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AAN DE LEZERS
Het voor u liggende nummer is een dubbelnummer.
Bestuur en redactie besloten daartoe, toen het mogelijk bleek een uitgebreid artikel betreffende

Vianens plaats in de achttiende-eeuwse wind-

handel te publiceren.
Daar dit artikel een schat aan prenten omvat, zal dit maal de "traditionele" prent uit de Collectie van de Historische Vereniging ontbreken.
Maar, deze uitzondering zal geen regel worden.
In het volgende nummer hoop ik u enkele voorstellen te doen omtrent de
rubrieken die het tijdschrift elke keer of soms zou moeten dan wel kunnen bevatten.

N.J. Maarsen.

DE BREDERODE PORTRETTEN

Rectificatie

In het vorige nummer stond een storende fout. Er werd gesteld, dat de
Boasbank een copie van het Hendrikportret heeft laten vervaardigen.
In plaats van de Boasbank moet men lezen: de Stichting töt Beheer van
het Vermogen der voormalige Vereniging "Spaarbank te Vianen".
J. Heniger

ZWEDER VAN VIANEN
J. Heniger

Na de grondlegger Zweder van Beusinchem en de uitbouwer Hubrecht van Vianen
komt nu aan bod de derde heer: Zweder van Vianen. Hij zou de macht van het
huis van Vianen naar een kortstondig hoogtepunt leiden om vervolgens diep
te vallen en tragisch te eindigen,
Zweder is omstreeks 1290 geboren als de oudste zoon van Hubrecht en Agniese
van Langerak. Hij stierf op 4 december 1333.

Van zijn vrouw kennen wij helaas niet meer dan haar voornaam Elisabeth. Uit
hun huwelijk werden twee dochters, Heilwich en Catharina, geboren, die hem
later in de regering zouden opvolgen.
Na de dood van zijn

vader, in 1318, erfde Zweder al diens macht en aanzien.

Maar eer het zo ver was, maakte hij als "kroonprins" een turbulente jeugd
door. Als kind beleefde hij de kidnapping van 1297; misschien was hij zelf
het slachtoffertje, of anders één van zijn broertjes. Als jongeling was hij
een lastïg heerschap, dat, beschermd door de macht van zijn vader, zelfs
voor de Utrechtse bisschop ongenaakbaar was. Evenals zijn vader maakte hij
in 1315 de Hollandse veldtocht tegen Vlaanderen mee, waarin hij samen met
zijn neef Jan van Beustnchem, de heer van Culemborg, een aanzienlijke
strijdmacht commandeerde.
Zweder moet met deze neef al lange tijd op vriendschappelijke voet gestaan
hebben, want reeds in 1308 trad hij op als getuige bij Jan's huwelijk.
Een van de eerste regeringsdaden van Zweder als heer van Vianen gold dezelfde Jan: hij stond voor hem mede garant bij de stichting van de stad Culemborg op 6 december 1318.
De vooruitzichten van Zweder waren bij de aanvang van zijn bewind bepaald
indrukwekkend te noemen. Van zijn vader had hij de heerschappij geërfd over
Vianen, Lexmond, Hei- en Boeicop, Meerkerk, Vreeswijk, Jutphaas, Reyerskoop
en Odijk. Tevens bestuurde hij als voogd van zijn nichtje Margriet van Hagestein haar uitgestrekte bezittingen, die behalve Hagestein zelf ook een deel
van zuidoost-Utrecht besloegen. Met zijn vriend Culemborg op de rechtervleugel en zijn neven van Montfoort op de linkervleugel bevond Zweder zich in
een voortreffelijke uitgangspositie om deel te nemen aan het grote politieke steekspel tussen de Hollandse graaf en de Utrechtse bisschop. Hij koos
daarin, de familietraditie getrouw, de zijde van Willem III van Holland.
Deze houding werd in 1321 beloond met Zweder's benoeming tot maarschalk van
Utrecht en een zetel in de bisschoppelijke raad, die namens de graaf de
machteloze bisschop met raad en daad moest bijstaan, dat wil zeggen: in Hollandse geest het Sticht besturen. Het voordeel van deze politieke overwinning bleek op wel zeer onverwachte wijze. In 1321 en 1322 werden Holland en
Utrecht zwaar getroffen door overstromingen die veroorzaakt werden door opwater. In het Utrechtse braken de Lekdijken van Vreeswijk en Jaarsveld door.
Tot overmaat van ramp stierf de regerende bisschop en ontbrandde een langdurige strijd om diens leeggekomen zetel. Gesteund door Willem

III hebben

Zweder en zijn mede-raadsheren de gevaarlijke situatie weten te klaren.
Tegelijkertijd reorganiseerden zij de dijkverdediging en stichtten in 1323

2

de hoogheemraadschappen van de Lekdijk Bovendams en Benedendams.
Tijdens deze Utrechtse bestuurscrisis raakte Zweder echter zelf in grote
moeilijkheden. Als grootgrondbezitter in het Utrechtse moet hij ernstige
schade geleden hebben door de watersnood en bovendien bleek de dichting van
de Vreeswijkse dijk een kostbare zaak. Wellicht heeft hij zich toen in de
schuld moeten steken. Daarnaast kwam in 1323 een lang sluimerende familieruzie bij de Montfoorten tot uitbarsting, die mede door een behendige
manoeuvre van Willem III leidde tot de ontkrachting van deze, voor Zweder
belangrijke steunpilaar.
Maar de graaf, die blijkbaar zijn kans schoon zag, zette zijn bedekte aanval op de machtige Stichtse grensadel voort. Stilzwijgend liet hij toe, dat
de nieuwe bisschop, die volledig naar 's graven pijpen danste, Zweder beschuldigde van machtsmisbruik in Vreeswijk.
In 1324 moest de laatste deze strategische heerlijkheid aan de bisschop afstaan. Hiermee was een fataal gat in Zweder's territoriale macht geslagen:
de verbinding tussen zijn bezittingen in de Vijfherenlanden en zijn goederen in het Utrechtse was verbroken.
Toen speelde Willem III een volgende troef tegen Zweder uit. Met het oog op
de grote schuldenlast van de Viaanse heer arrangeerde hij in 1326 een huwelijk tussen Zweder's erfdochter Heilwich en zijn eigen gunsteling Willem van
Duivenvoorde. Deze Duivenvoorde stond toen al bekend als een geniaal financier. Aan hem werd het beheer van het Viaanse goederencomplex toevertrouwd,
terwijl Zweder en zijn verwanten op jaargelden gezet werden.
Hoe perfide het politieke spel rond Zweder was geweest, bleek in 1327, toen
de bisschop doodgemoedereerd de ontbrekende schakel Vreeswijk aan Duivenvoorde verpandde!
In datzelfde jaar 1327 deed Willem III tenslotte zijn grootmeesterzet. Hij
kocht toen de zogenaamde manschap van Kuik, waarmee hij de machthebbers langs
Lek en IJssel in rep ën roer bracht. Generaties lang hadden zij niet zo
zwaar getild aan het feit, dat de heer van Kuik hun leenheer was. Zolang
Kuik door zijn afgelegen ligging niet in staat was zijn rechten uit te oefenen, konden Culemborg, Hagestein, Vianen en IJsselstein zich als onafhankelijke heren gedragen. Met de koop van de manschap van Kuik eiste de wel zeer
nabije en machtige Hollandse graaf hun hulde en trouw op. Voorlopig zat Vianen stevig aan Holland gekoppeld.
Zweder heeft, overgeleverd aan de financiële macht van zijn schoonzoon, niet
veel meer kunnen uitrichten. Eén enkel persoonlijk gebaar heeft hij nog kunnen maken in 1327, toen hij een bescheiden schenking deed aan de kapel van

