaarplaatsen over te brengen, waar de belangstellenden de 

stukken onder toezicht kunnen raadplegen of onder optimale omstandigheden kunnen 

bekijken. In overleg met het gemeentebestuur van Vianen wordt aan dit besluit 

momenteel uitvoering gegeven. 

De archivalia, de bibliotheek en de kaarten en prenten v/orden in hun geheel bij 

het rijksarchief in Utrecht in bewaring gegeven, waar zij zullen worden beschreven, 

gerestaureerd en in de brand- en vochtvrije kluizen opgeborgen. Als gevolg hiervan 

zullen zij voor eenieder gedurende kantooruren en zaterdagmorgen raadpleegbaar 

zijn, terwijl zij daar ook fotografisch kunnen worden gereproduceerd voor publi-

katie-doeleinden. 

De muntenverzameling, die niet in een archiefbewaarplaats thuishoort, zal aan het 

Centraal Museum worden gegeven, waar zij zal worden beschreven en gedeeltelijk 

in de bestaande collectie, geëxposeerd in de historische afdeling, worden opge

nomen. Overigens zal de mogelijkheid van bruikleen aan de gemeente Vianen voor 

museale doeleinden daarbij worden opengehouden. 

Nadat de verhuizing zal zijn afgerond, zal het geheel deskundig worden geïnventa

riseerd. Het resultaat hoopt het bestuur t.z.t. in gedrukte vorm aan de leden te 

kunnen aanbieden, zodat zij zich een oordeel kunnen vormen over de rijkdom van de 

eigen vereniging. Overigens is elke uitbreiding van de historische verzameling in 

een van de boven beschreven categorieën in de vorm van schenkingen uiterst welkom. 

Iedereen die meent daaraan te kunnen meewerken wordt verzocht met de secretaris 

of voorzitter hierover in contact te treden. 

H.L.Ph. Leeuwenberg 



De eerste prent, behorend tot de verzameling van de Vereniging 

"Capel te Helsdingen buyten Vianen". 

Gewassen tekening door D. van de Burg, 1756. 11 x 18 cm. 

Uit de collectie van de vereniging zal in elke aflevering van dit tijdschrift 

telkens één kaart of prent worden afgebeeld. De hier getoonde bekende kapel te 

Helsdingen bestaat nog steeds. Zij is enige tijd geleden gerestaureerd. Zij moet 

zeer oud zijn, ouder dan Vianen zelf, want in een bewaardgebleven fragment van 

een 12e eeuws necrologium (= register van overleden weldoeners) van het klooster 

te Oostbroek bij De Bildt wordt al gesproken van een "curtis in Hulsdinhen", d.i. 

een van de uithoven van dit klooster, waar de produkten van hun verspreid liggende 

landerijen werden verzameld. Misschien werd hier ook door de abt in de vroege 

middeleeuwen recht gesproken (ding gehouden), zoals ook de abt van het klooster 

te Deutz in de 12e eeuw op zijn Utrechtse hoven deed. Hiermee wordt in ieder 

geval het achtervoegsel Hulsdingen verklaard. In 1297 werd het landgoed nog door 

het klooster te Oostbroek zelf geëxploiteerd, maar vanaf 1306 werd het "hoff ende 

dat guedt van Hulsdingen" door de heren van Vianen van de abt van Oostbroek ge

pacht voor 150 pond en 2 zalmen per jaar. Wanneer hier de kapel is gaan functio

neren is niet bekend, maar waar gesproken wordt van directe exploitatie door 

Oostbroek is het niet uitgesloten, dat een of twee monniken van dit klooster hier 

permanent gevestigd waren en mede voor de horige boeren uit de omgeving een kapel 

onderhielden. 



