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Bericht van de redactie 

Het eerste nummer van een nieuwe jaar-
gang ligt voon u. Enigszins andens 
dan anders. Onze 'vaste' rubrieken 
blijken minder vast dan gepland: u 
treft ze niet aan in dit nummen! In 
ons volgende nummer wordt 'Kroniek' 
en 'Venenigingsnieuws' dus extra 
lang. Dat deze rubrieken niet in dit 
nummer zijn opgenomen, ligt in het 
feit dat alle ruimte gereserveerd 
werd voor enkele artikelen. Wij waren 
van mening dat er aanleiding genoeg 
was om daar de voorkeur aan te geven. 
Op de eerste plaats was het jubileum 
van het weekblad 'De Vijfheerenlanden' 
voldoende neden om daar aandacht aan 
te besteden. Wel betreunen wij het 
ten zeerste dat materiaal, dat voor 
het artikel over 'De Vijheerenlanden' 
door de auteur geselecteerd was, 
door anderen op een alles behalve 
nette manier gebruikt werd en als 
een primeur gepubliceerd werd in... 
'De Vijfheenenlanden'! Vneemde 
praktijken!... 

De overige artikelen hebben be
trekking op het thema 'begraven in 
Vianen'. De aanleiding daartoe was 

van tweeërlei aard. Op ons verzoek 
om publicatie van een antikei over 
een kwestie in verband met de heren 
van Bnederode, ontvingen we van de 
auteur, Mr dr J. Belonje, niet het 
bedoelde antikei, maar een vernassende 
bijdrage over twee grafmonumenten op 
de begraafplaats te Vianen. 

Naar aanleiding van een aanwinst 
voor het archief van onze vereniging 
-- een publicatie van J.W. te Water -
verzamelde A.C.N. Koenhein een 
aantal gegevens die leidden tot het 
artikel in dit nummer. 

De bijdragen van Belonje en Koenhein 
waren voor ons aanleiding om ook de 
andene artikelen, die reeds gedeelte
lijk in portefeuille aanwezig wanen, 
in dit nummer te publiceren. Door 
gebrek aan ruimte kon een en ander 
met betnekking tot hetzelfde thema, 
niet worden opgenomen; uiteraard 
komen die artikelen later aan de 
orde. 

Voor hun hulp bij het tot stand 
komen van dit 'speciaal-nummer' 
zijn wij behalve aan de auteurs ook 
veel dank verschuldigd aan de heren 
drs H.J. de Smedt en J. Ruijter. 

D e vijf heerenlanden 

Het is dit jaar 125 jaar geleden, dat 
het weekblad voer Vianen en omgeving 
"De Vijfheenenlanden" voor het eerst 
ter perse ging. Om precies te zijn 
verscheen op 25 februari 1855 het 
eerste "proefnommer", gevolgd door 
nog twee op 11 en 18 maart van dat 
jaar. In apnil wend gestart met de 
eigenlijke uitgave van het weekblad. 
Wij willen dit heugelijke feit op 
deze manier herdenken. 
In het eerste proefnummer legt de 
redactie al uit, wat de doelstellin
gen van het blad zijn: het moet een 
weekblad zijn, dat genicht is en de 
aandacht vestigt op de vooruitgang en 
verbetering van de welvaart in en om 
Vianen en op de goede en slechte din
gen, die de welvaart met zich mee
brengt. Daarnaast biedt ze zich aan 
als berichtgeefster van wat de ver
tegenwoordiging van land of gewest 
over de streek te zeggen heeft of 
besluit, van raadsverslagen en van 

ander plaatselijk nieuws. Alles wat 
echter naar pantijgeest zweemt zal 
met zorg geweerd worden. 
Oven de inhoud zegt de redactie het 
volgende. Het zal bevatten: 
- mededelingen van hetgeen de wel

vaart dezer streken kan bevorderen; 
- een beknopt, maar aaneengeschakeld, 
alleen feiten bevattend ovenzicht 
van de binnenlandse politiek van 
de afgelopen week; 

- een dergelijk ovenzicht van het 
buitenlands nieuws; 

- met zong gekozen binnenlandse en 
buitenlandse nieuwstijdingen; 

- berichten uit Vianen en omgeving, 
verslagen van verenigingen uit de 
streek; 

- gemeenteraadsverslagen; 
- publicaties, burgerlijke standen, 
marktberichten, advertenties enz. 

De naam voon dit weekblad vereist 
enige venklaring. Met de woorden van 
de redactie zelf: 



Niet om opmerkzaam te tmken op eene afschei
ding tusschen bewoners van deze of gene zjjde 
eener dijk of waterleiding, nog minder om de 
bewonei6 van gene zijde uittesluiten , hebben wij 
dit weekblad den naam van »De Vijf-HeerenUn-
den" gegeven. 

Maar — hebben voor eeuwen die "Vijf Heeren 
zich vereenigd , om gezamenlijk hunne landen 
voor het water te beveiligen , — die vereeui 
ging ontsproot niet uit een inval van het oogen-
blikof uit willekeur. Zij was gegrond op de/.elfile 
ligging hunner l anden , op gelijke geaardheid 
van den bodem , op gelijksoortigen landbouw ; 
waaruit dan ook gelijke belangen hunnen oor
sprong namen. Die voorwaarden zijn in den loop 
der tijden dezelfde gebleven; van waar ook nu 
nog overeenstemming in belangen moet bestaan 

Wij kunnen hier nog bijvoegeu , dat de Vijf-
Heeien-landen het grootste gedeelte van het kan
ton Vianen uitmaken. De daarvan oostelijk ge
legene streken behooren meer tot Gehjeiland 
eu kunuen dus in de verschillende mededeelmgen 
van dit blad minder belang 6tellen. 
Nogmaals herhalen wi j , geene streken aan gene 
zijde eener rivier, dijk of waterleiding te willen 
buiten sluiten. W ij schrijven, in weerwil van 
den uaam, geen waterschapsblad. 

Om precies te weten, hoe de grenzen 
van de Vijfheerenlanden liepen en 
waarover de benichtgeving zou gaan, 
stond er in het eenste proefnummer een 
opsomming, welke gebieden en welke 
steden en dorpen men nekende tot de 
Vijfheerenlanden: 

.in Arkel , vim ter Lec-r v Vij f- l leerenlandeil bestaan u i l het la 
i l . ! , van V ianen, va„ 11.i-,•-1. Î11 en van Everdmgon , win »elke do 
dm- laal-le ut liever hunne !.. -Isn i-n naaf aanleiding hunner l i v i n g 
lal.«* de I.ek ook »el eens l e t Dvllctjie run de Lek genoemd »orden. 
Il.t »alerseliap » n r j l door de volg.-n.lv d i jken omgeven en begrensd: 
van hei (ort aan den Dieidijk tot aan du Sluis bij Anieide is de zuiiler-
l.ekdijk de »a lerkeer ing; van al' d i t pun i selieidl de Z.iu»endijk ons 
»alerseliap van den Alblasservva.ud , d ie . te .Meerkerk in den Bazen 
dijk uvergaande, ons naar den Arkelseliendara voert. Hier vormt de 
Nuurder-Luigcdi jk den zuidel i jken grens to l l iet punt beuosten Leerdam, 
waar de ülel i l i jk zieh aan hem aansluit en . dvu-o volgende to l aan liet 
reeds genoemde lort , zouden » i j de Vijf- Heerenlanden rondgewandeld 
zi jn. Ile daarin gelegene gemeenten zi jn V ianen , I .enmond, Meer
kerk, Arkel vooreen gedeelte, Leerdam , Asperen, ï leukeloni , Ooslerwi jk, 
Leerbroek, M e u » l a n d . Sc l ioonre»oerd , Z i j d e n e l d , l le ikop , Ever-
duigen r n Hagr- te in. -

Als we de eerste nummers uit 1855 nu 
eens met de laatste nummers van 1980 
vergelijken, springen er een aantal 
zaken in het oog. In de loop van de 
125 jaar is en heel wat veranderd! 
Van een weekblad, dat binnen- en bui
tenlands nieuws geeft, is niets meer 
over. Het is een echte streekkrant ge
worden met ruime aandacht voor alle 
mogelijke activiteiten uit de omgeving: 
sportverslagen, plaatselijk politiek 
nieuws, informatie over cursussen enz. 

