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REDACTIONEEL VOORBERICHT 

Het zal de lezer van dit tijdschrift niet zijn ontgaan, dat de verschij

ning van de jaargang 1978 enigszins is achterop geraakt. Nr. 1 kwam pas in 

december van het afgelopen jaar ter tafel, terwijl u hier eindelijk de nrs. 

2 en 3 als dubbelnummer worden gepresenteerd. Deze vertraging is door aller

lei omstandigheden opgetreden. De belangrijkste is wel, dat de heer N.3. 

Maarssen zich door de besognes van het lidmaatschap van de Viaanse raad ge

dwongen zag zich als redacteur van dit blad terug te trekken, zoals hij in 

het vorige nummer al zelf heeft uitgelegd. Hij zal overigens in zijn funktie 

als raadslid de belangen van het historisch Vianen en zijn achterland scherp 

in het oog houden. Sindsdien heeft het bestuur enkele leden aangezocht met 

het verzoek om het redactionele werk aan dit blad in de toekomst te willen 

verzorgen. Hierdoor wordt dus een redactiecommissie in het leven geroepen, 

wat geheel past in de geest van de vorig jaar aangenomen statuten. De aan

gezochte personen hebben inmiddels hun medewerking toegezegd en zullen zich 

in het volgende nummer aan de lezers presenteren. Welke vorm zij aan het 

redactionele werk zal geven is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de 

redactie zelf. Het bestuur wil er echter bij de leden op aandringen, dat 

ieder die iets over het verre of recente verleden van Vianen en omgeving 

heeft mede te delen, te vragen of simpelweg suggesties kwijt wil, zich tot 

de redactie wendt. Het blad is per slot een ledenblad. 

Door de hier gepresenteerde aflevering lopen als een rode draad enkele 

gebeurtenissen rond het slot Batestein in Vianen. In het artikel van 3. 

Heniger wordt het veelbewogen leven van Gijsbrecht van Vianen, de bouwer 

van het kasteel, verteld. De brand van Batestein in 1696 wordt door 

C. Ruiter op verrassende wijze in verband gebracht met de modernisering van 

de Viaanse brandweer. Ten slotte herinnert A.C.N. Koenheim aan een roman

tisch spookverhaal, dat nog in de vorige eeuw over het slot de ronde deed. 

Als geheugensteun wordt vanaf dit nummer in het colophon, dat u hier

naast aantreft, het vaste gironummer van de vereniging opgenomen. 

Het bestuur 
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Gezicht op Schoonrewoerd, 1750. Ets door Hendrik Spilman naar een tekening van 

Clan de Beyer. 

Hoewel niet tot het Land van Brederode behorend is Schoonrewoerd dicht genoeg 

in de buurt gelegen om plaatsing van deze prent uit eigen bezit in dit tijd

schrift te rechtvaardigen. Wie ooit vanaf de rijksweg over Schoonrewoerd naar 

Leerdam is gereden zal het niet zijn ontgaan, dat ter hoogte van de hervormde 

kerk de rijweg een opvallende verhoging vertoont. Dat hier sprake is van een 

verlande stroomrug van de Lek uit een ver verleden zal de meeste automobilis

ten wel onbekend zijn. Door de geleidelijke inklinking van het omringende ont

gonnen veengebied is dit zandbed zich als een hoogte in het terrein gaan afte

kenen. Vaker - althans in de zomermaanden - zal de aandacht van de passant, 

vooral wanneer deze het dorp per fiets aandoet, worden getrokken door het be

woonde ooievaarsnest op het dak van het gemeentehuis, een van de schaarse 

overgeblevene in ons land. 

Schoonrewoerd behoorde tot het graafschap Leerdam, in de middeleeuwen bezit 

van de heren van Arkel. Dezen bezaten in Schoonrewoerd het collatierecht, het

geen inhield dat zij de pastoor mochten benoemen. De feitelijke aanstelling 
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geschiedde door de geestelijke overheid, in dit geval de proost van het ka

pittel van Sint Marie te Utrecht. Toen - volgens de chroniekschrijver van de 

Arkels - in 1363 een geschil hierover ontstond tussen heer Otto (1360-1396) 

en de toenmalige proost, werd Otto in de kerkelijke ban gedaan. Als neef van 

de regerende bisschop van Utrecht, 3an van Arkel, meende deze dat echter niet 

te hoeven nemen en liet de brenger van de banbrief in een zak naaien en ver

drinken. Toen hij bovendien, in Hagestein vertoevend, vernam dat de proost 

zich wegens kerkelijke aangelegenheden in Vianen ophield, spoedde hij zich 

daarheen en sloeg de vermetele prelaat dood. Nadat, de hoge kerkelijke rela

ties - het verhaal spreekt zelfs van een verzwagerde kardinaal Reinier van 

Bar, vermoedelijk een opgeklopte versie van de bisschop-oom - hem van de be

nodigde pauselijke vergiffenis hadden weten te verzekeren, durfde niemand hem 

meer op dit punt aan te spreken. Over de rivaliteit tussen Otto van Arkel en 

Gijsbrecht van Vianen kan men elders in dit nummer lezen. 

H.L.Ph. Leeuwenberg 

HENDRIK I EN GIJSBRECHT VAN VIANEN 

Vianen kreeg in het midden van de 14-e eeuw gevoelige verliezen te verduren. 

Binnen anderhalf jaar stierven drie van haar wettige heersers op een rij: Heil-

wich van Vianen overleed op 14 februari 1351, haar zuster en opvolgster Catha-

rina volgde haar vier maanden later, op 12 juni, in het graf; hun oom Hendrik 

I van Vianen voerde daarna het bewind tot 3 oktober 1352, toen ook hij stierf. 

Er valt over de korte regeringsperiodes van Catharina en Hendrik I nauwe

lijks iets te vertellen. Van Catharina weten wij alleen, dat zij geleefd heeft. 

Hendrik heeft in de maanden die hem nog in het leven restten, net de tijd gehad 

om zich in het volle bezit van de Viaanse heerschappij te stellen. 