Vianen. Bij die gelegenheid benoemde hij Willem, de zoon van Elias van Gasperde, tot kapelaan, de oudst bekende zielszorger van Vianen. Ironisch genoeg koos men ook Zweder, die geen baas in eigen huis had kunnen blijven,
als toezichthouder op de nog steeds ruziënde Montfoorten. Maar in de grote
politiek van die dagen bleef hij voortaan een figurant, in wiens naam verdragen werden gesloten en oorlogen gevoerd.
Sinds 1331 voerde Duivenvoorde, mede in naam van Zweder, een verbeten strijd
tegen de opstandig geworden bisschop, die met de steun van de stad Utrecht
aan de Hollandse wurggreep trachtte te ontkomen. Door herhaalde nederlagen
aan de rand van de afgrond gebracht, greep de bisschop naar het laatste redmiddel: hij sprak de kerkelijke banvloek over zijn tegenstanders, dus ook
over Zweder, uit. Voor de middeleeuwse Christen betekende dit een totale
uitstoting uit de maatschappij. Na lang onderhandelen kwam het op 18 januari 1334 tot het verdrag van Gorinchem, waarbij de bisschop tevens zijn vervloeking introk. Maar voor Zweder kwam dit te laat. Zes weken tevoren was
hij gestorven in het zekere geloof van zijn verdoemenis na de dood.
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VIANEN EN DE SPOTPRENTEN OP DE WINDHANDEL VAN 1720
door C.H. Slechte.
Inleiding.
Totdat in het midden van de 19e eeuw fotografen begonnen met het vastleggen
van belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen, waren het altijd de
schilders, tekenaars, graveurs, etsers en lithografen geweest, die sensationele momenten in de geschiedenis in beeld brachten. Hun werk was buitengewoon arbeidsintensief en het waren daarom vooral die gebeurtenissen, die
voor werkelijke opschudding zorgden, waarmee zij zich zelf bezig hielden.
In de Nederlandse iconografie zijn vele tientallen historische momenten bekend, die stof opgeleverd hebben voor soms grote aantallen schilderijen,
tekeningen en prenten. De terechtstelling van Johan van 01denbarnevelt in
1619, de vrede van Munster in 1648, de moord op Johan en Cornel is de Witt
in 1672, de strijd tussen patriotten en oranjegezinden in de tweede helft
van de 18e eeuw, het vertrek van stadhouder Willem V in 1795 en de terugkeer van zijn zoon in 1813, zijn slechts enkele van de meest bekende voorbeelden van belangrijke en/of schokkende gebeurtenissen, waarvan we beeldreportages bezitten.
Eén gebeurtenis ontbreekt in deze opsomming: de windhandel van 1720,. Deze
gebeurtenis is de aanleiding geweest tot het ontstaan van een zeer groot
aantal prenten, die zonder uitzondering de spot dreven met deze windhandel,
waaraan als we de tijdgenoten mogen geloven rijke en arme Nederlanders
enthousiast meededen. De tijdgenoten zeggen ook, dat velen van hen dat
enthousiasme met een bankroet moesten bekopen. Op tien van de ongeveer honderdvijftig spotprenten uit dit jaar komt Vianen voor. Zij zijn het eigenlijke onderwerp van dit artikel. '
2)
De windhandel. '
Het is onmogelijk en ook onnodig om hier in kort bestek een overzicht te geven van de economische situatie van West-Europa in het begin van de 18e eeuw.
Een paar opmerkingen kunnen volstaan om de sfeer te tekenen, waarin een speculatiegolf, niet de eerste en ook niet de laatste, het dagelijkse leven in
enkele landen voor kortere of langere tijd kon beheersen.
Het laatste kwart van de 17e eeuw en de eerste jaren van de 18e werden beheerst door langdurige en kostbare oorlogen, waarin twee vorsten de hoofd-

rollen speelden: koning Lodewijk XIV van Frankrijk en Willem III, stadhouder van de Republiek en, van 1688 tot zijn dood in 1702, koning van Engeland. Het waren deze oorlogen, die zowel Engeland als Frankrijk aan de rand
van een bankroet brachten. Na de beruchte "bij U, Over U en Zonder U" vrede,
die in Utrecht in 1713 werd gesloten en die een eind maakte aan de laatste
van deze oorlogen, de Spaanse Successieoorlog, bleken Frankrijk en Engeland
allebei zodanige staatsschulden te hebben, dat alleen een kunstmatige ingreep of een wonder de problemen nog leek te kunnen oplossen. Het was niet
eens alleen de omvang van de schulden, maar vooral ook de korte termijn,
waarover de leningen waren afgesloten, die de situatie zo moeilijk maakte.
Ook de Nederlandse Republiek had grote schulden, maar al vóór 1672 had de
toenmalige raadpensionaris Johan de Witt een systeem van langlopende staatsleningen ingevoerd, zodat de financiële problemen hier minder groot waren.
Economische problemen kende de Republiek echter wel. Al in de tweede helft
van de 17e eeuw was zij over haar economische hoogtepunt heen en al leidde
dat voorlopig nog niet tot een werkelijke achteruitgang, het betekende wel
dat aan nieuwe investeringen geen behoefte bestond en dat van een vruchtbare vernieuwing van de bestaande bedrijfsvormen voorlopig geen sprake kon
zijn.
Het geld, zeggen tijdgenoten en latere historici bevestigen dat, lag hoog
opgestapeld bij de wisselbanken en werd voornamelijk gebruikt voor het
bouwen van fraaie buitens. Daarnaast werd het ook geëxporteerd naar het
buitenland. Engeland gebruikte het om zijn handelsactiviteiten zodanig uit
te breiden, dat het de Republiek in de 18e eeuw van z'n eerste plaats in
de wereldhandel kon verdringen. En tenslotte werd het, zoals in 1720 bleek,
gebruikt voor speculatieve handel.
Onder de hier geschetste omstandigheden stierf in 1715 de Franse koning
Lodewijk XIV en zijn tijdelijke opvolger, de hertog van Orléans, wist niet
beter te doen dan een kunstmatige ingreep en een wonder te combineren om tenminste te proberen de staatsfinanciën te saneren. Hij aanvaardde de hulp van
de Schotse avonturier John Law. Deze kende de financiële wereld goed en had
een systeem ontworpen om Frankrijk in één klap van zijn schulden af te helpen. Het metaalgeld moest vervangen worden door papiergeld, dat werd uitgegeven door een staatsbank en de bezitters van staatsobligaties moesten de
gelegenheid krijgen tot conversie (inwisseling) van hun schuldbewijzen voor
acties (aandelen) in een door de staat beheerste handelscompagnie. Law's
enige zorg was het publiek zover te krijgen dat het z'n voordeel ging zien
in een dergelijke ruil. Hiertoe kocht hij een alleen nog op papier bestaan-