Bovenaan de voorpagina van de tegen
woordige krant staat waar de krant 
verspreid wordt. Wanneer we dat ver
gelijken met de beginperiode blijkt, 
dat de krant een veel kleiner ver
spreidingsgebied had, nl. alleen 
Vianen, Hagestein, Everdingen en Lex-
mond. Vanaf 1885 wordt het gebied 
steeds groter, totdat het weekblad 
in deze jaren in een groot deel van 
de Vijfheerenlanden wordt rondbe-
zorgd. Nog een verschil met 125 
jaar geleden is de dag van verschij
ning. Was die vroeger gesteld op 
zondagmorgen, nu is dat op de woens
dag. 

Dat wij nu nog dergelijke vergelij
kingen kunnen maken, danken wij aan 
de overeenkomst, die tussen de uit
gever van de krant, de heer G.S.A. 
Stuart, en de gemeente Vianen wend 
gesloten, nl. dat Stuart wekelijks 
een exemplaar aan de gemeente zou 
afstaan (die opgeslagen werd in het 
gemeentearchief). Stuart, de plaat
selijke boekhandelaar, had in 1855 
een verzoek ingediend om de officiële 
stadsdrukker te mogen worden en alle 
publicaties, berichten van het plaat
selijk bestuur in zijn nieuwe week
blad "De Vijfheerenlanden" te publi
ceren. In ruil daarvoor vroeg hij 
een toelage van f 5 0 , — per jaar. 
Maar, zoals in het rapport van de 
commissie van de gemeenteraad (1), 
die dit onderzocht, vermeld staat, 
vond men ƒ 5 0 , — wel wat al te begro
telijk voor de gemeentekas en de toe
lage werd verlaagd naar f 3 0 , — . Men 
wilde Stuart wel de titel van stads
drukker verlenen, maar er werd de 
voorwaarde aan verbonden, dat het 
nieuws van de gemeenteraad en ge
meentebestuur op de voorpagina 
moest komen, opdat het nieuws eerst 
bij de lezers in het oog zou vallen 
en dat dat nieuws niet mocht worden 
uitgesteld tot de volgende editie, 
tenzij het niet voor 12.00 uur zater
dagmiddag ingeleverd was. Dit alles 
werd op 17 september 1855 door de 
gemeenteraad aangenomen (2). 

Tot slot twee artikelen uit De Vijf
heerenlanden. Het eerste is een be
richt over de jaarlijkse soepuitdeling 
aan de armen gedurende de wintermaan
den (uit één der proefnummers). Het 
andere gaat over een nieuwe manier om 
koeien te melken (3). 

http://-n.lv


DE KUNST OM 12 KOEIJEX TE GELIJK TE 
MELKEN. 

Hiertoe neme men ecne kleine houten, blikken , of 
koperen pomp, wnaraan eene slang van gutta-percha of 
leder is vast geschroefd ; deze slang eindigt aan den an
deren kant in vier maal zoo veel buizen als men koei-
jen te gelijk wil uitmelken , deze buizen zijn aan de 
uiteinden voorzien van dopjes, mede van gulta-percha 
of leder die op der koeijen spenen worden gezet. 

Daarmede gereed zijnde begint men te pompen, 
waardoor men een luchtledig maakt in de slang eu de 
d-iaraan verbonden buizen ; alsdan moet ontegenzegge
lijk de melk in de luchtledige slang vloeijen. Is die vloei-
jing werkelijk begonnen , dan make men de slang los 
en deze wordt in het vat of den emmer gelegd waar 
men de melk begeert te hebben. 

Noten 

1 Rapport van de Corrmissie uit den 
Raad der Gemeente Vianen, 15 sep
tember 1855. 

2 Uit de notulen van de gemeenteraads-
verslagen, 17 september 1855. 

3 Uit nr 44 van De Vijfheerenlanden. 

J . Smits 

Mo. I m vuF- töitó. 1855. 

HEEREMANDM. 
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te ab mineren op liet Wceklihii 1 B E 

V I J F • H I I H I N L A N P I N , a ; ) I l \ l l lL 'e l l -

de 1 April tSJâ. 

NIEUWSTIJDINGEN'. 

VIANEN. 

Heeds hij (led aanvang ran de/i winter, h. ,•,••,''•• ih-
i&mmiuie, die ziek 't vorige, jaar gevirrual had !••! ml-
dreliug van warmen en voedzamen spijs acre dr neuen, 
hare werkzaamheden. Weldra werd er f M 5 , 7 5 bijeen-
rjehragl , waarop later nog f 3 0 , 4 1 volgden. Heeds den 
28 Dec. 1851 kon er we Ie e lijk» daji nuk aan eiren 825 
armen eene verkwikkende, en versterkend.' *•»•/, c'tlgr-
reiki, warden. Ji h tuen dr kovde. zieh streng, i d.-.t ge
voelen, werd er al rat 'es/oten , ili- iti/deeüi.g te eerdnb-
belev , znr,d(,: ran de,,, 28 Januari] de arme /angvrenden 
zieh tweemaal in dn week aaneen warm maal k.ud-n ver
gasten.. Hel Gnnec, e-lieslnur , dal de il..ellrejj'.ndheid 
van zoodaieiae hnlpuitreiking ie wel inzag, om o>n: niet 
van zijn kant zooveel mogelijk lul hare- bevordering mede 
•te werken, bes! -it., eene SOM ran f 800 uil dr geni'Tnte-
kas ia. die der kominwne raar de soep-nitdeeliug />• star
ten. Driehonderd arme huisgezinnen ktuiinn dan- op 
zoo goed iugerigtc wijze, gedurende dr drie n/jpude. win
termaanden (can 2S Dec. 1851 — po. April 1855> zieh 
mei een gezond, warm en hartversterkend, voedsel laren. 

Ook de twee vntziek-verccjtigingen , die hier bestaan, 
de Harmonie en de Manneri-Zangvereeniging, zuchten 
van haar kant het hare toe te brengen, tot leniging 
der hittere armoede, die ged erende den streng heerschen-
den winter, zoo nij'pend zieh doet voelen. Er werd dcjar 
beule Vereenigingen ten voonleele der armen van l'taneu, 
op vrijdag l(i Febr. 1855 een kontert gegeven, v mr de 
drosten waarvan de llarjnanie hare kus ujien.slr/de. Drie-en-
zeventig gulden zuieer voordeel was hiervan 't gem,tg , en 
werd. aan de kon/missie voor de soep-niUleeliag 1er hum! 
gesteld, 

Lahr veer, toen tl-c whiter al strenger eu strenger verd, 
zag 7/fdH, de nood':al'cl'ijl'ht-til in (hit armen nog mevr t'jfe-
nis toe te brengen. J eleu toch hadden uu wel eene ge~ 
zonde soep, waar buiten (h-ze ook '/nets, neen voedseC , 
geen dekking , geen brandMof. Feu/ge mejisefien-erunden 
vereeuiqdeu zich t-'t let h o tul-e il eeurr bttïfrngeir-oie- inza-
weliuq tiutqs de htnzen (1er Ingezetenen , irelke dan <•••/: <-p 
den ï(i eu\l Feh. U l. ploot» rond. Fa, dat d • ze ge
tuige van den viidad'/gen zin on zei' &fad-pe,t<n'f>;..)uuit}t 
er reeds z</»ceel op 'h.<;i offer der leeldadigfo-id gexf<oi vos, 
vermeerderde deze in zamel/n g hei armengi ld i/ogh.'èt bij M 

f 110. Uitgaande ran de veränderst et/ing. dof //•' r, ,--
'dimde brood beier moet smaken da,i he! //• ger< 10 . hal,.,.f 
de kommissie, bestemd voor lul doelmatig besteden di>r 
fjeiden , de oerrrloedige sneeuw in de, straten t<- loten in-/-
Tuimen , en de arbeidrrs , allen uit ih- armere klass< H , „,>•/ 
brood te betalen. Zoud.at dan den 20 m 21 Feb. j . I. 
1-1-00 ponden brooil vuur dezen arbeid uitgedeeld verd.,-/. 
Huitendiv/i VuM er u<g erne vitdeelina ion MMi p-a
den plaats. 