We blijven nog in de middeleeuwen met een artikel van J. Heniger over 

ZWEDER VAN BEUSINCHEM EN ZIJN ZEGEL 

Op de Algemene Ledenvergadering van 13 december 1975 werd onze oud-voorzitter, de 

heer G.B. Pellikaan, wegens zijn grote verdiensten en nimmer aflatende propaganda 

voor de geschiedenis van Vianen en de Vijfheerenlanden geïnstalleerd tot ere-

voorzitter van onze Vereniging. Bij die gelegenheid vereerde de huidige voorzitter, 

H.L.Ph. Leeuwenberg, hem namens de Vereniging met een afgietsel van het fraaie, 

13e eeuwse zegel van Zweder van Beusinchem, hangende aan een geel-rood lint. 

In zijn toespraak herinnerde de heer Leeuwenberg aan de betekenis van deze middel

eeuwse ridder als eerste heer van Vianen en tipte in het kort de interessante 

historische problemen rond het zegel aan. 

Heer Zweder was de tweede zoon van Steven van Beusinchem en een zekere Ava. Hij 

komt vele malen in documenten voor, van 1248 tot 1284; hij stierf tussen 1285 

en 1287. Zijn vader bekleedde het ambt van schenker van het bisdom Utrecht, dat 

later zou overgaan op Zweders oudere broer Hubrecht. Bij dat ambt behoorden aan

zienlijke goederen, die samen met de eigen bezittingen in en om Beusinchem de 

familie Van Beusinchem tot een van de machtigste geslachten aan.de zuidelijke 

oever van de Lek maakten. Ook Zweder kreeg later een aanzienlijk bisschoppelijk 

ambt, namelijk dat van maarschalk van het Nedersticht, dat is: opper-rechter 

van het Utrechtse. 

Als jongere zoon kreeg Zweder de heerlijkheid ten westen van Hagestein, die later 

Vianen zou gaan heten. Daar lag een versterkte hofstede die hij tot een geducht 

kasteel liet verbouwen: het in 1969 teruggevonden "castrum Vyanen" aan het Wed. 

Dat zijn kasteel niet onneembaar was, blijkt uit het feit, dat het tijdens de 

veldtocht van Gijsbrecht van Amstel met de opstandige Kennemers in 1274 met 

succes aangevallen werd. 

Dit treffen met Amstel luidde voor Zweder een roerige periode in. De Utrechtse 

bisschop Jan van Nassau raakte in die tijd beklemd tussen de vele groepen die in 

het Utrechtse om de macht streden. In dit duel stond Zweder aan de zijde van zijn 

verwanten, de Zuilen-clan en de Lichtenbergers, tegenover de Amstels en de 

Fresingen. Toen de Hollandse graaf Floris V zich in de strijd mengde, speelde 

Zweder hem in 1278 de stad Utrecht in handen en droeg zo bij tot de nederlaag van 

de Amstel-partij. 

Zweder heeft veel gedaan om zijn erfdeel tot ontwikkeling te brengen. In 1269 

sloot hij een verdrag met zijn buurman, de heer van Hagestein, om hun waterstaats

zaken te regelen. Kort daarna, in 1271, stichtte hij bij zijn kasteel op het Wed 

een jaarmarkt, die heden ten dage nog gehouden wordt. In 1277 voegde hij een deel 

van Lexmond aan zijn heerschappij toe en legde daarmee de grondslag voor het latere 

"Land van Vianen". 

http://aan.de


Het zegel 

Zweder van Beusinchem heeft twee typen zegels gebruikt om oorkonden te zegelen. 

Het ene type is klein en vertoont, behalve het randschrift, alleen het schild met 

de drie zuilen. Het andere type is veel groter en draagt niet minder dan drie 

schilden! Het afgietsel, dat de heer Pellikaan werd aangeboden, is vervaardigd 

naar dit tweede type en is afgegoten van een zegel dat hangt aan een oorkonde van 

2 januari 1280. 

Dit zegel is slechts heel licht be

schadigd. Het meet 5 cm in doorsnede. 