de compagnie op, die het monopolie bezat van de handel op Louisiana in
Noord-Amerika. Hij wist de indruk te wekken dat deze compagnie grote activiteiten ontplooide en enorme dividenden zou uitkeren.
De Fransen, die toch al weinig vertrouwen in de staatsobligaties hadden,
kwamen in drommen hun obligaties inwisselen. Hoewel de compagnie op deze manier natuurlijk geen bedrijfskapitaal kreeg, zag Law toch kans door nieuwe
uitgifte van aandelen en door steeds nieuw papiergeld op de markt te brengen, de belangstelling warm te houden en in 1718 en 1719 brak in Parijs
een wilde speculatie uit in de acties van de z.g. Missisippi-compagnie.
De handel speelde zich vooral af in een klein Parijs straatje, de Rue Quincampoix en het onvermijdelijke einde ervan was voor de Fransen erg droevig.
De enigen, die er - behalve de kamerverhuurders, hoeren en fritesverkopers
in de Rue Quincampoix - beter van waren geworden, waren de buitenlanders,
die hun winsten tijdig omzetten in de in Frankrijk als betaalmiddel afgeschafte edele metalen en daarmee naar huis gingen.
Voor het echter zover was, hadden Engelse deelnemers aan deze windhandel
begrepen dat hun land ook een vruchtbare voedingsbodem voor een dergelijke
handel bood. Zij wisten van ds regering alle medewerking te krijgen voor
een niet minder speculatief project. De al enkele jaren eerder opgerichte
maar weinig succesvolle South Sea Company, zou eveneens op basis van conversie acties gaan uitgeven. En in Engeland gebeurde vrijwel hetzelfde als
in Frankrijk: enkelen, onder wie de directeuren van de South Sea Company,
politici en buitenlanders, haalden de buit binnen en het merendeel van de
enthousiaste speculanten bleef met de brokken zitten.
Eén verschil met Frankrijk was er wel. In de algehele roes meenden slimme
zakenlieden, dat zij het ook konden en er werden de meest fantastische
actie-compagnieën opgericht in wier aandelen even enthousiast gehandeld werd
als in die van de door de regering gesteunde compagnie. Engeland kende in
het voorjaar van 1720 een run op het onroerend goed; de speculanten die het
einde zagen naderen belegden hierin hun winsten.
Voordat de Bubble of Zeepbel in september 1720 definitief werd doorgeprikt,
waren er al Engelsen naar de Republiek vertrokken. Veel Nederlanders hadden
in Parijs en Londen met groot succes aan de handel meegedaan en zagen er
ook voor Nederland grote mogelijkheden in.
Wijs geworden door de berichten over de wilde speculatie en haar gevolgen
in Frankrijk en Engeland, waren de Staten-Generaal, de meeste provinciale
staten en sommige stadsregeringen minder geestdriftig.
Geen enkel project, dat het opheffen van de staatsschuld door conversie

beoogde, werd goedgekeurd.
De vindingrijkheid van de projecteurs of Uitvinders van deze ondernemingen
was echter groot en zij ontwierpen plannen voor compagnieën, die zich zouden
moeten gaan bezighouden met assurantie, commercie of visserij in verschillende steden, op basis van intekening en storting van kapitaal, maar zonder
conversie. Het eerste van de lange rij projecten, een verzekeringsmaatschappij, werd door de Amsterdamse stadsregering afgewezen. Voor de Amsterdamse
kooplieden, rijk als ze waren, was het verzekeren van schepen en ladingen
een profijtelijke onderneming en zij hadden geen enkele behoefte aan het
spreiden van de risico's door middel

van een naamloze vennootschap.

Bovendien vreesde de stedelijke overheid tonelen zoals die zich tijdens
de windhandel in Parijs en Londen hadden afgespeeld. In het minder rijke
Rotterdam voelde men wel voor een dergelijke verzekeringsmaatschappij en kregen de projecteurs alle medewerking. De eeuwige rivaliteit met Amsterdam was
daar zeker niet vreemd aan. En zo werd op 21 juni 1720 de inschrijving geopend voor de eerste Nederlandse actiecompagnie, de Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der stad Rotterdam. Voor deze inschrijving bestond grote belangstelling, waartoe de geringe storting op de acties
-5% per ƒ 5.000 gespreid over vijf maanden- niet weinig zal hebben bijgedragen. De koersen stegen de eerste dagen tot 200% en bleven maandenlang in de
buurt van de 100%.
Andere steden volgden. Eerst Middelburg, waar een Assurantie- en een Commercie-compagnie werden opgericht. Daarna Delft, Gouda, Dordrecht en zo'n 35
andere steden. In stadjes als Monnickendam, Purmerend, Edam en Medemblik
werden compagnieën opgericht met kapitalen van ƒ 10.000.000 of meer. In
Utrecht gingen de provinciale staten in september 1720 graag in op een project dat een oud plan voor de zoveelste keer opwarmde: het graven van een kanaal van Utrecht naar de Zuiderzee om zo Amsterdam als handelsstad naar de
kroon te kunnen steken. Doordat deze Provinciale Geoctrooyeerde Utrechtsche
Compagnie duidelijk van zwendel aan elkaar hing, is dit één van de boeiendSi
ste projecten uit de hele reeks. ' Amsterdam, dat zo manhaftig de vestiging
van een compagnie had afgehouden, werd toch een centrum van de windhandel,
maar was tevens de stad van waaruit het einde kwam. Toen in begin oktober
een volksmassa een koffiehuis in de Kalverstraat waar veel actionisten bij
elkaar kwamen, had aangevallen en kort en klein geslagen, vaardigde de
stadsregering een plakkaat tegen de actiehandel uit, die daarna snel verliep.