Getuigt dit all'-s rcrd.s ran (h' onbeperkte rr'ngerigli>id mi-
_ze.r Ingezetenen., -mevr en gru"l> r huit d'f m>g (••'•• lij 
eene tweede ieza'mehng, di>-, uitatgnae, v-en e'.- ]>urLrir-
verecnigiug hl-r ter shde, met hètz\[fdr d-U e... lr\d-
vitdeeling gedaan, eene som r.tn f X ï .">."> 0 be'ru'gf 
J)e hunt-iiisie v'd dr- llurirrr-vrrciMiigiui: bewemd. >'• > t't 
hiervan yh'. r.-.i e-ne brSntl-uitde.1'/ od.- e. ut-.iejs i. • •• 
Eene trede col ~t,ltl u-g-, udnJ.ru. 
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LADIEV TVE - V N G M E TOVT 
Bij de graftombe van Reinoud III van 
Brederode en zijn echtgenote te Vianen 

Een van de meest spectaculaire onder
delen van de N.H. Kerk te Vianen is 
zonder twijfel de graftombe van 
Reinoud III van Brederode en zijn 
echtgenote, Philippote van der Marck. 
De geringe belangstelling en waar
dering voor deze tombe staat niet 
in verhouding tot het historisch 
en kunsthistorisch belang van dit 
monument. Wanneer door deze bijdrage 
in bredere kring opnieuw de aandacht 
gevestigd wordt op dit bijzondere 
grafmonument, dan is aan het doel 
van dit artikel beantwoord. 

Sterven 

Een definitie geven van 'sterven' 
is gecompliceerder dan op het eerste 
gezicht lijkt. Een medicus zal het 
begrip anders omschrijven dan een 
schrijnwerker; een athëist heeft een 
andere visie dan een gelovige en bij 
die gelovige zijn er, naar gelang 
hij jood, mohammedaan of kristen is, 
weer tal van verschillen. 

Reinoud III en zijn echtgenote 
leefden aan de voonavond van de 
reformatie, maar alles wijst erop 
dat zij de 'oude religie' - het 
rooms-katholicisme - trouw bleven. 
Zo is bijvoorbeeld bekend dat 
Reinoud zich in 1532 een fel voor
stander toonde om een 'kruistocht' 
tegen de Tunken te ondernemen! 
Reinouds echtgenote was de zuster 
van Everhard van der Marck, die 
prins-bisschop van Luik was. 

Voon Reinoud III van Brederode 
en zijn vnouw betekende de dood 
zeken niet het einde van het 
leven; als rooms-katholieken 
geloofden zij ongetwijfeld in een 
voortbestaan na en een overwinning 
op de dood. 

Begraven 

Begraven is een der methoden van lijk
bezorging; in onze streken in de 16de 
eeuw zeker de meest gebruikelijke 

methode. Waar en hoe men toen begraven 
werd, was in belangrijke mate af
hankelijk van rang, stand en gedrag 
tijdens het leven. Zo liet Reinoud 
III van Brederode zich in de kerk te 
Vianen begraven in zijn eigen kapel, 
waar hij bovendien een monumentale 
graftombe had laten oprichten voor 
zichzelf en zijn eerder overleden 
echtgenote. 

Begraven in kerkgebouwen is tegen
woordig niet meer mogelijk. De 
eeuwen door is er gediscussieerd 
over de vraag of men al dan niet in 
de kerk begraven mocht wonden. 
Tijdens het concilie van Nantes in 
658 werd het verbod uitgevaardigd 
om in kenken te begraven. In 813 
werd tijdens het concilie van 
Mainz daarentegen bepaald dat 
personen - zowel geestelijken als 
leken - die zich vendiensteiijk 
hadden gemaakt voor de Kerk, wél 
in de kenk begnaven mochten worden. 
Enkele decennia later, in 895, 
werd tijdens het concilie van 
Tnibur dat standpunt gehandhaafd, 
echter met één restrictie: bij het 
graf in de kerk mocht geen gedenk
teken geplaatst worden. Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van de 
problemen die de eeuwen door ge
speeld hebben in venband met de 
vraag: wel of niet begraven in de 
kerk en wel of niet oprichten van 
monumenten bij die graven. 

Grafmonumenten 

In vele gevallen werd - er. wordt 
nog steeds - op de plek waar een 
overledene begraven is, een ge
denkteken geplaatst. Dergelijke 
graftekens weerspiegelen veelal 
iets van het verleden van de over
ledene. Dat is ook het geval met 
het monument van Reinoud III van 
Brederode. 

Reinoud III heeft de graftombe in 
de kerk te Vianen zeker niet alleen 
omwille van het kunstwenk of uit 
ijdelheid laten oprichten, alhoewel 
die redenen wellicht hebben meege
speeld. Het plaatsen van een der
gelijk grafmonument betekende een 
uiting en getuigenis van geloof in 
het voortbestaan na de dood. 



Graftombe te Vianen 
Graftombe van Reinoud III van Bnederode en zijn 
echtgenote,Vianen, N.H. -kerk 

Over de graftombe van Reinoud III 
van Brederode en zijn echtgenote 
is in de loop der tijden niet erg 
veel geschreven. De beste bijdrage 
is die van F.D.J. Moorrees, predi
kant te Vianen (1). De pittige 
schrijftrant van de dominee, maar 
vooral zijn gedegen visie zijn er 
debet aan dat eenieder die zich 
bezig houdt met de geschiedenis 
van de graftombe te Vianen, niet 
kan voorbijgaan aan de bijna honderd 
jaar geleden verschenen publicatie. 
Moorrees beschrijft het monument 
als volgt: 'De tombe bestaat uit 
twee levensgroote beelden, een 
manne- en een vrouwebeeld, in 
slapende houding, als op een rust-
bed, met gevouwen handen voorge
steld. Deze beelden hebben eene 
witte kleur en zijn van 
savonière-steen vervaardigd. Zij 
rusten op eene zwarte zerk, niet 
van marmer maar van hardsteen. 
Deze zerk of socle wordt gedragen 
door vier met arabesken versierde 
licht-roomkleurige pilasters, 
terwijl eene breedere, zwaardere 
zerk het voetstuk van de tombe 
uitmaakt. Op dat voetstuk ver
toont zich een tot ontbinding 
overgaand menschelijk lichaam, 
van wormen doorknaagd, half reeds 

een geraamte, eene huivering
wekkende voorstelling van den 
dood, insgelijks van savonière-
steen ' (2) . 

Opdrachtgever 

Moorrees, die verder nog enkele 
malen ter sprake zal komen, is niet 
de eerste die over de graftombe te 
Vianen schrijft. Voor zover bekend 
is de oudste vermelding te vinden 
in het boek dat Paulus Voet in 1656 
- precies honderd jaar na het over
lijden van Reinoud III - publiceerde 
over de heren van Brederode. In zijn 
werk schrijft Voet, die behalve 
hoogleraar te Utrecht ook raadsheer 
van het hof van Vianen was, in ver
band met het overlijden van Reinoud: 
'Het Lichaem wiert gevoert nae Vianen, 
alwaer het onder eene heerlijcke 
Tombe geleyt is, bij t'selve is oock 
gevoecht t'Lichaem van Philippina 
sijne Vrouwe'(3). 

Volgens Voet is er dus, wanneer 
Reinoud III van Brederode begraven 
wordt te Vianen, reeds een fraaie 
graftombe aanwezig. We hoeven er 
niet aan te twijfelen dat Voet de 
tombe bedoelt die zich tegenwoordig 



nog in de N.H. kerk te Vianen be
vindt. Voet laat zich niet uit over 
de vraag of Reinoud ook de opdracht
gever was van het monument. Het 
antwoord op die vnaag is echter op 
de graftombe zelf te vinden. Op de 
hoeken van de bovenste zerk - die 
met de twee liggende figuren - zijn 
vier engelen voorgesteld die de 
familiewapens van Brederode en van 
der Marck dragen. Uitgaande van deze 
wapens is de meest voor de hand 
liggende combinatie die van Reinoud 
III van Brederode en zijn echtgenote, 
Philippote van der Marck. Reinoud 
als opdrachtgever in aanmerking nemen 
is zeker geen lichtzinnige veronder
stelling. 

Reinoud III van Brederode 

Het is niet de bedoeling hier uit
voerig in te gaan op de biografie 
van Reinoud III van Brederode; iets 
dient er zeker over gezegd te worden. 