Toch wil ik niet zonder meer voorbij gaan aan Hendrik I van Vianen, want hij 

legde de basis voor een nieuwe machtsontwikkeling, die groot oorlogsgeweld te

weeg zou brengen, waaronder zijn zoon en kleinzoon diep gebukt zouden gaan. 

Hendrik I (1351-1352) 

Hendrik werd omstreeks 1290 geboren als tweede zoon van Hubrecht van Via

nen en Agniese van Langerak. Aangezien aan zijn oudere broer Zweder de heer

schappij van Vianen toeviel, had hij niet zo veel te verwachten van de toe

komst. Hendrik bezat wat land in de Ham onder Everdingen en hij heeft verder 

van zijn ouders voldoende geërfd om zijn stand als edelman te kunnen ophouden. 
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Aanvakelijk streed Hendrik in 1324 met zijn broer tegen de bisschop van 

Utrecht. Maar in zijn houding kwam een radicale verandering, toen hij kort 

daarna trouwde met Catharina Uten Goye, een zuster van de invloedrijke burg

graaf van Utrecht. Sindsdien was Hendrik voortdurend aan de zijde van de 

bisschop te vinden, in tegenstelling tot zijn Viaanse familie. Hij slaagde 

erin zich onmisbaar te maken door samen met andere edelen steeds grotere 

geldbedragen voor te schieten aan bisschop 3an van Arkel. In ruil voor zijn 

financiële diensten was hij enige tijd, 1346-1349, slotvoogd van Stouten-

burg (onder Leusden) en schout van Eemland, en sinds 1349 tot aan zijn dood 

beheerde hij als rentmeester de bisschoppelijke financiën. 

Deze carrière zal ongetwijfeld samenhangen met het aanzien en het ver

mogen van Hendrik's schoonfamilie. Wat was het geval? De burggraaf was om

streeks 1333 betrekkelijk jong gestorven. Hij liet slechts één kind na, 

het zogenaamde "kind van den Goye". Hendrik werd belast met de voogdij van 

het kind en kon zodoende beschikken over het burggrafelijke vermogen, dat hij 

kennelijk besteedde aan winstgevende transacties met de bisschop. 

Het lot was Hendrik in latere jaren wel bijzonder goed gezind. Het kind 

stierf voortijdig, waardoor zijn vrouw Catharina in 1349 burggravin van 

Utrecht werd. Bovendien werd het met het verstrijken der jaren duidelijk, 

dat de Viaanse heersers van dat ogenblik voorgoed kinderloos zouden blij

ven, zodat Hendrik's kansen op de Viaanse troon aanmerkelijk stegen. 

In 1351 was het plotseling zo ver. Vrijwel geheel zijn leven was 

Hendrik in wezen een vrij berooide edelman geweest, die teerde op de be

zittingen van zijn schoonfamilie. Maar door een reeks sterfgevallen kwam 

hij nu op rozen te zitten. Achter elkaar stierven Heilwich en Catharina 

van Vianen en tevens zijn eigen vrouw, burggravin Catharina. Aan Hendrik 

viel zodoende de heerschappij van Vianen toe, terwijl zijn oudste zoon 

Gijsbrecht het burggraafschap van Utrecht en de Goyse goederen aanvaardde. 

Vader en zoon heersten nu gezamenlijk over een aanzienlijk gebied, dat sinds 

1352, na de dood van Hendrik, door Gijsbrecht alleen bestuurd zou worden. 

Laten wij nog eens overzien, wat de Beusichems van Vianen in de afgelo

pen honderd jaar aan bezittingen vergaard hadden: Vianen, Lexmond, Hei- en 

Boeicop, Meerkerk, Jutphaas, Reyerskoop en Odijk. Alleen Vreeswijk hadden zij 

na de vlucht van Willem van Duivenvoorde moeten prijsgeven. Gijsbrecht voegde 

hier nog aan toe Houten, 't Goy, Haarzuilens, en waarschijnlijk ook Jaarsveld 

en Zevenhuizen (bij Lopikerkapel). In feite lagen de Viaanse bezittingen in 

een halve cirkel, in het zuiden en westen, rond de bisschopsstad Utrecht en 

hadden de Viaanse heren over een afstand van vele kilometers de oevers van 

de Lek stevig in handen. Hun macht werd nog benadrukt door de sterke kaste

len van Vianen, 't Goy en de Haar. 
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Een bijzonder bezit was het burggraafschap van Utrecht. De heren van 

Vianen voerden met trots hun burggrafelijke titel, want die bracht hun voor

aan in de rangen van de Utrechtse adel. Aan de titel waren echter geen be

zittingen verbonden. De burggraaf had slechts zeggenschap over een stuk straat 

in de stad Utrecht (Vismarkt, Zoutmarkt, Lichte Gaard). Maar dit gaf hem het 

kostbare recht om, onder welke omstandigheden dan ook, de stad te betreden, 

zoals veel later, in 1566, zou blijken bij de poging van Hendrik van Brede-

rode om Utrecht voor de geuzen te bemachtigen. 

Gijsbrecht f 1352-1391) 

Gijsbrecht van Vianen, de nieuwe heer, was omstreeks 1330 geboren. Hij 

zou bijna veertig jaar over Vianen heersen, van 1352 tot 1391. Zijn regering 

valt uiteen in twee periodes: de jaren tot 1378, een tijd waarin de Viaanse 

macht naar een nieuw hoogtepunt groeide; en de jaren na 1378, waarin Gijsbrecht 

alles tegenliep onder heftige aanvallen van zijn Arkelse buren. 

Geheel in tegenstelling tot zijn blsschopsgetrouwe vader begon hij in 

samenwerking met zijn neven Culemborg en Montfoort aan een oorlog tegen de 

bisschop van Utrecht, 1353-1356, en zette daarmee een traditioneel geworden 

Viaanse politiek voort. Veel geluk hadden de neven daarbij niet, want al 

spoedig moesten zij de kastelen van Montfoort en 't Goy aan de strijdvaardi

ge herder prijsgeven. Totdat de graaf van Holland, Willem V, weer eens zijn kans 

schoon zag om het Utrechtse te belagen. Met een beleg van de bisschopsstad in 

het vooruitzicht gaf de bisschop zich toen gewonnen en liet het beschadigde kas

teel van 't Goy op zijn kosten restaureren. 