Vianen.

In Vianen werd geen compagnie opgericht en toch speelde deze stad een heel
bijzondere rol in de gebeurtenissen van 1720. Vianen was immers, net als
Buren, Leerdam, Culemborg en IJsselstein, een vrije heerlijkheid, wat betekende dat in die gebieden de wetgeving van de provincies, waarin ze eigenlijk lagen, niet gold.

Evenmin kon de Generaliteit er enig gezag uit-

oefenen. Vianen had van Hendrik van Brederode (1531-1568) een bijzonder
privilege gekregen: immuniteit voor mensen die bankroet waren, moeilijkheden met de justitie hadden of minderjarigen die van huis waren weggelopen. Tegen betaling van een recognitie (boete) waren al dergelijke mensen
veilig in Vianen en onbereikbaar voor schuldeisers, gerechtsdienaars of
bezorgde ouders.
Ook toen Vianen door vererving in het bezit was gekomen van de graven van
Lippe en in 1725 aan Holland verkocht werd, bleef het privilege bestaan.
Pas de omwenteling van 1795 maakte er een einde aan. 4 '
De stad verwierf door het privilege en vooral door het gebruik dat ervan
gemaakt werd, een twijfelachtige reputatie. Het verrijkte de Nederlandse
taal met een uitdrukking die tot ver in de 19e en zelfs nog in het begin
van de 20e eeuw gebruikt is: Naar Vianen gaan. Dit betekende eigenlijk:
zich door de vlucht onttrekken aan vervolging wegens schulden, maar werd
vooral gebruikt om aan te geven dat iemand bankroet was of zou gaan. Volgens het Woordenboek van de Nederlandse Taal zei men nog in het begin van
deze eeuw van een bankroetier: Hij

is in Vianen gaan wonen.

De Bataafse Revolutie van 1795 maakte wel aan het privilege, maar niet
aan de zegswijze een einde.
Helaas is niet bekend hoeveel bankroetiers en actionisten die hun contracten niet na konden komen, in 1720 de wijk naar Vianen hebben genomen.
Mogen we echter de contemporaine literatuur en de vele prenten over deze
windhandel geloven, dan vormt de stad Vianen, samen met de notarissen en
makelaars, de enige groep die, zonder risico's te lopen, aan deze kortstondige "boom" verdiend heeft. Het is overigens op zijn minst twijfelachtig of het aantal bankroetiers ten gevolge van de windhandel wel zo
groot is geweest.
Dat het naar

Vianen

gaan

in 1720 zeker wel een begrip was, blijkt uit de

inhoud van het kapitale boekwerk, dat over de windhandel verscheen en de
eindeloze titel draagt: Het Groote Tafereel
opkomst,

voortgang

en ondergang der Actie,

der Dwaasheid,

vertoonende

Bubbel en Windnegotie,

in

de
Vrank-

rijk,

Engeland

Verzameling

en de Nederlanden,

van alle

van Assurantie,
bruik

zijn

verworpen:

Hooge en Lage stand
opregte

negotie

zijn

Jaar,

geruineerd

gestremt,

deezer

verscheidene

Familien

zo in Vrankrijk,

Engeland

zijn

verscheidene

verfoeyelijke

en in haar middelen

ge-

Provintien
door

en

bedrieg-

en Personen
verdorven,

als

een

Cornpagnien

zo wel die in

van eenige

Comédien en Gedigten,

tot besehimpinge

waardoor in dit

van de opgeregte

in Nederland,

als die door de H. Staten

uytgegeeven,

Handel,

in den Jaare MDCCXX, Zijnde

en Projecten

Commercie etc.

alsmede Konstplaaten,

Liefhebbers
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de Conditien
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Nederland.

Of, zoals het ook nog in het bijgaande gedicht gezegd werd:
Zo lang den Gier 'ge Mensch
Is voorsien
Krijgt

van Geld en Goed,

den Bedrieger

Want hun de Gier'ge

tog zijn

wenseh,

en Onnooz'le

altijd

voed.

Ziehier de gebeurtenissen van 1720 verteld in een boektitel. Het is dit in
1720 voor het eerst uitgegeven werk, waarin dikwijls van Vianen sprake is,
zowel in de daarin opgenomen toneelstukken en gedichten als op verschillende van de 74 prenten, die erin bij elkaar gebracht zijn.
Hoewel het de bedoeling is in dit artikel die prenten te behandelen, waarop
Vianen voorkomt, wil ik aan de toneelstukken en gedichten toch niet helemaal
voorbij gaan. In vrijwel elk toneelstuk, dat de windhandel tot onderwerp
heeft, een tiental, is sprake van Vianen.
Zo krijgt in Pieter Langendijks Quincampoix

of de Windhandelaars

één van de

hoofdpersonen van zijn boekhouder het volgende advies: Hoor

heerschap

Windbuil,

gaan in

om uit

deezen strik

te raaken,

zou ik een kompanjie

Viaanen maaken, En leggen met dat geld die stadt
kan diegeen,

die hier

zijn

kapitaal

verbruid,

ten eersten

verzekerd

zijn

uit,

Dan

dat

hij
5)

daar zal een woning vinden.

Gaa overleg

dat eens daarginder

met Uw

vrinden.

G. Tysens, een allang vergeten 18e eeuwse toneelschrijver, gaf zelf aan één
van zijn windhandelstukken de titel mee: De actionisten
Vianen,

of

't uiteinde

der

reisvaardig

naar

windnegotie.

Ook in de vele, anonieme en vaak ellenlange gedichten komt Vianen als uiteindelijke bestemming voor de windhandelaars steeds terug. De Atlas van
Stolk in Rotterdam bezit een tekening, waarop de omroeper van Vianen de actionisten oproept naar zijn stad. Bij de tekening hoort een gedicht, waarin
sprake is van de vlag van Frederik Hendrik die van de toren van Vianen
waait. ' De naam van deze stadhouder staat boven een plakkaat van 1635,

10

waarin rechtsvordering bij het niet nakomen van contracten van windhandel
werd uitgesloten. Menig actionist beriep zich in 1720 op dit plakkaat, dat
een extra vrijbrief voor de speculanten betekende.
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Afb.

1. Bombario omroeper van Viaanen. Anonieme aquarel
en handschrift. (Atlas van Stolk)

De prenten.
Als verschijnsel zijn de windhandel prenten buitengewoon interessant, al munten ze artistiek niet altijd uit door oorspronkelijkheid of verfijning.