Reinoud III werd op 4 september 1492 
geboren als zoon van Walraven II van 
Brederode en Margaretha van Borselen. 
In 1521 huwt Reinoud met Philippote 
van der Marck. Tien jaar later, in 

Portret van Reinoud III van Bnederode Schilderij, 
toegeschreven aan Cornells Anthonisz., ca 1550 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 

1531, volgt Reinoud zijn vader op, 
ondermeer als heer van Brederode en 
Vianen, en burggraaf van Utrecht. 
Reinoud was lid van de Raad van State, 
raads- en kamerheer van keizer Karel 
en ridder van het Gulden Vlies. 
Reinoud is overleden te Brussel op 
25 september 1556. Zijn lijk werd 
overgebracht naar Vianen (4). 

Kunstenaar 

In de oudere literatuur over de graf
tombe te Vianen wordt wel het milieu 
aangegeven waar de maker van het 
monument gezocht moet worden, maar 
de naam van een kunstenaar wordt niet 
genoemd. Moorrees is van mening dat 
de tombe vervaardigd is door een 
beeldhouwer uit Brussel. Als argu
ment voert hij aan dat Reinoud III 
van Brederode dikwijls aan het hof 
van Karel V te Brussel vertoefde (5). 

De opvatting van Moorrees is ook 
terug te vinden in het 'Kunstreis-
boek'(6). Volgens de samenstellers 
van het boek zou het grafmonument 
afkomstig zijn uit Brussel, maar, 
zo wordt eraan toegevoegd, 'door 
wie vervaardigd is niet bekend'. 
Hiermee distanciëert het 'Kunst
reisboek' zich van de sinds het 
begin van deze eeuw verbreide 
opvatting dat Colijn de Noie de 
maker zou zijn van het grafmonu
ment te Vianen (7). 

In de eerste helft van de 16de 
eeuw komt Colijn de Nole, een lid 
van het beroemde geslacht beeld
houwers, vanuit Kamerijk naar de 
Noordelijke Nederlanden en vestigt 
zich te Utrecht, waar hij een be
langrijke productie tot stand 
brengt. 

De naam Colijn de Nole wordt tegen
woordig vrijwel niet meer in verband 
gebracht met het grafmonument te 
Vianen. Maar evenmin worden andere 
namen van beeldhouwers genoemd die 
als maker van de tombe in aanmerking 
zouden kunnen komen. De suggestie 
van Moorrees om de kunstenaar in 
Brussel te zoeken, is beslist het 
overwegen waard. Immers, inde periode 
dat Reinoud geregeld in Brussel ver
bleef, was die stad het belangrijkste 
kunstcentrum in de Nederlanden. Onder 
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de vele kunstenaars die daar actief 
waren, bevond zich Jan Monet. Deze 
beeldhouwer was een gevierd kunste
naar aan het hof van Karel V. De 
keizer verleende hem zelfs de titel 
'artiste de l'empereur' (kunstenaar 
van de keizer=hofkunstenaar)(8). 

Monet is niet de enige die in aan
merking komt. Men dient ook rekening 
te houden met diverse andere kunste
naars. André de Seron bijvoorbeeld. 
Deze beeldhouwer was in 1539 onder 
andere te Ijsselstein werkzaam. Daar
vóór was hij in Frankrijk en in de 
Zuidelijke Nederlanden actief (9). 

De Seron en De Nole waren in ieder 
geval dichtbij Vianen werkzaam en 
ongeveer in de periode waarin het 
grafmonument ontstaan is. Maar een 
sterk argument om hen te zien als 
makers van de graftombe te Vianen, 
is dat beslist niet. Reinoud III 
zal wellicht eerder gezocht hebben 
naar een kunstenaar die werkzaam 
was in de omgeving van de Brusselse 
hofkringen. Daar kon Reinoud zien 
wat er op artistiek gebied te koop 
was en in ieder geval was in die 
kringen bekend wie en wat toen in 
de smaak viel. 

eerste de beste kunstenaar aan te 
trekken. Maar wie hij nu precies 
uitgenodigd heeft om de graftombe 
te vervaardigen, is niet bekend. 

Datering 

Op de graftombe van Reinoud III en 
zijn echtgenote staat nergens het 
jaar vermeld waarin het monument 
vervaardigd is. In de literatuur 
over de tombe daarentegen is daar 
wel iets over te vinden, echter 
steeds zonder argumentatie. Zo 
zou volgens Horst - in navolging 
van anderen - de tombe door Colijn 
de Nole omstreeks 1560 gemaakt zijn; 
elders - in het 'Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek' bijvoor
beeld - is hetzelfde te vinden. 
Belonje schrijft, echter ook zonder 
argumentatie of bronvermelding, dat 
het monument in 1554 te Vianen ver
vaardigd is (7). 

Het is echter mogelijk om de periode 
waarin het monument te Vianen is 
opgericht, nauwkeuriger te bepalen. 
Uit de tekst van Voet (3) valt af 
te leiden dat de tombe bij de dood 
van Reinoud reeds bestond. Zij moet 

Reinoud III van Brederode was be
slist niet onbekend met kunst. De 
inventaris van het slot te Vianen, 
opgemaakt in 1556 - het jaar waarin 
Reinoud overleden is - bewijst dat 
al. Maar ook Reinouds echtgenote 
zal zeker vertrouwd geweest zijn 
met kunst. Immers, haar broer was 
de kunstminnende Everhard van der 
Marck. Maar wellicht veel belang
rijker in dit verband was het feit 
dat Philippote hofdame was van 
Margaretha van Oostenrijk. De land
voogdes bouwde in haar paleis te 
Mechelen niet alleen een belangrijke 
kunstcollectie op, maar maakte haar 
hof tevens tot een vermaard 
centrum waar geregeld kunstenaars 
verbleven. De beroemde schilder 
Albrecht Dürer vermeldt naar aan
leiding van zijn bezoek aan het 
paleis van Margaretha te Mechelen, 
dat de kunstverzameling van de 
landvoogdes behoorde tot de mooiste 
uit die tijd (21). 

Reinoud III van Brederode had be
slist alle kansen om niet zomaar de 

Portret van Erhard van der Marck. Schilderij 
door J.C. Vermeyen, ca 1530. Particuliere 
collectie (foto: Utrecht, Centraal Museum) 



dus vóór of uiterlijk in 1556 -
het jaar van overlijden van Reinoud 
- vervaardigd zijn. 

De gnaftombe is zeker na 1540 opge
richt. In dat jaar woedde in de 
kerk te Vianen een felle brand. 
Vrijwel meteen na de ramp vond een 
grootscheepse verbouwing plaats, 
waarbij koor en zijkoren eerst 
werden aangepakt (10). In 1542 
blijkt de grafkapel van de Brede-
rodes, in de noord-oost zijde van 
de kerk, klaar te zijn. Dat valt 
althans af te leiden uit het jaartal 
dat vermeld is op het hek dat de 
kapel afsluit. Op datzelfde gebeeld
houwde hek staat de lijfspreuk van 
Reinoud: LADIEV TVE - VNG ME TOVT, 
wat, uit het Frans vertaald neer
komt op: het afscheid doodt - één 
betekent alles voor me. 

In hetzelfde jaar, 1542, liet 
Reinoud III in de kapel ook een 
nieuwe grafkelder maken (11). 

Het hek met het jaartal was zeker 
een reëele afsluiting van de kapel, 
is mogelijk ook te zien als een 
symbolische afsluiting van de werk
zaamheden aan de kapel. Met andere 
woorden: de verbouwing van de kapel 
na de brand van de kerk, het maken 
van de nieuwe grafkelder, en ver
moedelijk ook het grafmonument en het 
later (bij de beeldenstorm) groten
deels vernielde altaar in de kapel, 
waren klaar toen in 1542 het hek als 
afsluiting van de ruimte geplaatst 
werd. 

Het grafmonument is dus waarschijn
lijk tussen 1540 en 1542 opgericht. 
De echtgenote van Reinoud, Philippote, 
was toen reeds enkele jaren ovenleden; 
zij stierf immers in 1537. 

hofdame was - bestelde bij de hof-
beeldhouwer Conrad Meyt drie graf
monumenten: een voor haar overleden 
echtgenoot Philibert van Savoye, een 
voor diens moeder Margaretha van 
Bourbon en een voor... zichzelf (12). 