Nog tijdens de oorlog moet Gijsbrecht in het huwelijk getreden zijn met 

Beatrix van Egmond, een dochter van de heer van IOsselstein. In 1357 werd hun 

oudste zoon, Hendrik (II), geboren, spoedig gevolgd door Jan en andere kinde

ren. 

De jaren na de wat mislukte oorlog schijnen vrij rustig verlopen te zijn. 

Gijsbrecht zette zich aan het beheer van zijn bezittingen. Al eerder, in 1354-, 

had hij de stad Vianen goed gereglementeerde stedelijke belastingen gegeven en 

in 1383 zag hij af van zijn recht om financiële bijdragen van de stad te mogen 

eisen. Om het zicht over zijn uitgestrekte goederen te handhaven verbeterde hij 

in 1380 zijn administratie met de instelling van een Leenhof, waar alle Viaanse 

leenmannen geregistreerd werden. De nu nog bestaande registers, die een periode 

van ruim vierhonderd jaar bestrijken, geven een opmerkelijke kijk op het oude, 

feodale Vianen. In 1370-1378 hield hij zich langs de Zouwendijk bezig met water

staatkundige werken, waaraan de Vliet, de Oude Zederik en Sluis bij Ameide hun 

ontstaan te danken hebben. 
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Het slot Batestein te Vianen, 1733. Ets door O.C. Philips naar een 

tekening van Cornells Pronk, 174-9. 

Batestein werd gebouwd door Gijsbrecht van Vianen ter vervanging van 

het oude kasteel op het Wed. Het werd voltooid in 1372. Op deze gravure 

ziet men het kasteel vanuit het zuidoosten; de tekenaar moet aan het be

gin van de achterstraat, bij de Kortendijk, gestaan hebben. Op de plaats 

van de grote vierkante toren, de Simpol, staat tegenwoordig de watertoren. 

Gijsbrecht vertoefde geregeld aan het bisschoppelijk hof. Hij haalde zelfs 

de bijna vergeten banden met Gelderland aan en vocht in 1371 aan de zijde van 

de hertog van Gelderland mee in de slag bij Baesweiler (bij de Duitse grens 

met Limburg), waarin hij niet alleen de riddertitel verdiende maar ook een 

smakelijke losprijs voor de jonge Franse graaf van Saint-Paul, die toen door 

Gijsbrecht gevangen genomen was. 

Zijn macht en aanzien bracht Gijsbrecht tot uiting door in Vianen een nieuw 

kasteel, Batestein, te bouwen. Op de noordwesthoek van de stad verrees een mo-
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derne burcht, die beter dan het oude kasteel op het Wed aansloot op de stede

lijke verdedigingswerken. In 1372 kwam het nieuwe slot gereed, mede dankzij de 

meevaller van Saint-Paul. 

In alle rust sloeg Gijsbrecht van Vianen in die jaren een grote slag. Hij 

huwde zijn beide oudste zonen, Hendrik (II) en dan, uit aan de erfdochters van 

zijn buurman Johan van Herlaar, heer van Ameide. Het huwelijk tussen Hendrik 

en Heilwich werd in 1373 voltrokken; dat van Dan en Johanna kort daarna. De ge

volgen waren indrukwekkend: Hendrik kreeg op deze wijze kasteel, stad en heer

lijkheid van Ameide, alsmede Tienhoven en Twaalfhoeven, terwijl aan Dan het 

dorp Noordeloos werd toegewezen. Het land van Vianen had nu de omvang van een 

miniatuur-staat bereiktI 

Tenslotte wist Gijsbrecht in 1378 te bewerken, dat zijn jongere broer 

Reinoud van Vianen tot bisschop van Utrecht werd gekozen. De Beusichems van 

Vianen stonden nu op het hoogtepunt van hun macht; althans zo leek het. Dat 

Gijsbrecht niet alles vermocht, was hem al gebleken, toen hij in 1374- na een 

fel conflict met de stad Utrecht moest toestaan, dat zij haar sluizen, van 

Vreeswijk beschermde met de bouw van een sterk fort aldaar, de Gildenborg. 

Bovendien smeulde de jaloezie van Otto, heer van Arkel, wiens macht niet onder

deed voor die van de heer van Vianen. 

Otto van Arkel ontpopte zich als een zeer gevaarlijke tegenstander. Hij 

plaatste tegenover de Viaanse bisschop een tegenbisschop, die de steun van 

Rome had. De Viaanse broers haalden bakzeil, toen in de uitbrekende strijd het 

kasteel van 't Goy zich in 1380 moest overgeven; Reinoud deed toen afstand van 

zijn bisschoppelijke rechten. 

Maar dit was slechts de ouverture van een slopend duel tussen Vianen en 

Arkel. Op alle mogelijke manieren probeerden de Arkelsen in het vervolg de 

Viaanse positie verder te ondergraven, en wel in eigen huis. Arkel had een schit

terend uitgangspunt, namelijk het aangrenzende Hagestein, dat sinds 1335 met het 

kasteel Hagestein in het bezit van de Arkels was. Daar zetelde Otto's eerzuchti

ge zoon dan van Arkel, wie niets te "stout" was om de macht te veroveren. Jaren

lang terroriseerde 3an de boeren van Vianen, als zij op hun Hagesteinse akkers 

kwamen werken, en omgekeerd wreekte Gijsbrecht zich op de boeren van Hagestein, 

die land onder Vianen bezaten. Van de Ening van 1336 was niets meer te merken. 