12

Alleen al hun grote aantal toont aan hoeveel opwinding de nog geen half jaar
durende speculatiegolf veroorzaakte. Er zijn in de Nederlandse geschiedenis
weinig gebeurtenissen aan te wijzen, die tot zo'n grote grafische productie
hebben geleid.
Onbarmhartig wordt met de actionisten de spot gedreven. Ze worden voorgesteld als domme, ijdele windbuilen, als mensen die tijdelijk van niet tot
iet zijn geworden maar op korte termijn hun ondergang tegemoet gaan. Vaak gebeurt dit door in de verte Vianen op zo'n prent af te beelden, soms ook door
Vianen in de titel van de prent op te nemen.
De 20e eeuwse beschouwer zal echter vaak moeite met deze prenten hebben.
Ze zijn bijzonder druk gestoffeerd en ontlenen hun satirische kracht aan
voorstellingen uit de Italiaanse Commedia del 1'arte of aan nu volkomen vergeten figuren of verhalen. Veel caricaturen erop spreken ons niet meer aan.
Het negatieve oordeel van Cornells Veth, die de titel Eet Groote
der Dwaasheid

Tafereel

een vlag op een modderschuit noemt en voor weinig van de

prenten waardering op kan brengent vind ik wel erg ongenuanceerd.

l

In een

zo grote productie naar aanleiding van een zo (betrekkelijk) kort durende
gebeurtenis bevinden zich natuurlijk verschillende weinig originele, opge-

Afb.

2. Uytslag der Wind Negotie. Anonieme kopergravure.
Groote Tafereel der Dwaasheid.

13

warmde en lelijke prenten. Zij zijn, mijns inziens, echter in de minderheid.
De prenten zijn in twee catalogi van historieprenten uitgebreid beschreven.
Zowel Frederik Muller ' als G. van Rijn, die de Atlas van Stolk beschreef

'

wijdden er aparte hoofdstukken aan. Van Rijn schreef bovendien over het
Groote

Tafereel

der Dwaasheid

' en hetzelfde deed
12)
de Amerikaanse economisch-historicus en bibliothecaris A.H. Cole. '
"een nu zeldzaam boek"

Mijn beschrijving van de tien "Viaanse prenten" berust voor een belangrijk
deel op hun werk.
Hoewel het Groote

Tafereel

een aantal drukken beleefde (de eerste in 1720

en de laatste omstreeks 1780), die wat hun inhoud betreft onderling steeds
verschillen, de persoon van de samensteller een raadsel is en de uitgever
onzeker, wil ik hier aan de boeiende geschiedenis van het boek voorbij gaan
en me beperken tot de prenten.
De eerste prent in het Groote
de titel Uytslag

Tafereel,
13)
der Wind negotie.
'

waarop Vianen voorkomt is die met

Op deze prent staat een directeur van een actiecompagnie "acties op voordeel"
uit te reiken. Links staat Bombario, die in alle toneelstukken en op veel
prenten over de actiehandel steeds terugkomt als de verpersoonlijking van
de windhandelaar. De naam Bombario vindt zijn oorsprong in het woord bombarie, dat (koude) drukte, gezwets, rumoer betekent. Op de voorgrond links
zit een mislukte student kaartenhuizen uit een pot te halen. De papieren,
waar de verschillende personen mee zwaaien zijn acties, de teksten erop maken de compagnieën waarvan ze zijn belachelijk. Rechts kijkt een man met
een verrekijker naar de werkzaamheden aan het Utrechtse kanaal, links op de
achtergrond. Helemaal rechts op de achtergrond ligt Vianen en er vlak voor
lopen twee mannen op weg er naar toe.
Dan is er tenslotte helemaal rechts op de prent een dolhuis, waarop een jongen zit, wiens vlieger door teveel wind ('.) wordt weggetrokken, terwijl
links van de vlieger in de lucht een kasteel gebouwd wordt. Het gedicht
over zes kolommen legt uit wat op de prent te zien is. Het is een anonieme
kopergravure zoals de meeste windhandel prenten en er is maar één versie van
bekend.
Op de volgende Viaanse prent is het stadje nauwelijks zichtbaar.

14)
' In de

poort links staat de naam Vianen boven een paar lijntjes, die de contouren
van de stad voor moeten stellen. Een wagen met actionisten is op weg er
naar toe. Op deze prent Bombario,

O dood.' Te schendig

in de nood, houdt de

dood Bombario vast en ligt zijn doos met schertsacties op de grond. Uit het
gedicht er onder blijkt dat deze prent over de Hoornse compagnie gaat. De

14

TTOMBARIO,

Afb.

o dood. Ï i ' T c ï ë A Ï Ï ï r l ^ X l T o ^

3. Bombario, o dood! Te schendig in de nood.
Anonieme kopergravure. Groote Tafereel der
Dwaasheid.

bepruikte, voor het oog nog jonge heer in het midden, die door twee saters
wordt beetgepakt, zou één der directeuren van deze compagnie zijn. Het is
niet onwaarschijnlijk dat het om Jan Willem Claus, de projecteur, en één
der directeuren van deze compagnie gaat. Hij was een aangetrouwd familielid
van de (toen nog Rotterdamse) Hope's en evenals zij een quaker. Nog geen 25
jaar oud verwierf hij zich in korte tijd een weinig eervolle reputatie als
15)
speculant. Nog in 1720 ging hij, figuurlijk, naar Vianen. '
Rechts op de prent trekt de Tijd (zandloper onder zijn voet) een gordijn
weg waardoor de gerechtigheid op haar troon zichtbaar wordt. Boven haar

15

hoofd (op de foto niet te onderscheiden) hangen de wapens van de drie steden die de oprichting van een compagnie geweigerd hebben: Leiden, Amsterdam
en Haarlem. Voor haar staat Mercurius die klaagt over het teniet gaan van
de eerlijke handel. Ook van deze prent zijn de makers (tekenaar en graveur)
onbekend.
In de hier gepubliceerde vorm komt de prent niet bij Frederik Muller voor;
wel met linksonder Deraclite in plaats van Democrite.

' Er bestaat nog een

derde, helemaal veranderde versie, die niet meer op de windhandel slaat.
ïiV,\ F.llXALLt.X AtTIOHISTÏ.S

Afb.

ttf.ïl

-, T&l.ï»

V i IS

fioall

1. De vervallen actionisten hersteld door den
triompheerden Arlequin. Anonieme kopergravure.
Groote Tafereel der Dwaasheid, (eigen verzameling
historische vereniging Het Land van Brederode )

De weg naar Vianen wordt ook al weer druk bereden op de prent met de titel
De vervallen

actionisten

hersteld

door den triompheerenden

Arlequin.