Diepere betekenis 

Het 'be-leven van de dood' gebeurde 
in de tijd van Reinoud III van Brede-
rode anders dan tegenwoordig. De 
directe confrontatie met de dood -
het sterven zelf - toen en nu, is, 
tot op bepaalde hoogte vergelijkbaar: 
oorlog is oorlog en de pest van toen 
is de kanker van tegenwoordig. Anders 
is het gesteld met de indinecte con
frontatie met de dood. Het taboe dat 
tegenwoordig rust op alles wat met 
de dood te maken heeft, kende men in 
de 16de eeuw niet. Preken, geestelijke 
en wereldlijke literatuur of, voor de 
ongeletterden, toneel en beeldende 
kunst - schilderijen, prenten, glas-
in-lood ramen en beeldhouwwerken -
maakten de dood bijna tot iets alle
daags . 

Een grafmonument als dat van Reinoud 
III is meer dan gewoonweg een stuk 
beeldhouwwerk. Voor de tijdgenoten 
was een dergelijke tombe ongetwijfeld 
vol diepere betekenis. De liggende 
houding van de twee figuren bovenop 
de tombe bijvoorbeeld, symboliseert 
de 'eeuwige rust'. De voorstelling 
van het lichaam in staat van ont
binding, vretende wormen inclusief, 
kan men weerzinwekkend of luguber, 
verschrikkelijk afzichtelijk of wat 
dan ook noemen, maar in wezen is 
het niets anders dan de uitdrukking 
van het volle besef van de vergan
kelijkheid. Vergankelijkheid tot op 
het bot... 

Het is best mogelijk dat Reinoud III 
van Brederode het monument heeft 
laten oprichten ter nagedachtenis 
aan zijn overleden echtgenote. Maar 
Reinoud is zelf ook op de tombe 
levensgroot naast zijn vrouw weerge
geven. Men kan zich afvragen of deze 
heer van Brederode reeds tijdens zijn 
leven een grafmonument bestelde waarop 
hijzelf is voorgesteld. Dat is zeker 
niet ongewoon. Slechts één voorbeeld: 
Margaretha van Oostenrijk - bij wie 
Philippote, de vrouw van Reinoud, 

Aan die vermaning over de verganke
lijkheid van het aardse leven lijkt 
een extra lesje maatschappijleer 
gekoppeld te zijn. Het lichaam in 
ontbinding is dat van een man. Juist 
aan de man zijn tijdens zijn leven 
de voornaamste functies en waardig
heden in de maatschappij voorbe
houden. Diezelfde man, de held in 
de maatschappij, wordt hier voorge
steld als een lijk dat aangevreten 
wordt door de laagsten van alle 
schepselen, de wormen: Men zou een 
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dergelijke voorstelling kunnen zien 
als een vroom vermaan, maar even
zeer als een sociale satire. 

Waardering 

Voet is in zijn vermelding van de 
graftombe te Vianen kort maar 
krachtig: 'een heerlijcke Tombe'(3). 
A. Kleyn-Ockerse is, anderhalve 
eeuw later, genuanceerder. In een 
noot, behorend bij een gedicht uit 
1809, lezen we: 'In het koor van der 
Hervormden kerkgebouw te Vianen 
vindt men de wel ouderwetsche, en 
door bizar schilderwerk ontsierde, 
maar echter in bouw- en beeldhouw
kunst schoone graftombe der BREDE-
RODE'S en VAN DER LIPPE'S (...). 
Tot een staaltje van dat bizarre, 
door eener onkundige klad-schilders-
hand verhoogd, diene, dat de wormen, 
die over de half verknaagde, op den 
zarksteen rustende, geraamten 
kruipen, verguld zijn!'(13). 

Het meest uitvoerig in zijn commen
taar is Moorrees. Over de beelden 
van Reinoud III en zijn echtgenote 
schrijft de dominee: 'Deze beide 
dooden in hunne rust zijn werkelijk 
schoon. De sprekende trekken van 
heer Reinoud en de edele lijnen van 
het gelaat zijner vrouw boeien on-
wederstaanbaar het oog. Het wit der 
beelden komt op het zwart der zerk 
voordelig uit. De lijkwade, die hunne 
lichamen overdekt, is meesterlijk 
gebeiteld. Luchtig schijnt zij er over 
heen gespreid, terwijl hare fijn be
werkte plooien hier en daar den vorm 
der lichamen duidelijk doen te voor
schijn komen. Het geheel ademt kalmte 
en vrede en mag geroemd worden 'als 
het werk van een zeer bekwame 
kunstenaar'(14) . 

Minder enthousiast toont Moorrees 
zich over de plaats van het monument: 
'Midden in de kapel bevindt zich het 
praalgraf, gedekt door een houten 
baldakijn of gehemelte, marmerkleurig 
geschilderd, het plafond met zinne
beeldige voorstellingen van 's 
menschen vergankelijkheid versierd. 
Ware dat houten gehemelte niet aan
wezig, het praalgraf zelf zou 
machtiger indruk op den toeschouwer 
maaken, want het zou zich in het 
volle licht aan zijn oog vertoonen, 

Afbeelding uit de publicatie van F.D.J. Moorrees 
over de graftombe te Vianen, 1885 

terwijl het thans in de schaduw 
wegschuilt. Men behoeft slechts een 
enkelen blik te werpen op de nevens
gaande afbeelding, om te begrijpen 
dat het gehemelte niet bijdraagt tot 
verfraaiing van de tombe. Evenzeer 
is het te betreuren, dat de ruimte 
van de kapel zo beperkt is'(15). Dat 
'houten baldakijn of gehemelte' zo
als Moorrees dat noemt, is overigens 
een toevoeging uit de 17de eeuw (6). 

Ondanks het feit dat de gnaftombe te 
Vianen in de 20e eeuw vermeld wordt 
als 'een van de voornaamste en beste 
werken der vroege renaissance in ons 
land'(6) en 'modern voor zijn tijd' 
(16), lijkt het alsof het monument 
in het vergeetboek is terecht ge
komen . 

Veranderingen 

De waardering voor de graftombe van 
Reinoud III van Brederode en zijn 
echtgenote blijkt niet alleen uit 
de hierboven vermelde citaten. Uit 
de loop der eeuwen zijn meerdere 
gegevens bewaard waaruit valt op te 
maken dat voortdurend gepoogd werd 
om het grafmonument voor het nage
slacht te bewaren. In de 18de eeuw 
zijn het de Staten van Holland en 
West Friesland die, als souvereinen 
van Vianen en Ameide, zorg dragen 
voor de tombe. Uit de resoluties 
van de Staten uit 1746 blijkt dat 
het monument 'ter reparatie' wordt 



aanbesteed. In 1828 wordt de graf
tombe voor rekening van het Rijk 
opnieuw gerepareerd en geverfd. 
Moorrees, die deze informatie ver
schaft, voegt eraan toe: 'Of echter 
dat verven van den jare 1828 ge
lukkig is geslaagd, mag betwijfeld . 
worden. Immers de dikke verflaag 
die het beeldhouwwerk overdekt, de 
onbeholpen wijze, waarop met gips 
of zelfs met stopverf de geschonden 
deelen waren bijgewerkt, de wan
staltige figuren waarmede het 
plafond van den baldakijn was be
schilderd, dat alles getuigde niet 
van een hoog standpunt in de kunst' 
(17). 

Het relaas van Moorrees wordt in 
het midden van de 19de eeuw aange
vuld door een citaat van Eyck tot 
Zuylichem: een monument 'met veel 
beschildering en verguldsel' is 
zijn kommentaar (18). Maar, daar 
komt verandering in; want, zo weet 
Moorrees weer mee te delen 'in 1877 
hebben kerkvoogden der Hervormde 
gemeente, door de ontwaakte liefde 
tot oude kunst bezield, de restau
ratie der tombe ter hand genomen. 
Op hun verzoek heeft de heer L.H. 
Eberson, architect des konings, 
zich met de uitvoering van die taak 
belast en zijn kennis en wetenschap 
daaraan dienstbaar gesteld. Onder 
zijne leiding heeft de Arnhemsche 
beeldhouwer Cajot de dikke verf
laag, die het beeldwerk overdekte, 
zorgvuldig weggenomen en de oor
spronkelijke kleur van den steen 
weer te voorschijn gebracht. Voorts 
zijn de beschadigde deelen keurig 
bijgewerkt. Toen is het gebleken, 
dat al de beelden der graftombe 
oorspronkelijk gekleurd en verguld 
zijn geweest'(17) . 