Bijzonder hatelijk was het feit, dat Arkel sinds 1330 het belastingrecht (de 

tienden) in het Viaanse land in handen had, dat hij uiteraard uitbuitte om Gijs

brecht dwars te zitten. Een bepaald onvriendelijke daad was de stichting van de 

stad Hagestein in 1382, wat kennelijk bedoeld was om de stad Vianen economisch 

te lijf te gaan. Bovendien bouwde Jan van Arkel zijn stad en kasteel uit tot 

een van de sterkste vestigingen in de wijdeomgeving, terwijl hij op de grens 

met Everdingen het slot Everstein optrok. Het conflict werd verscherpt door de 
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moord op de proost van St. Marie uit Utrecht, die op het kerkhof van de Grote 

Kerk te Vianen door Hagesteinse knechten werd neergestoken. 

Totdat op 30 april 1387 de bom barstte met een vechtpartij in Meerkerk, 

waar enkele Gorcumse kooplieden het leven lieten. Gijsbrecht van Vianen ging 

niet in op een ultimatum van de Arkels, die vervolgens met een grote leger

macht de landen van Vianen en Ameide binnenvielen. Meerkerk, Broek, Lakerveld, 

Lange Bolgerij en de kerk van Heicop gingen in vlammen op. Vianen zelf hield 

stand ondanks een beschieting met de eerste kanonnen die zich toen in de Vijf-

heerenlanden vertoonden. Het Arkelse leger rukte daarna op naar Ameide, ver

brandde het stadje en veroverde het kasteel. Een uitval over de Lek naar de 

Utrechtse bezittingen van Vianen kon Gijsbrecht echter keren in de slag bij 

Vreeswijk, waar de Arkelsen een fikse nederlaag leden. Maar ten zuiden van de 

Lek was de situatie vrij hopeloos. Dat deze oorlog niet zo maar een uit de hand 

gelopen burenruzie was, blijkt uit de bemiddeling van de omringende vorsten: de 

bisschop van Utrecht, de hertog van Gelderland en de graaf van Holland bewerkten 

in 1388 een wapenstilstand, waarbij het Viaanse Ameide en het Arkelse Everstein 

aan een neutrale partij werden overgedragen als waarborgen voor het bestand. De 

belangrijkste bepaling was, dat Ameide binnen twee jaar voor een groot bedrag 

vrijgekocht moest worden. De Vianezen konden het geld niet bij elkaar krijgen, 

zodat Ameide omstreeks mei 1390 aan de overwinnaar, 3an van Arkel, werd afge

staan. 

De vrede zou nog jaren op zich laten wachten, het ene bestand volgde op het 

andere. Maar voordat er vrede kwam, stierf Gijsbrecht van Vianen in 1391; het 

geteisterde land van Vianen liet hij in kommervolle omstandigheden na aan zijn 

zoon Hendrik II. 
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3. Heniger 

Rectificatie. 

Op blz. 10 van de 3de jaargang nr. 1-1978 van ons Tijdschrift gelieve 

men onderaan in plaats van "3. Heniger" te lezen: "Redactioneel, naar 

aanleiding van losse aantekeningen van 3. Heniger". 
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HET SLOT BATESTEIN, TE VIANEN. 

In de vorige aflevering van dit tijdschrift stond een interessant artikel 

van mevrouw H. Stouten over de 18e eeuwse predikant, dichter en politicus 

Willem Anthonij Ockerse. Deze in Vianen geboren zoon van Rudolphus Ockerse 

en Alida Doorman was een veelzijdig man, hetgeen in de grote hoeveelheid na

gelaten werken van zijn hand is te zien. De schrijfster vermeldde terloops, 

dat Willem Ockerse aan het einde van zijn leven, wanneer hij tot tweede se

cretaris van de Maatschappij van Weldadigheid is benoemd en te dien einde in 

Den Haag is gaan wonen, een tijdschrift redigeert. Het betreft hier De Recen

sent ook der Recensenten, waarin hij een gedicht heeft geschreven over het 

slot Batestein te Vianen. 

Het gedicht, dat hieronder met de door Ockerse zelf toegevoegde noten zal 

worden afgedrukt, is het romantische verhaal van een zuivere liefdesgeschiede

nis tussen de dappere ridder Alewijn van Teisterbant en de schone maagd Adel-

berta van Brederode, waaraan een abrupt en dramatisch einde kwam. Het uit twin

tig strofen bestaande gedicht valt in twee gedeelten uiteen. In de eerste 

helft wordt het spookverhaal verteld, dat rond 1800 in Vianen de ronde deed. 

's Nachts, wanneer men in de buurt van kasteel Batestein vertoefde, kon het 

gebeuren, dat bij het schijnsel van de maan boven in de grote, dreigende 

Simpoltoren van dit slot een venster zich opende, waardoor een witte schim 

verscheen. Even later zag men een in het wit gekleed vrouwspersoon dwalend 

over het kasteelterrein door de poorten zich naar het Wed, een waterpoel ten 

zuiden van de stadmuren, begeven, waar het spook zich onder gezucht, gekerm 

en gegil in stortte. In het tweede stuk van deze vertelling wordt door de 

dichter de geschiedkundige achtergrond als verklaring van het spookverhaal uit 

de doeken gedaan. 

Dit aangrijpende gedicht is, zoals Ockerse zelf vermeldt, een "romance". 

Deze dichtsoort staat in direct verband met de Romantiek. De term Romantiek 

werd in Engeland reeds in de 17e eeuw gebruikt om "iets uit een romance" aan 

te duiden, dat wil zeggen iets, dat buiten de realiteit staat. Het woord kreeg 

in de loop der tijden verschillende betekenissen, waaronder het pittoreske, 

later de gevoelsreactie, die bij de mens teweeg werd gebracht. Tegenwoordig 

heeft men vaak deze betekenis voor ogen, wanneer iets als romantisch wordt 

aangeduid. Tenslotte werd ook datgene wat zowel in de volkse als in de meer 

verfijnde poëzie naar de middeleeuwen verwees, romantisch genoemd. 

Deze elementen zijn in de romances terug te vinden. Het was een dichtvorm, 

die niet zoals gebruikelijk, ontleend was aan de bekende Griekse en Romeinse 

dichtkunst, maar waarin werd terug gegrepen op de Middeleeuwen, die tot dan 
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toe slechts geringschattend werden beoordeeld en waarover nog maar weinig be

kend was. 