Op de door Pallas Athene, de Griekse godin van de wijsheid, gemende zegewa-

16

gen zit Harlekijn, een figuur uit de comedia d e l l ' a r t e , die acties rondstrooit die in werkelijkheid "werkpatenten" zijn. De ontvangers zijn met
deze vingerwijzing naar een eerlijk handwerk duidelijk niet erg gelukkig.
Rechts op de voorgrond probeert Mercurius mensen voor de bij hem liggende
koopmansgoederen te interesseren. Evenals de vorige prenten is ook deze
anoniem. Er is s l e c h t s é é n versie van bekend.

% Xesjuirex.

Afb.

JfaLlanJt-

•iet• Sr

&a*-er>

5. De kooperen Halsbandt tot St. Gewer (St. Goar).
Ets door Jan Luyken. Naukeurige en gedenkwaardige
Reysen.

17

Afb.

6. De Viaantsche Tol-poort voor D'Actionisten komende
uyt a l l e s t e e d e n . Anonieme e t s . Groote Tafereel
der Dwaasheid.

De Viaantsche

Tol-Poort

voor d'actionisten

komende uyt alle

steeden

is de t i t e l van een prent, waarop Vianen zelf de hoofdrol speelt 18) De
prent met links op een verhoging John Law in een naargeestige omgeving,
gaat over de recognitie die de bankroetiers moesten betalen om Vianen binnen
te komen. Het gedicht op de zijkant van de poort spreekt duidelijke taal:
Die

binnentreed

En niet

vergeed

Zijn beurs

te

Die is mijn
Van mijn

veegen
vrind

bemind

'k Laat niet

verleegen.

De twee figuren voor de poort verbeelden wanhoop en armoede. Achter hen
suster

Sotskap.

Veelzeggend is de figuur rechts van de poort, die zegt: Welkom,

heb je

geld?

tegen iemand met een biljet met daarop ƒ 500,- onder zijn mantel uit laat
iq\

steken. Zou de recognitie ƒ 500,- bedragen hebben? ; Het stadsgezicht, dat
compleet met Hofpoort en Armhuis Vianen voor moet stellen, was in een boek
20^
uit 1682 nog een gezicht op Sankt Goar aan de Rijn. ; Het is duidelijk dat
in de haast om deze prent te maken een plaat

is gebruikt, die men nog had

liggen. De naam van de maker van dit deel van de prent, Jan Luyken, is weggekrast evenals de oorspronkelijke titel.

18

De figuren komen op de oorspronkelijke prent ook voor, alleen in een andere
betekenis en met andere uitspraken. Van de verschillen tussen de twee versies van dezelfde plaats, is die in de kleding van de mensen opvallend.
Ook toen was veertig jaar in de ontwikkeling van de mode een lange periode.

Afb.

7. De malle actionisten naar Vianen of 't Peperland.
Anonieme kopergravure. Groote Tafereel der
Dwaasheid, (eigen verzameling)

uok de volgende prent gaat helemaal over de rol van Vianen in de windhandel. 21

Onder de titel De malle actionisten

naar Vianen of 't Peperland laat de on-

bekende maker zien hoe een wagen uit de Amsterdamse Muiderpoort komt om actionisten naar Vianen en Kuilenburg te brengen. De man die er van achteren
op klimt blaast zeepbellen, een logisch symboliek voor de windhandel als we
aan de term South Sea Bubble denken.

19

En weer duikt de naam van Bombario op in het gedichtje op de vlag achter de
wagen:

lie zo, zie zo
Bombario
is Aperij
in folio.
Bombario ment zelf de wagen. Daar achter is nog net de eerder genoemde Viaanse omroeper zichtbaar. In het tentje links kunnen de actionisten zich van
een hartversterking voorzien. Op deze prent komt ook Kuilenburg voor.
De weg naar die stad is echter lang niet zo druk als naar Vianen.
„

^^^^

I

if

Afb.

8. Des Waerelds doen en dooien is maar een Mallemolen.
Anonieme kopergravure. Groöte Tafereel der
Dwaasheid, (eigen verzameling)

De prent Des Waerelds doen en dooien

Is maar een mallemolen

is interessanter

vanwege de authentieke 18e eeuwse mallemolen dan door de rol van Vianen, helemaal links op de achtergrond aan het einde van een ook nu weer druk bereden
22')
weg, ' De zes personen boven op de vaste stijlen van de draaimolen gooien

20

acties naar de inzittenden. Z i j personifiëren van links naar rechts, op de
voorgrond, de Hollandse windhandel (boer), de South Sea Bubble (de inboorling
met Zuyt op z i j n speer) en de Missisippicompagnie van John Law (de twee i n d i aanse f i g u r e n ) . De twee achterste figuren z i j n n i e t te herkennen. Links in
het t e n t j e z i t , alweer, Bombario, die steeds wanneer iemand de molen is b i n nengegaan het slaghek d i c h t t r e k t . Ook deze prent is anoniem en door Van Rijn
slechts in één versie aangetroffen.

'•$*??'* W^i<i nw^ JAK«,

Afb.

9. De Schijnschoone Actie-Sphynx springt hier zig
zelven dood, zodra als Edepus het vals geheim
ontbloot. Anonieme ets. Groot Tafereel der
Dwaasheid, (eigen verzameling)

Een a r t i s t i e k en s a t i r i s c h wat magere prent is die met in het t e k s t l i n f d e
woorden De schijnschoone

Actie-Sphinx
springt hier zig zelven dood, zodra als
23)
Edipus het vals geheim ontbloot,
' De handel is op deze prent al op haar retour, zoals u i t het vers eronder b l i j k t . Een man rechts k i j k t de kat u i t de
boom, een ander is al kijkend in het water gevallen. De man op de ton braakt

21

de acties uit, waaraan hij zich overeten heeft. Zoals ook op verschillende
andere prenten, komt op deze een jood voor, de man met de stok in het linker
groepje. De joden zouden tot de meest fanate en slimme actionisten behoord
hebben. Het is zeker dat zij in sommige compagnieën een grote rol speelden
(Utrecht) en in andere niet of nauwelijks meededen (Rotterdam) of wellicht
mee mochten doen.

BK

LAGHEISDE
MET

Afb.

LAW
DL TREURENDE
DE SMEKENDE
MBRCURIUS

ACTJOXIST

10. De laggende Law, de treurende Actionist met de
smekende Mercurius. Anonieme kopergravure.
Groote Tafereel der Dwaasheid, (eigen verzameling)

22

De rol van Edipus (Oedipus) op deze prent is niet helemaal duidelijk, maar
slaat mogelijk op de ontzetting die zich van Oedipus meester maakte, toen
bleek dat het orakel gelijk had gekregen en hij toch zijn vader had vermoord
en zijn moeder getrouwd. Oedipus was toen reddeloos verloren. De vergelijking van zijn lot met dat van de actionisten gaat echter wel erg mank. Op
de alweer anonieme en alleen in deze vorm bekende prent is Vianen al door
een hek en soldaten afgesloten, omdat er geen plaats meer te vinden is.
Meer een slecht qeïllustreerd gedicht dan een prent is De laggende
24) .
de treurende

actionist

met de smekende Mercurius.