Ook in de 20e eeuw liet men zich 
niet onbetuigd. Sinds 1903 waren 
de stenen kolommetjes rondom het 
benedengedeelte van het monument 
verdwenen. Enkele werden terugge
vonden en dienden in de vijftiger 
jaren als model voor de nieuwe die 
er nu staan (19) . 

Legende 

Aan de graftombe van Reinoud III er 
zijn echtgenote is ook een legende 

' 
verbonden. Wanneer die legende ont
staan is, is niet exact vast te 
stellen. In de 'Kronijk van het 
Historisch Genootschap' te Utrecht 
in 1851 uitgegeven, duikt het ver
haal op en geldt als historisch 
juist! Daar luidt het als volgt: 
'Op eene zwart-marmeren tafel, 
gedragen door vierkante, met lof
werk versierde, pilaartjes, liggen 
de beeltenissen van Reinoud en 
zijne vrouw, bedekt met een laken, 
op de hoeken zijn kinderen voorge
steld, die wapenschilden en omge
keerde fakkels in de hand houden. 
Onder deze tafel ligt de beeltenis 
van zijn oom François van Brederode, 
welke in 1529 in eene beek bij Eind
hoven verdronk en volgens de over
levering voorgesteld is in den toe
stand, waarin het lijk in het water 
werd gevonden'(18). 

Moorrees gaat in zijn bijdrage nogal 
fel in tegen dit verhaal: 'Ofschoon 
er geen twijfel bestaat, dat men 
hier te doen heeft met eene krasse 
voorstelling van 's menschen sterfe
lijkheid, schijnt de ware beteekenis 
van deze voorstelling bij velen ver
loren te zijn geraakt. Althans het 
volk is er een geheel ander denk
beeld aan beginnen te hechten. Immers 
aan het geraamte in de grafkapel te 
Vianen heeft zich de overlevering 
vastgehecht, dat de laatste af
stammeling der Brederodes zou zijn 
afgebeeld in den toestand, waarin 
zijn lijk, zes weken na het ver
drinken in de Lek, uit de rivier 
werd opgevischt. Alsof het mogelijk 
ware, dat de nagebleven betrekkingen 
er prijs op hadden kunnen stellen, 
zoo iets wanstaltigs te vereeuwigen. 
Neen, zegt ons gevoel, dat heeft 
niet kunnen geschieden. Dat is 
stuitend, dat is ten eenenmale onge
rijmd. En toch wordt deze volksover
levering door een schrijver, als de 
heer Van Eijck tot Zuilichem voor 
waarheid aangenomen. Hij zegt (...) 
dat de stichter van het grafgesteente 
de beeltenis van zijn oom François 
op zulk een wijze heeft laten uit
beitelen tot herinnering aan diens 
verdrinken in 1529, in eene beek bij 
Eindhoven. Voorwaar, een fijngevoel
ende neef, die zulk een portret van 
zijnen oom aan de vergetelheid ont
rukt! Men voege er dan slechts de 
bijzonderheid bij, dat in de volks-
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overlevering tot op den huidigen 
dag stand houdt, dat de wormen, uit 
en over het lijk kruipende, palingen 
zijn die zich aan den drenkeling 
zouden vastgehecht hebben!... Maar 
begrijpt men dan niet, dat het niet 
anders dan wormen verbeelden, die 
uit het zich ontbindende lijk te 
voorschijn komen?'. Ten slotte 
verzucht Moorrees: 'Laat ons zulke 
dwaasheden niet blijven herhalen. 
Neen, die tot ontbinding overgaande 
lijken zijn niets anders dan zinne
beelden van 's menschen verganke
lijkheid'. Die geraamten die ons 
met weerzin venvullen, zo besluit 
de dominee, moeten we dulden 'als 
bestanddeelen van de middeleeuwsche 
kunst'(20)! 

Het laatste woond oven de graftombe 
van Reinoud III van Brederode en 
zijn echtgenote, is zeken nog niet 
gespnoken of geschreven. Verden 
onderzoek, ondermeer van de bewaard 
gebleven archieven betreffende 
Reinoud III, zal ongetwijfeld 
leiden tot de oplossing van een 
aantal openstaande vragen. Moge 
dit artikel een stap in die richting 
zijn. 
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J.A.L. de Meyere 

Fragment van een reglement in 
verband met begrafenissen 

In de verzameling van de Historische 
Vereniging te Vianen bevindt zich een 
document met diverse regelingen be
treffende begrafenissen in stad en 
schoutambt van Vianen. Voluit heet het: 
'Reglement op de Begraavenissen, binnen 
de Steede en Schoütampte van Vianen, 
mitsgaders op de Koetzen, Rouwmantels 
etc. daar bij gebrüijkt wordende'. 

Wie het reglement opgesteld heeft, wie 
het geschreven heeft en wanneer dat 
gebeurd is, valt uit het document niet 
op te maken. Daarbij komt nog dat het 
handschrift, in inkt op papier, niet 
eens compleet is: de vermelding 'Bij
lage B' bovenaan het eerste blad, 
wijst daarop. Uit de tekst, die om
streeks 1775 gedateerd wordt, valt op 
te maken dat dé belanghebbende het 
weeshuis te Vianen was. 

Koetsen 

In het reglement wordt duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen de lijk-
koets en de 'volg-roüwkoetzen ' . 

Op de lijkkoets wordt de lijkkist 
geplaatst. Het gebruik van de lijk
koets, die door het weeshuis onder
houden wordt, kost, binnen de stad 
Vianen, acht gulden. De onkosten voor 
het brengen of halen van een lijk per 
lijkkoets naar of van de Lek of de 
haven - waarmee blijkbaar bedoeld 
wordt dat verder transport van het 
lijk per schip via de Lek gebeurde -
bedraagt twaalf gulden. Voor ' 't 
emploij' van de lijkkoets buiten Vianen 
zal door de regenten van het weeshuis 
'met in agtneeming van de Slijtage en 
't nodige profijt van 't Weeshuis' met 
de betrokkenen 'in der minne gecon-
venieerd of geaccordeerd worden' (art. 
2). 

De twee volgkoetsen blijken zo weinig 
gebruikt te worden dat men ze wenst te 
verkopen. Wanneer men alsnog bij be
grafenissen volgkoetsen wil gebruiken, 
''t zij rouw, 't zij gecoûleûrde' en 
die koetsen 'zelfs vanelders gehaald' 
worden, dan moet in ieder geval per 
koets dertig stuivers betaald worden 
aan het weeshuis (art. 3 ) . 

Kleden 

Mogelijk is het document een fragment 
van een concept voor een nieuw op te 
stellen reglement. Archiefonderzoek 
zou wellicht de oplossing betekenen 
van dit probleem. Het zou uiteraard 
zeer wenselijk zijn, wanneer het 
document ooit.in zijn juiste kontekst 
geplaatst zou kunnen worden. Dat 
ideaal was niet het doel van deze 
bijdrage; wèl het signaleren van een 
document uit het bezit van de Histo
rische Vereniging te Vianen. 

'Geene Lijken in een Koets of op een 
Roübaar, aldus het eerste artikel van 
het reglement, Zullen in Vianen gebragt 
mogen worden, dan met een doodkleed op 
de kist...'. De bedragen die voor der
gelijke kleden gevraagd worden, zo 
blijkt uit artikel 5 van het reglement, 
zijn nogal verschillend: voor 'het 
beste doodkleed op de baar' moet zes 
gulden betaald worden; voor 'het 
middelste doodkleed' vier gulden, en 
voor een 'arme kleed' 'Nihil'! 

De inhoud van het reglement heeft 
in hoofdzaak betrekking op een 
onderdeel van de begrafenis, name
lijk het dragen van rouwmantels. 
De rouwkoetsen en -kleden komen in 
het document wel ter sprake, maar 
slechts op een secundaire plaats. 

De kosten voor de huur van een 
'paardekleed' - het kleed dat bij de 
begrafenis op de rug ligt van paarden 
die de koetsen trekken - bedragen 
twaalf stuivers. 