Onder Duitse en Franse invloed is men na 1780 in ons land romances gaan 

maken. De eerste, die in het Nederlands romancen schreef, was Rhijnvis Feith, 

die daarmee Bellamy net iets te vlug af was. In de opvatting van Rhijnvis 

Feith was de romance een navolging van een ridderverhaal, het naïeve verhaal 

van één aandoenlijke daad. Het is duidelijk, dat de Middeleeuwen aan deze ge

dachte ten grondslag hebben gelegen. Bellamy daarentegen heeft een voorkeur 

voor de eigentijdse romance, een vertelling van een gebeuren, dat dagelijks kan 

voorvallen. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de beoefenaars van de romance er behoefte 

aan hadden deze nieuwe dichtvorm te rechtvaardigen. Ook bij Ockerse is dit het 

geval. Zijn opvatting, die in de tweede noot bij zijn gedicht is te vinden, 

doet zowel aan Rhijnvis Feith als aan Bellamy denken. Met de eerstgenoemde 

heeft hij gemeen de ridderlijke en spookachtige motieven in zijn verhaal, dat 

niet dadelijk is gebeurd. Anderzijds is volgens hem een romance een belangwek

kend verhaal, waarin niets onwaarschijnlijk is, waarmee Ockerse meer in de lijn 

van Bellamy zit, tot wiens vriendenkring hij behoorde. 

De romances zijn een historisch interessant verschijnsel. De oorzaak hier

van is gelegen in de gebruikmaking van historische gegevens, al dan niet over

genomen uit oude volksverhalen, legenden, of soms eenvoudig uit geschiedkun

dige boeken, die als motieven in deze gedichten werden verwerkt. Op de door 

Ockerse gebruikte motieven zal hier nader worden ingegaan. 

In de eerste strofe noemt de dichter de grafelijke toren, die bij kasteel 

Batestein hoorde. Hiermee bedoelt hij de Simpol of Saint-Paul toren, waarvan 

in dit blad meerdere afbeeldingen zijn te vinden. Deze toren werd volgens over

levering gebouwd van het losgeld voor de zoon van de graaf van Saint-Paul in 

Artois, die door Gijsbrecht van Vianen (1352-1391) in 1371 in de slag bij Baes

weiler gevangen was genomen. De toren is, zoals de schrijver in zijn eerste 

noot al vermeldt, in het begin van de 19e eeuw afgebroken. 

In deze strofe verwijst de dichter ook naar de vrijheidsstrijd van de Neder

landen tegen de Spaanse overheersers, waarin Vianen onder de regering van Hen

drik van Brederode tijdens het voorspel van de tachtigjarige oorlog een grote 

rol speelde. Voor korte tijd vormde deze stad bij politieke en militaire mid

delpunt van de opstandige edelen, namens wie Hendrik van Brederode zelf in 

1566 in Brussel het smeekschrift aan Margaretha van Parma aanbood. 

Ockerse heeft het in de zevende strofe over 't oude Spaansche tooisel als 

kleding van de vrouwelijke hoofdpersoon. Het is zeer waarschijnlijk, dat hem 

hier de Spaanse mode voor ogen stond, die in het midden van de 16e eeuw haar 

intree deed en in gewijzigde vorm in de Nederlanden werd nagevolgd. 
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De negende en zeventiende strofe geven een aanduiding van de tocht, die 

de geestesverschijning aflegde. Zij begaf zich door een aantal poorten naar 

het Wed, ten zuiden van de stad gelegen. Uit de derde regel van de negende 

strofe kan worden opgemaakt, dat zij door een aantal kasteelpoorten, over 

de gracht, langs de Lekdijk en de Singellaan naar het Wed moet zijn gegaan. 

Overigens zijn de poorten (negende en zeventiende strofe), de wenteltrap, de 

piepende deur (zesde strofe), de beschrijving van de maagd (zevende strofe), 

de hooggelegen woning, vanwaar de omtrek te overzien is (zestiende strofe) 

en het verdrinken (achttiende en negentiende strofe) echte romancemotieven. 

De naam Berta of Adelberta, die een dochter uit het grafelijk huis van 

Brederode zou zijn, is als een verzinsel van de schrijver te beschouwen. Deze 

naam komt in de familie Van Brederode niet voor. Het is trouwens ook niet juist 

om van de graven van Brederode te spreken, omdat deze heren dat nooit zijn ge

weest. Dit valt Ockerse evenwel niet kwalijk te nemen, omdat over de grafelijke 

titel van deze familie in de loop der tijden veel onduidelijkheid heeft be

staan. De heren van Brederode noemden zichzelf geboren graven uit het gra

felijke huis van Holland, op welke titel zij steeds aanspraak maakten. Zij 

zijn echter niet als zodanig erkend. 

Zeer interessant is de naamgeving van de mannelijke hoofdpersoon, graaf 

Alewijn van Teisterbant. Van oudsher heeft er verschil van mening bestaan 

over de vraag of Vianen tot het oude graafschap Teisterbant heeft behoord. 

In de vroege Middeleeuwen, vóór 1000, werd met de naam Teisterbant de pagus 

aangeduid, dat in dit geval met het woord gouw mag worden vertaald, daar dit 

gebied als comitatus (graafschap) een bestuurseenheid vormde in het Franki

sche rijk. Teisterbant moet de tegenwoordige Bommeler- en Tielerwaard, grond 

in de landen van Altena en Heusden, alsmede een strook ten zuiden van de Maas 

hebben omvat. In het westen behoorden Heukelom en Arkel wel tot het graafschap, 

maar Ameide niet. Omtrent Vianen bestaat geen zekerheid. In de loop der 11e 

eeuw raakte het graafschap verbrokkeld en in 1026 werd een gedeelte of geheel 

Teisterbant door koning Koenraad II aan de bisschop van Utrecht geschonken. 