Law,

Links John Law met een

hoorn des overvloeds, die hij leegt in een volle schatkist en achter hem
een zeepbellen blazend jongetje. De man in het midden is een teleurgesteld
actionist, die een groot aantal acties voor zich heeft liggen. De sater in
het midden symboliseert het tevoorschijn gekomen bedrog. Rechts laat Bombario een wind tegen een wereldbol.
De stille zee en de woorden stilstand

in de Zuidzee

staan voor de daling van

de South Sea acties, evenals Icarus met smeltende vleugels en snel dalend.
Rechts op de prent een wel erg dorps Vianen. Ook van deze prent zijn maker
noch dichter bekend.
Een fraaie prent, waar ook Cornelis Veth waardering voor heeft, is die van
het eiland Gekskop.

De kaart van dit z.g. eiland behoeft weinig toelich-

ting. Er liggen plaatsen op als Bedriegersstadt, Sottenburg, Gekkendam en
Windtburg. De hoofdstad heet Quincampoix net als het Parijse straatje waar
het allemaal begon.
Het wapen van het eiland toont vijf engeltjes die allemaal blazen naar een
papier met daarop 7720. Alweer de voor deze handel zo symbolische wind. De
gevelwand links is duidelijk herkenbaar die van de Amsterdamse Kal verstraat
met op de achtergrond de Nieuwe Kerk en links op de voorgrond het actionistenkoffiehuis Quincampoix. De prent laat zien dat dit zojuist vernield is.
Hij moet dus gemaakt zijn nadat in het begin van oktober 1720 het Fransche
Koffiehuys door een woedende volksmenigte bestormd was. De zeilwagen rechts
voert een vlag met de tekst naar

Viane.

Al deze prenten komen voor op de lijst van prenten, die zich in elke editie
van het Groote

Tafereel

bevindt. De in dit artikel aangehouden volgorde is

die van de eerste druk. Sommige prenten hebben in latere drukken een andere
volgorde. Een aantal prenten komt echter niet in alle edities voor, zoals de
prenten van het z.g. Dwergentoneel, waarvan er één verband houdt met de rol
van Vianen in de windhandel.
Dit Dwergentoneel is een van oorsprong Duits komisch plaatwerk, dat omstreeks

23
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Afb. 11. Afbeeldinge van 't zeer vermaarde Eiland Geks-kop.
Anonieme kopergravure. Groote Tafereel der
Dwaasheid.

1700 verscheen onder de titel II Callotto
Zwergen

Cabinet.

resucitato

oder neu

eingerichtes

Een vermeerderde Nederlandse uitgave verscheen in 1716 in

Amsterdam. In 1720 is dit boek opnieuw uitgegeven, nu met de titel

24

Bombario

Aotionist.
Acht prenten daaruit zijn ook in een aantal edities van het
Groote Tafereel opgenomen, terwijl de randgravures van een aantal windhandelprenten eraan ontleend zijn. In die drukken van het Groote Tafereel, die 74
prenten tellen komt voor Verhens-Beker van Fi-âne of Vianen. '
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Afb.

I

12. Verhens-Beker van Fi-âne of Vianen. Anonieme ets.
Groote Tafereel der Dwaasheid, (eigen verzameling)

De dwerg met de kamerjapon aan en de bokaal in zijn rechterhand, beveelt
Vianen aan als kuur voor het geestelijk herstel van de actionisten. De naam
van de maker van de prent, J. van Sasse, is van de plaat verwijderd, vermoedelijk omdat het hier een oneigenlijk gebruik betreft met heel andere opschriften dan op de oorspronkelijke prent.
Het is jammer dat er zo weinig bekend is over de actionisten, die daadwerke-

25

lijk naar Vianen gingen. Wie waren zij en met hoevelen waren ze? Ewaldus
Diodati, afkomstig uit Den Haag, actief actionist in zijn geboorteplaats
Rotterdam en in 1722 als inwoner van Vianen aldaar getrouwd met Geertruid
27]
Cornelia Levingstone, is vast niet de enige geweest.
Dat een bankroet in
de 18e eeuw iemand niet voor goed van zijn respectabiliteit beroofde blijkt
wel uit het feit, dat hij in 1725 burger van Amsterdam werd en daar zelfs
van 1729 tot zijn dood in 1735 kerkmeester van de Eilandskerk was. Van
Vianen kon men terugkomen.
noten.
1) Behalve de hier genoemde tien spotprenten uit het Groote Tafereel
der
Dwaasheid,
bevindt zich in de Atlas van Stolk te Rotterdam nog een zevental houtsneden, die de spot drijven met de rol van Vianen in de
windhandel. Ik hoop deze in een later artikel te behandelen.
2) Over de windhandel, zowel in Frankrijk, Engeland als de Republiek zijn
vele tientallen artikelen en boeken geschreven. Een belangrijke monografie over de Nederlandse windhandel is: F.Ph. Groeneveld, de economische crisis van het jaar 1720, Groningen 1940.
De economische situatie in Nederland in de 18e eeuw wordt behandeld in:
Johan de Vries, De economische
achttiende

achteruitgang

der Republiek

in de

eeuw, 2e druk, 1968.

3) J.J. van Noorle Jansen, De Provinciale

Utrechtsche

Geoctroyeerde

Compagnie, Z.pl.Z.j.