In hetzelfde artikel van het regle
ment is verder sprake van andere 
kleden. Een 'doodkleet in het Sterf
huis' kost aan huur vier gulden, al-
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thans voor het beste. Het 'middelkleed' 
voor het sterfhuis kost twee gulden. 
Voor de 'armen' schijnt er in dit geval 
niets te zijn. 

De huur van een 'tafelkleed' kost één 
gulden en de huur van een 'spiegel-
kleed' - een kleed waarmee spiegels 
worden afgedekt - vijftien stuivers. 

Mantels 

In het eerste artikel van het reglement 
wordt gesteld dat 'de Bidders, Draagers 
en Volgers, zullen moeten voorzien zijn 
van een Zwarte mantel'. Artikel 4, 
het meest uitvoerige van het 
reglement, is geheel gewijd aan het 
dragen van rouwmantels, met dien 
verstande dat hier alleen sprake is 
van het dragen van mantels door 
'volgers'. Het artikel geeft precies 
aan wat met 'volgers' bedoeld wordt: 
'niet de draagers, maar de Geene die 
als Genodigde Magen of Vrienden etc. 
het Lijk 't zij in koetzen of rij
tuigen 't zij te Voet Volgen'. 

De rouwmantels voor de begrafenissen 
worden door het weeshuis verhuurd. 
Bij de begrafenis van een arme kost 
de huur van een mantel twee stuivers. 
Bij een dergelijke begrafenis mogen 
niet meer dan vier paren het lijk 
volgen. 

Een bedrag van drie stuivers moet 
betaald worden voor de huur van een 
mantel, wanneer 'Lijken op het 
kerkhoff begraaven wordende, mits 
niet meer als zes paaren het Lijk 
volgen'. 

'•Janneer de overledene in de kerk 
begraven wordt, althans wanneer 
'bij de Sterfhuijzen eene onmagt, 
om meerder te kunnen betaalen met 
waarheid word voorgedragen', moet 
een bedrag van vier stuivers voor 
de huur van een mantel betaald 
worden. Maximaal acht paren mogen 
in dat geval de kist volgen, 'want 
meerder paaren het Lijk volgende, 
of de begraavenis met koetzen ge
schiedende' betekent zes stuivers 
per mantel betalen. 

In overige gevallen betaalt men zes 
stuivers voor de huur van een rouw
mantel, behalve wanneer meer dan 

twintig paren het lijk volgen. Dan 
moet naast de zes stuivers per 
mantel, een extra bedrag van zes 
gulden betaald worden ten behoeve 
van het weeshuis. 

Het weeshuis is niet verplicht om 
bij een begrafenis mantels te 
leveren voor meer dan dertig paren. 
Wanneer dat aantal echter nodig 
mocht zijn, dan moeten alle onkosten 
die de bezorging daarvan meebrengt, 
betaald worden aan het weeshuis. 
Wanneer men een sleepmantel wil, dan 
kost de huur daarvan één gulden en 
tien stuivers. Een 'ordinaire rouw
mantel, welke geleend wordt tot be-
graavenissen buijten de Steede en 
Schoutampt van Vianen' kost acht 
stuivers. 

Men is niet verplicht een rouwmantel 
van het weeshuis te huren; men mag 
ook zijn eigen rouwmantel dragen. De 
onkosten blijven echter dezelfde! 

"y~,. -/• i-, / 4 -..-• 

/»' f^ff ?**" ?*Z* , 
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Voorstelling van een begrafenis. Anoniem ge
kleurde pentekening uit een familiealbum, eind 
18de eeuw vianen, particuliere collectie. 
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Overige bepalingen 

Artikel 6 van het reglement voorziet 
in het voorkomen van 'Schaade en 
wanbetaling'. Alle onkosten dienen 
daags vóór de begrafenis te zijn be
taald! De controle is toevertrouwd 
aan de rentmeester van het weeshuis. 

Om alles goed op elkaar af te stemmen 
wordt in het reglement bepaald dat de 
stadsboden in hun 'qüaliteit als 
begraaffenisbidders' verplicht zijn 
een bericht van overlijden zo spoedig 
mogelijk 'bekend te maaken en aan te 
zeggen' bij de rentmeester van het 
weeshuis. Op verzuim staat een boete 
van drie gulden. Daarnaast zal de 
bode, in geval van nalatigheid, alle 
financiële schade aan het weeshuis 
moeten vergoeden. Aan de secretaris 
van de stad Vianen wordt opgedragen 
deze bepaling onder de aandacht van 
de stadsboden te brengen. 

Het laatste artikel van het regle
ment bepaalt dat in geval van 
moeilijkheden - wanneer 'eenig 
different mögt ontstaan' - de 
magistraat van Vianen het geschil 
onmiddellijk en 'buiten alle 
figuur van proces' moet oplossen. 

J.A.L. de Meyere 

Te Water, Ockerse en het begraven in 
de kerken en binnen de steden 

Reeds in de Middeleeuwen was het een 
algemeen gebruik om in de Noordelijke 
Nederlanden de doden te begraven in 
kerken of op de ernaast gelegen kerk
hoven. Na de reformatie bleef dit ge
bruik gehandhaafd. Aanzienlijken -
zowel geestelijk als wereldlijk - von
den hun laatste rustplaats in de kerk 
zelf, terwijl de minderen uit de be
volking genoegen moesten nemen met een 
plaatsje op de dodenakker. Dat gold 
zowel voor protestanten als voor ka
tholieken. Immers, nadat in onze 
streken als gevolg van de hervorming 
de kerken in protestante handen waren 
gekomen, werden de katholieken, die 
geen eigen kerken of kerkhoven meer 
bezaten, bij de protestanten begra
ven. Een aparte positie namen in dit 
opzicht de Joden in. Zij hebben hun 