Ockerse heeft dit mysterieuze graafschap in de vorm van graaf Alewijn van 

Teisterbant gestalte gegeven. Belangrijk is ook de voornaam Alewijn (negen

tiende strofe). Het is zeer goed mogelijk, dat de dichter hier gebruik heeft 

gemaakt van een van de meest bekende vroeg-nederlandse sagen, het lied van heer 

Halewijn. Halewijn is de Germaanse boze woudgeest, die de mens in het verderf 

lokt. In de laatste strofe geeft Ockerse aan de meisjes de raadgeving, ook een 

typisch romanceverschijnsel, nooit naar de stem der wanhoop te luisteren, 

een waarschuwing tegen de verlokking van het boze (heer Halewijn). 

In de dertiende strofe wordt aan de graaf van Teisterbant de oud-

Bataafsche dapperheid toegedicht. De uitdrukking Bataafs moet verklaard 



worden uit de politieke gezindheid van Ockerse, die in 1797 na de Bataafse 

omwenteling tot lid van de Tweede Nationale Vergadering was gekozen. Als 

vurig patriot was hij de Bataafse Republiek zeer toegedaan. Het behoeft dan 

ook geen verwondering te wekken, dat hij in zijn gedicht zijn nationalistische 

gevoelens laat blijken. 

Ockerse doet in de achttiende en negentiende strofe het verhaal van het 

drama, dat zich op de plaats van het Wed afspeelde. Het Wed is het gebied tus

sen de Prinses Julianastraat en de Lijnbaan. De dichter geeft in zijn vierde 

noot een etymologische verklaring van het Wed, dat vroeger goed in zijn ver

haal te pas komt. Het is natuurlijk mogelijk, dat vroeger dit terrein er zo 

heeft uitgezien als hij beschrijft, maar zekerheid hieromtrent bestaat niet. 

In ieder geval is het een prachtig decor voor deze echte Viaanse romance. 

HET SLOT BATESTEIN, TE VIANEN 

Romance door Willem Anthonij Ockerse 

Aan 't eenzaamst Oord der Stad, in 't West 

Rijst uit Vianens grijze vest 

Een Grafelijke toren (IJ; 

Het overschot van vroeger eeuw. 

Toen Hollands fiere vrijheids-leeuw 

Zijn bruisten: hier deed horen; 

Toen Brederode's edel bloed, 

Vianen als zijn have en goed 

Veredelde en versierde ; 

Toen steeds een fiere Ridderdrom, 

de bloem van Holland's adeldom. 

Langs zijne vesten zwierde. 

Die toren spiegelt zich in 't nat 

Der Lekstroom, die hier bij de Stad 

Op kleinen afstand heenvloeit; 

Terwijl een schaduwrijk geboomt 

Langs de aarden wal, die 't Slot omzoomt, 

Rondomme weelig opgroeit. 
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Men zegt, dat zints onhegbren tijd, 

Wanneer de nacht haar sluijer spreidt 

Op Slot en bosch en landen, 

Men, bij het bleeke licht der maan, 

Vaak eene Witte Maagd ziet gaan 

Door 't lommer dier waranden (2). 

Een venster in den torenspits 

Ontsluit zich krakend, en iets wits 

Vertoont zich voor onze oogen. 

Fluks zien wij deze schim niet meer, 

Het venster sluit zich ijlings weer; 

Ons zintuig is bedrogen. 

Maar spoedig hoort men - stap, stap, stap, 

Langs de oude en holle wenteltrap. 

Door heel den toren klinken. 

Een ijsren deur piept op zijn as, 

En waar 't zoo even donker was, 

Ziet men 't verschijnsel blinken. 

Een vrouwenbeeld, in 't wit gekleed 

Naar 't oude Spaansche tooisel, treedt, 

Met schimmenvaart, naar buiten. 

Een koude rilling grijpt u aan, 

Doet zelfs den stoutsten rugwaards gaan, 

Tot hij zijn loop voelt stuiten (3). 

Beangst slaat gij het oog daar heen. 

Waar u de schim zoo straks verscheen; 

Gij ziet haar voorwaards streven, 

En volgt, van de eerste schrik bedaard, 

Haar na, daar zij door 't Slotperk waart, 

Schoon nog uw leden beven. 
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Daar poort op poort zich zelf ontsluit, 

Gaat ze, onverlet, ter Stede uit, 

Langs graft en dijk en weide; 

Gij volgt van verre 't schimgewoel, 

Tot aan een' diepen waterpoel, 

Wier bed de stroom eens spreide. 

Hier staat de schim lang peinzend stil, -

Men hoort een zucht - gekerm - een gil; 

Zij vliegt nu ginds, dan weder. 

Een nieuwe kreet galmt over 't veld; -

't Wordt stil . . . Plomp . . . stort zij met geweld 

Zich in den poel ten neder. 

Eens bloeide in Breêro's Gravenstam, 

Die wel verdiend zijn star bekwam, 

Het puik van Hollands maagden; 

't Was blonde Berta, van wier deugd 

En schoonheid al de Ridderjeugd, 

Ja 't gansche Land, gewaagden. 

Hoe menig Ridder, jong en fier, 

Zocht, door een vorstelijke zwier 

En praal, haar hart te winnen! 

Hoe menig smeekte om haar hand! 

Doch 't was slechts d'eed'Ie Teisterbant, 

Wien Berta kon beminnen. 

Dees jonge Graaf, een leeuw in 't veld, 

Maar eed'1er nog als mensch dan held, 

En door haar aangebeden; 

Had in zoomenig heeten strijd, 

Met oud-Bataafsche dapperheid 

Voor 't Vaderland gestreden. 
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Hem roept een Ridderkamp ter baan; 

Zijn Berta schiet hem 't harnas aan, 

En gordt hem 't zwaard op zijde. 

Bezield door 't vuur van hare min, 

Rent hij vol moeds het kampveld in, 

Verwint, wat hem bestrijde. 

Drie dagen duurde dit gevecht. 

Eer 't heldenpleit, geheel beslecht, 

Hem met de lauwer kroonde ; 

Terwijl nu schoone Berta's naam, 

Bezongen door de luide faam, 

Op zijne Heimet troonde. 