4) F.D.J. Moorrees, Aan de oevers van Lek en Linge, Schoonhoven 1883,
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VERSLAG EXCURSIE HISTORISCH LANDSCHAP VIJFHEERENLANDEN
Op zaterdagmiddag 7 mei j.l. heeft een dertigtal leden van onze Vereniging
een boeiende ontdekkingstocht per bus gemaakt door de geschiedenis en het
landschap van de Vijfheerenlanden. Voor vele deelnemers bleek het inderdaad een ontdekkingstocht. De reisgids, drs. P. Henderikx (Universiteit
Amsterdam) gaf zó veel interessante achtergrondinformatie over het ontstaan, de grondvormen en de ontwikkeling van het land, dat menigeen de
dijken, kaden, boerderijen, weteringen, grienden en wielen met andere
ogen ging bezien dan hij gewoon was. Stapten wij in de bus met de vage
overtuiging, dat de Vijfheerenlanden mooi is, wij stapten uit de bus met
de wetenschap, waarom de streek zo mooi is.
Drs. Henderikx slaagde erin, gesteund door de eigenheimer P. Horden Jz.,
de oude, middeleeuwse structuur van het oude land met talloze voorbeelden duidelijk te maken, waardoor de tegenwoordige schoonheid bijna een
logisch gevolg van de prestaties van onze voorouders werd.
De tocht begon in Hagestein, hooggelegen op de oeverwallen van de oude
Lek (de bijna verdwenen Gaasp), dat als eerste gebied in de Vijfheerenlanden in grote blokken ontgonnen werd in de llde-lZde eeuw. Daarna
kwamen de Biezen en de Eng aan de beurt als verruiming van de Hagesteinse
landbouwgronden. In latere tijd werd hier, op de kop van het land, veel
hennep verbouwd ten behoeve van de touwslagerijen (de Viaanse lijnbaan!)
die het touw voor de schepen leverden.
Rijdend in de richting van Everdingen kwamen wij langs Autena, de ongelukkige polder die al vroeg in de Middeleeuwen overstroomde, zodat de
boeren naar Everdingen moesten uitwijken. Everdingen zelf verdient een
ereplaats in de historie van de Vijfheerenlanden, omdat daar in 1284 op
het plein voor de dorpskerk het stichtingsdocument van het hoogheemraadschap werd opgesteld. Eén van de bepalingen was, dat de Diefweg opgehoogd zou worden tot een zijdewindedijk (nu Diefdijk) om het overstromingswater uit de Betuwe te keren.
Latere dijkdoorbraken hebben prachtige wielen achtergelaten met uitstekend viswater en een oeroud plantenbestand.
De polders oostelijk van de Diefdijk zoals Parijs en Paveie waren niet zo
gelukkig met deze waterkering, want sindsdien hadden zij voortdurend te
kampen met natte voeten, wat nog aan de grienden daar goed te zien is.
Het land westelijk van de Diefdijk werd vanuit Zijderveld ontgonnen; daar
is ook de kop van het land met de boerderijen. Vandaar dat men geen echt
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oude boerderijen langs de Diefdijk ziet; het was de achterkant van het oude
boerenland.
Vanaf de Diefdijk staken wij tussen Kortgerecht en Nieuw-Schaik door. De
oude verkaveling is hier goed bewaard gebleven, maar veel kavels zijn opgedeeld en smaller geworden. Hier zagen wij een ander soort ontginning dan
in Hagestein. De oude boerderijen liggen hier op kunstmatige heuvels tegen
eventuele overstroming.
Van Leerdam via de provinciale weg naar Zijderveld; een mooi voorbeeld van
middeleeuwse ontginningskunst: keurig uitgemeten vanaf de oude weg, recht
toe recht aan, en alles in onderling overleg geregeld.
In Schoonderwoerd treft men een onderbreking in het vlakke land.
Men hobbelt, als het ware, over een oude, verlande oost-west-rivier heen.
Linksaf rijdend, naar Hei- en Boeicop, gingen wij door het ideale voorbeeld van een veenontginning uit de 13de eeuw. De kade is aanvankelijk
als "bouwstraat" aangelegd vanuit Zijderveld. Daarna trokken de poldergasten noord- en zuidwaarts de veenwildernis in om drainage-sloten te graven. Aan weerszijden van de bouwstraat verrezen de boerderijen met een
sloot voor de deur ten behoeve van het bedrijfswater. De boerderijen van
Over-Heicop verdwenen na 1284 weer, omdat de nieuwe afwatering (de Huibert) de sloten droog zetten (nog steeds goed te zien!),.
In de verte, aan de rechterhand, is de befaamde Zijderveldse rug, een prehistorische rivier, nog te herkennen aan de smaller wordende kavelsloten
en de heermoes.
Wij staken toe het Merwedekanaal, de oude vergraven Zederik, over en reden
richting Lexmond over een weg, die is aangelegd op een langgerekt perceel
voormalig weiland..
Bij Lexmond draaiden wij linksaf naar Meerkerk langs het slingerende watertje de Laak, waarvan Lexmond de mond is. Vanuit de Laak is Lakerveld
ontgonnen, dus hier niet een "bouwstraat" maar een "bouwwater". De asfaltweg langs de Laak is eigenlijk een verbrede, oude zandweg, waarvan hier
en daar nog afgesneden bochtjes tussen de bomen te zien zijn.
Vanuit Meerkerk trokken wij de Alblasser'waard in en vervolgden de tocht
over de prachtige Broekse dijk naar Ameide. Dit dijkje was vroeger een
sterk kronkelend riviertje, van waaruit Ameide en Meerkerk zijn ontgonnen..
Het is een wonderlijke gewaarwording om in een bus te zitten, waar de
Middeleeuwer in een wankel bootje voer. De boerderijen op hun huisterpen
waren toen al een vertrouwd beeld voor ons geworden.
Vanaf de grens van Meerkerk viel het op dat er op Ameids gebied geen boerde-
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rijen op de kop van het land staan. Het land is plotseling veel leger. De
boerderijen liggen samen in het kerndorp Ameide, een uitzonderlijke situatie
in onze contreien.
Over de Lekdijk kwamen wij in Tienhoven met zijn eigenaardige kerk in de
bocht. De kerk met haar tufstenen onderkant en het romaanse raam is veel
ouder dan de dijk, die men er om heen gelegd heeft.
Even verder op links af, de Alblasserwaard in, kregen wij een goed beeld,
hoe wij ons de oude ontginningen moeten voorstellen. De grote lappen grond
die de moderne herverkaveling ons hier geschonken heeft, zijn nog kleine
jongens vergeleken bij de Middeleeuwse hoeven van 110 meter breed en 1250
meter diep. Oorspronkelijk was zo'n hoeve bedoeld als bouwland of gemengd
bedrijf, maar na 100 jaar ink!inking gingen de boeren noodgedwongen over
op grasland.
Het gebied van Ameide en Meerkerk watert al van' vóór 1277 niet meer uit op
de Lek maar op de schilderachtige Noordeloos, eveneens een ontginningsriviertje.
Ter afsluiting bezochten wij nog de "heuvels" van Hoornaar en Hoogblokland.
Deze dorpen liggen op oude zandopduikingen (donken) die al vóór de tijd
van de ontginningen veel hoger dan het omringende land lagen en toen reeds
bewoond waren.
In Arkel, de aartsvijand van Vianen, namen wij afscheid van de reisgids
die door onze voorzitter voorzien werd van geldelijke mogelijkheden om
overigens onwaarschijnlijke hiaten in zijn boekenlijst op te vullen.
Er is van het historische landschap van de Vijfheerenlanden nog zó veel
over in al zijn wisselende oplossingen van middeleeuwse landordening, dat
de thuisblijver van deze middag beslist de fiets of de auto moet pakken om
bovenstaande route na te volgen: langzaam rijden, veel stoppen en stappen,
en vooral kijken.

J. Heniger
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