Centraal staat het grote schild met 

drie, fraai uitgewerkte zuilen. Aan de 

voet hiervan bevinden zich twee kleinere 

schilden. Het heraldisch rechts (op de 

afbeelding links) schildje draagt als 

wapen drie zogenaamde schuinbalken; 

het andere schildje draagt eveneens 

drie schuinbalken, maar bovendien daar 

over heen nog twee dwarsbalken. 72° 

Het randschrift luidt: + S. SVEDERI: DE: 

BVOSENCHEM: MILITIS: te vertalen als: zegel van Zweder van Beusinchem ridder. 

De historici zijn het er nog. niet over eens, wat dit samengestelde zegel precies 

betekent. Vermoedelijk heeft Zweder ermee zijn afkomst willen aangeven. De drie 

Zuilen wijzen ondubbelzinnig op zijn afstamming uit de Zuilen-rdan. De twee wapens 

met de schuinbalken komen vooral voor bij naburige geslachten als Everdingen, 

Golberdingen en Schalkwijk. 

Dit afgietsel is vervaardigd van vrijwel onbreekbaar kunsthars. Overwogen wordt 

om meer afgietsels te doen vervaardigen, die door geïnteresseerde leden kunnen 

worden gekocht. De prijs daarvan moet nog worden vastgesteld. Hierop kan het 

aantal bestellingen van invloed zijn. Daarom wordt belangstellenden verzocht 

zich nu al op te geven bij de voorzitter of ondergetekende. 

J. Heniger 

Tenslotte, met een grote sprong naar de late 18e en de vroege 19e eeuw. 

Dit artikel van de heer G.P. Gosman handelt over 

LA FAYETTE EN VIANEN 

De Verenigde Staten herdenken dit jaar, dat tweehonderd jaar geleden, 4 juli 1776, 

13 koloniën in Nobrd-Amerika zich onafhankelijk verklaarden van het Engelse moeder

land en hun Amerikaanse Revolutie proklameerden als een teken van vrijheid voor de 

gehele wereld. Voor onze vereniging kan dat aanleiding zijn. even stil te staan bij 

de relatie die er bestaan heeft tussen Vianen en de man die van 1776 tot 1783 een 

van de centrale figuren was in de Amerikaanse vrijheidsoorlog: de Franse generaal 

en politicus markies de La Fayette. 



Uit Amerika teruggekeerd naar Frankrijk, werd La Fayette in 1789 afgevaardigde 

voor de adel in de Staten-Generaal en vormde de door hem opgestelde Verklaring 

van de Rechten van de Mens en van de Burger het uitgangspunt van de beraadslaging 

over de nieuwe grondwet in de inmiddels gevormde Nationale Vergadering. In de 

daarop gevolgde oorlog tegen Oostenrijk, dat zich met Pruisen inspande om de invloed 

en de verspreiding van de door deze Franse Revolutie losgemaakte denkbeelden tegen 

te gaan, werd hij in 1792 door Lodewijk XVI belast met het bevel over het Ardennen-

leger. Vanuit Noord-Frankrijk volgde La Fayette de politieke ontwikkelingen te 

Parijs echter met toenemende ongerustheid en ontstemming. Na de val van het 

koningschap (10 aug. 1792) begreep hij, dat er voor hem, als conservatief revolu

tionair en bovendien door de radikale Jacobijnen en Sansculotten beschuldigd van 

aspiraties voor een militaire diktatuur, in Parijs weinig kansen meer lagen en 

verliet hij, vergezeld van een aantal officieren Frankrijk, met de bedoeling zich 

in Den Haag onder bescherming te stellen van de Amerikaanse ambassadeur en kontakt 

op te nemen met zijn vriend, de Rotterdamse patriot Pieter Paulus. In deze opzet 

is hij echter niet geslaagd. De Oostenrijkers behandelden hem als krijgsgevangene 

en zetten hem en zijn gezelschap gevangen te Olmütz. 