't Onrustig hart van Berta joeg. 

Zij wachtte en tuurde, spade en vroeg. 

Of ze ook haar vriend zag komen. 

In 't eind, daar ze uit den toren ziet, 

Wort in het schemerend verschiet 

Zijn ros door haar vernomen. 

Fluks ijlt ze omlaag, door hof en poort, 

Om, eer 't gezin zijne aankomst hoort, 

Haar Teisterbant te ontmoeten. 

Hij nadert spoorslags aan den poel; 

Hier was het Adelberta's doel, 

Hem teeder te begroeten. 

Maar, 't schichtig ros, door 't wit ontzet, 

Springt, steigert, stort met hem in 't wed (4), 

Zijn waap'nen doen hem zinken. 

Zij gilt en kermt. Zijn knaap stijgt af. 

Springt toe, maar zinkt in 't eigen graf; 

Zij ziet ook hem verdrinken. 
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Wanhopig staat nu 't meisje stil; 

Zij wringt de handen, geeft een gil; 

Vliegt raadloos ginds en weder. 

Zij ijlt naar 't water: "Alewijn"! 

Roept zij voor 't laatst, "'k wil bij u zijn:" 

En stort bij hem ter neder. 

Zints, zegt men, waart haar schim steeds rond, 

Om, in den nachtelijken stond, 

Haar minnaar op te sporen. -

Bemint als Berta, Meisjes I maar 

Wat u ook treff, wilt nimmer naar 

De stem der wanhoop hooren'. 

Augustus 1808 

(1) Sedert kort is dezelve wegens bouwvalligheid afgebroken. - Het, naar 

dien tijd vrij aanzienlijk, Slot of Kasteel, waartoe dezelve behoorde, 

Batestein genoemd, was het gewone verblijf der Graven van Brederode, Vrij-

heeren der Steden en Landen van Vianen en Ameyde. 

(2) Men zou kinderachtig moeten beuzelen, om aan spookvertellingen, ver

schijningen van zoogenoemde witte Vrouwen enz. geloof te geven. Al wat hier 

van dien aard voorkomt, verklaart de Dichter, zoo wel als de Geschiedkundige 

ontknoping, voor louter fictie, voor een ideaal, alleen door hem verdicht, 

(op eenige bijzonderheden na, die uit eene oude Volksvertelling of Sage 

ontleend zijn), om eenig leven, eenig meerder koloriet bijtezetten aan het 

Historisch verhaal, daarop volgende, en hetgeen inderdaad even weinig in 

daadzaken gegrond is, als het overige. De Dichter heeft het klein getal der 

Vaderlandsche Romances met deze proeve willen vermeerderen ter aanmoediging 

van anderen, om meer in dit vak te arbeiden. Hij oordeelde, dat men in de 

Romance volstaat door een belangwekkend verhaal, waarin niets onwaarschijnlijks 

is, al is het niet dadelijk gebeurd; en dat, tot stoffering van dit tafereel, 

het hem even zeer vrijstond, beelden uit de Geestenwereld opteroepen (sic:), 

als aan eenen Spiess en andere nieuwste Schrijvers, om daarmede, zonder 

eenig nuttig doel, hunne Ridderlijke en Spooksel-Romans intekleeden. Allen, 

die met het locale der door hem gekozene schouwplaats bekend zijn, zullen 

gevoelen, dat het eigenaardige ten dien aanzien door hem behoorlijk is in 

acht genomen. 
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(3) Tot aan den voet der wal, die het geheele Slot aan de buitenzijde 

omringt. 

(4) Wed, eene kleine, ondiepe waterplas, schoon diep genoeg, om er in 

te verdrinken. Van daar het Werkwoord waden. 
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Brandbestrijding in Vianen 250 jaar geleden. 

Op de drempel van 1978 besloot de gemeenteraad dat de oude tankauto

spuit vervangen zal gaan worden. Het oude blusvoertuig is zo slecht dat 

de bedrijfszekerheid niet kan worden gegarandeerd, aldus de brandweerkom-

mandant. Met andere woorden, als er brand uitbreekt is het niet meer zeker 

dat er snel en goed geblust kan worden. Deze situatie kent haar historische 

parallel. Tweehondervijftig jaar geleden was er ook iets mis met de brand-

blusmiddelen. De stadsregering konstateert: ondervonden hebbende den 

siegten toestand van de brandblusgereetschappe waardoor in tijt van 

noot niet als droevige gevolge te verwachte stonden  

In 1728 loste het stadsbestuur dit probleem op een heel andere wijze op 

dan onze hedendaagse magistraten. Niet de overheid zelf ging tot aktie over, 

neen, de bevolking werd in het geweer gebracht. Omstreeks Zk juli van dat 

jaar, werd gelijk het jaar daarvoor een brandweeroefening gehouden. De ma

gistraat (stadsregering) kondigde dit waarschijnlijk op dezelfde wijze aan 

als het jaar daarvoor. En toen ging het zo: 

^f-euLsU, ^p>-?yL& é'oJS-^S^ -s&ej styv~r-Q c^L/ J'ffv 

4^> (ffrrrrr-V^Wi O ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

£fo*-zyir~ fyv-e^£^t. / «-2-L- Qc_ ^^^éhi^, JO-IT — 

eri fLoe^^ Ó/o^ -ea^~ tT^<Q ^£v '<C-9 & 

(Alsoo de brandspuijten op vrijdag 

den 29en Augusti 1727 des naernoems 

ten twee ueren staen geprobeerd te 

worden, soo ordonneerd de Magistraet 

der stede Vianen aen alle borgeren 

ende ingesetenen jegens dien tijd 

voor haer deur gereet te hebben 

een groote ton of tobbe met water, 

en de selve soo dikwils als het nodig 

sal sijn, weder met water te vullen 

op poene van een oud schild bij ijder 

gebrekige te verbeuren, gedaen den 

27en Augusti 1727. 

Ter ordonnantie van gemelde 

Magistraet 

Valentijn Muheell) 

35 



Een Van der Heyden-spuit met 

dubbelwerkende pomp op een 

onderstel met vier wielen. 

De burgerij moest zelf voor de brandblusgereedschappen zorgen. Het water 

uit de tonnen en tobben werd waarschijnlijk niet rechtstreeks op het vuur ge

worpen. Eerder is aan te nemen dat de brandspuit met het water uit de tonnen 

gevuld werd als er geen open water in de direkte omgeving was. 

Vianen beschikte sinds 1698 over een brandspuit. Voor ruim 1300 gulden 

was deze pomp twee jaar na de grote brand op het slot Batenstein aangekocht. 

Waarschijnlijk is toen een zuigperspomp aangeschaft van het model, zoals Oan 

van der Heijden beschreef in zijn Beschrijvinghe der nieuwelijks uitgevonden 

en geoctroyeerde slangbrandspuit (1690). Deze zuigperspomp was al een hele 

vooruitgang. Tot die tijd werd gebruik gemaakt van een enkelvoudige pomp, of 

gewoon van een keten mensen die emmertjes water doorgaven. 

De angst voor brand zat dertig jaar later nog diep geworteld bij de stads

regering. Het feit dat de meeste bebouwing in de stad nog van hout was, is 

daar natuurlijk niet vreemd aan. Want toen de resultaten van de oefening niet 

goed bevonden werden, ontwierp de Magistraet een verordening op de brandblus-

middelen. Het concept van deze regeling,gedateerd 7 augustus 1728, is thans 

nog in het gemeente-archief aanwezig (inventarisnr. 25). Uitgebreider nog dan 

in de kennisgeving voor de oefening wordt de borgerije en de ingesetenen de 

verplichting opgelegd blusmiddelen gereed te hebben zodra de vuijrmeesters 

sullen omgaan. 

Achttiende eeuwse handschriften zijn niet altijd goed leesbaar. Niet al

leen bezat niet iedere sekretaris een schone hand van schrijven, ook het taal

gebruik is in de loop van de tijd aanmerkelijk veranderd. Met enige moeite is 

zo'n tekst toch wel te volgen. Ter lering volgt hier de hele verordening op 

de brandblusmiddelen. Aan het einde is een verklarend woordenlijstje opge-
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Het slot Batestein met Simpoltoren, 1607. Ets (door Abraham Rademaker, 

ca. 1730). Voor de toestand na de brand van 1696 vergelijke men de 

afbeelding elders in deze aflevering bij het artikel van 3. Heniger. 

De magistraat der stede Vianen, ondervonden hebbende den siegten toestand van 

de brandblusgereetschappe onder de borgerije en ingesetene der stad Vianen en 

de voorsteede vandien, soo van watertonne, ledere brandemmers als lantaerns. 

Ende dat de selve materialen tot een ander eijnde werden gebruik of anders 

verwaarloost en onbeguaam gemaakt, waardoor in tijt van noot niet als droevige 

gevolge te verwachte stonden, derhalven daer jegens willende voorsien. 

Soo is het dat gemelde magistraet allen en de een ijgelijk wie hij zij bij de-

sen ordoneert wel expresselijk dat een ijder voor sijn huijs en deure ten tijde 

als de vuijrmeesters sullen omgaan, stellen en sette bequame vaten of tonne ge-

vult met water beneffens de draagstocken daar bij behoorende, als ook een yder 

sijn lantaerns, misgaders de ledere brandemmers soo veel als daar sijn, dog 

ledigh en ongevult sonder eenige agter te houden hetzij goede of gebreckige 

emmers, om van de vuijrmeesters als dan gevisiteert te worden. En in gevalle 

bevonden wort, dat ijmand sijn brandemmers agterhoud, en op den geordeneerden 
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tijt niet te voorschijn en brengt sal verbeure een boeten van een out schilt 

voor ijder emmer. En sullen dehuijrders van de huijse gehoude sijn die boe

ten te betaalen soo verre door haar versuijm alle de voorsegde emmers niet te 

voorschijn werden gebragt: dog de eijgenaars van huijsen alhier woonende sul

len gehoude wesen daar voor sorge te dragen en derhalve voor die boeten aan-

sprekelijk sijn. 

Dat wijders en huijrder van een huijs van een uijtheemsen eijgenaar geen ton 

in het voorsegde huijs hebbende, sal vermogen een ton te laten maken en de 

onkoste aan de huijrpenning en mogen korten, dog blijft gehouden aanstonds 

na de publicatie deses daer van kennisse te geven aen den eijgenaar. 

Ende opdat niemand hiervan eenige ignorantie soude können pretenderen of sigh 

behelpe, dat hem de tijt te kort bepaalt is, soo tot het réparer e of vernuwe 

van sijn vaten of watertonne als het wel opsoeke van sijn brandemmers, soo 

werde dese tijdelijk en ter behoorlijker plaetse gebubliceert. 

En dat de schouwe over alle de voorsegde brandgereetschappen en ledere brand

emmers wel scherpelijk bij de vuurmeesters sal werden gevoert ende gedaen 

vier weken nae de publicatie deses, sullende syn den 4en september dezes jaars 

alles op de voorsegde boete, en verders sodanige als by de ordonnantie op het 

stuk van het brandgereetschap gemaekt sijn gestatueerd. Gedaen op den stad-

huijse van Vianen den 7en augusti 1728. 

Ter ordonnantie van de 

gemelde magistraet. 
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De brandweer van Vianen in volle uitrusting vóór het stadhuis, (ca. 1900). 

Tot zover dit stukje historie. In tweehonderdvijftig jaar is veel op 

het gebied van de brandblusmiddelen veranderd en verbeterd. Het is niet 

langer nodig dat bij iedere brand de hele bevolking van de stad in aktie 

komt. De mannen van de vrijwillige brandweer hebben dit werk overgenomen. 

De emmers, tonnen en tobben zijn vervangen door motorspuiten, blusvoer-

tuigen en materiaalwagens. Eén omstandigheid is echter hetzelfde gebleven. 

De verantwoordelijkheid van iedereen om brand te voorkomen. 

C. Ruiter 
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