Aan La Fayette's gevangenschap te Olmütz kwam pas een einde na de tussen Oosten

rijk en Frankrijk gesloten vrede van Campoformio, 17 oktober 1797. Hoewel zijn 

vrijlating door de Franse onderhandelaar generaal Bonaparte uitdrukkelijk geëist 

was, betekende dit niet, dat hij nu ook kon terugkeren naar Frankrijk. Zijn naam 

stond nog altijd op de lijst van emigranten en Parijs toonde zich niet genegen 

hem daarvan te schrappen. Hij vestigde zich daarom tijdelijk in Holstein, bij 

zijn tante Mme de Tessé, om van daaruit te pogen opnieuw naar Amerika te vertrekken, 

wat zowel Frankrijk als Oostenrijk graag gezien hadden, hem echter door George 

Washington ontraden werd in verband met de gespannen toestand tussen Frankrijk en 

de Verenigde Staten. Nadat ook een poging van de Nederlandse gezant te Hamburg, 

zijn vriend Abbema, om voor hem asiel te verkrijgen in de Bataafse Republiek 

mislukt was, besloot La Fayette te gaan werken aan zijn terugkeer naar Frankrijk. 

Zijn vrouw moest die in Parijs zien te regelen. 

Eind juli 1798 vertrok Mme de La Fayette, vergezeld van haar dochters Anastasie 

en Virginie en haar schoonzoon Charles de Latour Naubourg, die in mei te Holstein 

met Anastasie getrouwd was. Haar dochters en schoonzoon bleven in Nederland achter 

omdat Anastasie in verwachting was en Charles bovendien niet in Frankrijk zou 

worden toegelaten omdat ook diens naam nog steeds voorkwam op de lijst van emi

granten. Zij kwamen eerst onderdak te Utrecht bij generaal Van Rijssel, maar 

konden zich even later te Vianen vestigen, door bemiddeling van diens broer Willem, 

die te Vianen als rentmeester van de domeinen een prominente positie innam. 

Mme de La Fayette kon in Parijs niet veel bereiken. Frankrijk bleef voor haar man 

gesloten, maar zelf kreeg ze verlof tussen Parijs en de verblijfplaats van haar 

man heen en weer te reizen. Verder meende zij te begrijpen, dat Parijs een verblijf 



van haar man in Holland oogluikend zou toestaan. Zij vroeg hem daarom voor de 

bevalling van Anastasie naar Vianen te komen. Zelf was zij daar eind januari 1799 

weer. La Fayette, opgehouden door een overstroming van de Betuwe, kwam pas op 

18 februari aan. 

Van politieke aktiviteiten van de La Fayette vanuit Vianen is weinig bekend. 

Omdat hij geen officiële toestemming had zich in Holland op te houden had hij er 

trouwens alleen maar belang bij zo weinig mogelijk op te vallen. Kennelijk sloeg 

hij zijn kansen ooit naar Frankrijk terug te keren ook niet zo hoog aan, want toen 

Washington een vertrek naar Amerika opnieuw had afgeraden, bereidde hij zich voor 

op een langdurig verblijf te Vianen. Hij vestigde zich 20 maart 1799 op het huis 

Buitenlust, dat hij huurde van de bekende Viaanse patriot J.J. Cambier. 

De terugkeer van Napoleon uit Egypte en daarop volgende Bonapartistische reaktie 

van november 1799 gaf de La Fayette echter nieuwe hoop op een leidende positie, 

hoewel hij er zich wel van bewust moest zijn, dat Napoleon in hem een mededinger 

naar de macht moest zien. Hij gaf er daarom de voorkeur aan Napoleon voor een vol

dongen feit te stellen en vertrok onmiddellijk na het bekend worden van diens 

staatsgreep van 9 november 1799 op een vals paspoort naar Parijs, waar hij in de 

tweede helft van november al aankwam, inderdaad tot grote woede van Napoleon. 

Politiek aktief kon hij pas worden in 1815, toen de Restauratie een feit werd. Hij 

werd toen lid van de Kamer van Afgevaardigden. 
G.P. Gosman 
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Kapel te Helsdingen 
(Gemeente Vianen) 

Architectenbureau Ir. R. Visser 
te Schoonhoven 

DEZE KAPEL WERD GERESTAUREERD DOOR : 
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