' I 
doden altijd bijgezet op buiten de 
stad gelegen begraafplaatsen. 
Er is weinig fantasie voor nodig om 
zich voor te stellen tot welke wan
toestanden het begraven in de kerk
gebouwen aanleiding gaf. Regelmatig 
vielen er tijdens de diensten mensen 
flauw vanwege de stank, die door de 
in ontbinding verkerende lijken ver
spreid werd. Dit was geen wonder, 
want men liet de grafkuilen, die al 
vele malen hadden dienst gedaan, 
ongedekt om er gemakkelijk nieuwe 
doden te kunnen begraven. Vooral in 
de zomer en in tijden van epidemie-
en vormde dit een bedreiging voor de 
volksgezondheid. 
Reeds in een vroeg stadium probeer
den met name predikanten in deze 
situatie verbetering te brengen door 
zelf het goede voorbeeld te geven. Zo 
liet de Amsterdamse dominee Petrus 
Plancius zich in 1622 op het Zuider
kerkhof begraven. Predikanten als 
Plancius wisten uit ervaring, welke 
nadelen het in de kerken begraven 
met zich meebracht. Hun preken wer
den verstoord door het ter aarde be
stellen tijdens de kerkdienst, hetgeen 
soms recht voor de preekstoel gebeur
de. Dit was nog een overblijfsel uit 
de middeleeuwen, toen begraven op 
zondag regelmatig voorkwam. Hieronder 
zullen nog andere nadelige gevolgen 
aan de orde komen. 
In de achttiende eeuw rees in ons 
land, nadat buitenlanders hierin al 
waren voorgegaan, toenemend verzet 
tegen het aloude gebruik de doden in 
de kerken en binnen de stadsmuren te 
begraven. Behalve predikanten waren 
het juristen en medici, die in disser
taties en verhandelingen wezen op de 
schadelijkheid van deze gewoonte. Sa
men met enkele aanzienlijke burgers 
verzochten zij de overheid om buiten
begraafplaatsen te mogen aanleggen, 
waarop zij zelf begraven wilden wor
den. Op deze manier ontstonden onder 
andere de begraafplaatsen te Zuilen 
(1738) - waarvoor de heer en vrouwe 
Van Tuyll van Serooskerken een stuk 
land schonken -, te Zwolle (1779), te 
Scheveningen (1779) en te Tiel (1786). 
Deze beide laatste, waarover later 
meer, onder de naam van het genoot
schap "Ter Navolging". Niet altijd 
was de bevolking het hier mee eens. 
Niet overal bleek men positief te rea
geren. Nadat te Arnhem in 1783 een be
graafplaats buiten de stad was opge-
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richt, begaf het volk zich naar deze 
plek, groef een daar begraven lijk 
op om het in de stad bij te zetten en 
vernielde het hek en de muren. De be
strijders van dit ingewortelde ge
bruik lieten zich hierdoor evenwel 
niet uit het veld slaan. 
Aan twee van deze bestrijders, beiden 
predikant, besteden wij hier bijzon
dere aandacht: Willem Antony Ockerse 
en Jona Willem te Water. De reden, 
dat hier juist deze personen naar 
voren gehaald worden, is gelegen in 
het feit, dat zij allebei met Vianen 
zijn verbonden. Bij Ockerse is dit 
door zijn geboorte in deze plaats, 
terwijl bij Te Water zijn neef en 
naamgenoot hier begraven ligt. 
Willem Antony Ockerse kennen wij reeds 
door enkele artikelen, die in dit tijd
schrift zijn verschenen. Hij werd op 
20 april 1760 in de Hervormde Kerk te 
Vianen gedoopt. In Vianen bracht hij 
zijn jeugdjaren door en genoot hij 
onderwijs aan de Duitse en Franse 
school. Later bezocht hij als stu
dent nog regelmatig zijn ouders in 
zijn geboortestad. Hij zal met de ge
bruikelijke wijze van begraven in de 
Hervormde Kerk te Vianen zeker niet 
onbekend zijn geweest. Na zijn studie 
in de theologie te Utrecht werd hij 
predikant te Baarn. In 1876 ging hij 
naar Wijk bij Duurstede, waar hij 
ruim tien jaar zijn ambt heeft uit
geoefend. Te Utrecht verscheen van 
zijn hand in 1792 "Het begraven der 
dooden buiten de kerk en stads poor
ten aangepresen in eene leerrede, naar 
aanleiding van Ps. XXXIV.21 A.". 
Jona Willem te Water werd op 28 okto
ber 1740 te Zaamslag in Zeeland gebo
ren en studeerde theologie te Utrecht. 
Na zijn proponentsexamen werd hij 
achtereenvolgens predikant te Haamste
de, Veere, Vlissingen en Leiden. In 
laatstgenoemde stad was hij in 1785 
tot hoogleraar in de kerkgeschiede
nis en de exegese van het Nieuwe Tes
tament benoemd. Onder zijn vele nage
laten werken dient, voor wat Vianen 
betreft, vooral de "Historie van 't 
Verbond en de Smeekschriften der 
Nederlandsche Edelen" genoemd te 
worden. In deze studie, waarin het 
voorspel van de Tacntigjarige Oorlog 
wordt behandeld, is in ruime mate ge
bruik gemaakt van originele documen
ten uit het archief van de heren van 
Brederode, dat grotendeels verloren 
is gegaan. Het werk vormt dan ook nog 

Portret van W.A. Ockerse. Aquarel door R. Vinkeles, 
ca. 1800 's-Gravenhage, Iconografisch Bureau 
(foto: 's-Gravenhage, Iconografisch Bureau) 

Portret van J.w. te Water Anonieme litho, begin 
19de eeuw 's-Gravenhage, Iconografisch Bureau 
(fot: 's-Gravenhage, Iconografisch Bureau) 
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steeds een belangrijke bron voor ge
schiedkundige studie. Te Water over
leed te Leiden op 19 oktober 1822. 
Na zijn overlijden kwam een door hem
zelf vervaardigde levensbeschrijving 
uit met een onmogelijk lange titel, 
die wij hier kortweg als "Levens-
Berigt" zullen aanduiden. Daarin zijn 
enkele mededelingen te vinden, die 
verband houden met zijn "Verhandelin
gen over het begraven der lyken in de 
steden en kerken". Dit opstel publi
ceerde hij in het vierde deel van de 
"Verhandelingen, uitgegeven door het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap
pen te Vlissingen" (Middelburg 1775, 
629-667). 

Wanneer wij de geschriften van de 
beide predikanten met elkaar verge
lijken, moet worden vastgesteld, dat 
Te Water origineler is dan Ockerse. 
Dat is niet te verwonderen, omdat Te 
Water in 1775 de eerste was, die zich 
in de Nederlandse taal publiekelijk 
tegen deze begrafeniswijze verzette. 
Voor Ockerse daarentegen was de aan
leiding om zich met dit onderwerp te 
gaan bezighouden een andere dan bij 
Te Water. Ockerse kreeg bij resolutie 
van de burgemeesters en regeerders 
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van de stad Wijk bij Duurstede van 9 
januari 1792 de opdracht een leer
rede te houden, waarin moest worden 
betoogd: "Den bijgelovigen oorsprong 
van het begraven der dooden in de 
kerken. Het onvoeglijke van dit aan
houdend misbruik. Het schadelijke voor 
de gezondheid der menschen, die zoo
danige begravinge veroorzaakt worden
de. En eindelijk, de noodzaaklijk
heid om in dit opzicht aan eene 
spoedige verbeteringe te arbeiden". 
De bedoeling hiervan was om de uit
voering van het plan van het gemeente
bestuur te Wijk bij Duurstede te ver
gemakkelijken. Dit plan hield in, dat 
het begraven van lijken in het vervolg 
buiten de kerk en de stad zou plaats
vinden. Nog in dezelfde maand hield 
Ockerse de leerrede, waarvoor hij 
bij resolutie van 23 januari 1792 
werd bedankt. Men vroeg hem tegelij
kertijd zijn leerrede door de druk 
openbaar te maken en daarvoor van 
stadswege een honorarium te accepte
ren. Aan dit besluit hebben wij het 
hier te behandelen geschrift te dan
ken. Uit het verhaal van Ockerse 
blijkt duidelijk, dat hij het een en 
ander van Te Water heeft overgenomen. 
In zijn voorbericht schrijft hij dit 
trouwens zelf: "Hebbende ik eerst 
naderhand gelegenheid gehad, om de 
fraaie Verhandeling van den Heer 
J.W. te Water in (...), benevens de 
schoone Prijsverhandelingen van de 
Heeren Van Leeuwen en Terne, met het 
Aanhangsel, te vinden in dezelve 
Verhand. XII D. I St. bladz. 3-250. 
met zoo veel nut als goedkeuringe te 
lezen; van deze stukken is in de no
ten of Bijlagen het nodig gebruik 
gemaakt (...)". 
Het ligt voor de hand dan ook uit te 
gaan van de verhandeling van Te Water 
en op enkele plaatsen naar de leer
rede van Ockerse te verwijzen. 
Te Water begint zijn verhandeling 
met de verschillende begrafenisge-
bruiken bij vreemde volkeren. Hij 
noemt het door de mensen opeten van 
het lijk en het voor de dieren wer
pen van de dode lichamen om verscheurd 
te worden. Het ter aarde bestellen 
oordeelt hij zelf als de "billykste 
zeden". De wijze waarop dit echter 
in zijn tijd gebeurde, vindt hij 
dwaas en schandelijk. Hij heeft het 
in dit verband over de vuile en 
stinkende gewoonte om de doden binnen 
de stedelijke muren te bewaren en in 
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de kerken of op de kerkhoven op te 
sluiten. Die in Nederland algemeen 
aanvaarde gewoonte wenst hij in zijn 
verhandeling te bestrijden. Dit doet 
hij niet uit een beginsel van gril
lige eigenzinnigheid, maar op grond 
van volkomen overreding en met het 
oogmenkt om het nut van zijn land
genoten te bevordenen. Hij is zich 
terdege bewust van de mogelijke op
positie tegen zijn initiatief. Deze 
weerstand wondt naar zijn mening door 
bijgeloof, vooroordelen, venouderde 
gewoonten, eigenbelang en tnots ge
voed. "Het is moeilyk, zoo niet ge-
vaarlyk, schnijft hij, zich daar 
tegen te verzetten. Men kan aan 
zulke ondernemingen de hatelykste 
benamingen geven. Het zy zoo!". 
Te Water had de reactie van zijn 
lezerspubliek goed ingeschat. In zijn 
"Levens-Berigt" deelt hij mee, dat 
zijn verhandeling, zodra zij het licht 
zag, zeer tegenstrijdig werd beoor
deeld. Men nam het hem niet in dank 
af, dat hij zich in het Nederlands 
en nog wel in een genootschap van 
wetenschappen, zo uitvoerig tegen 
deze wijze van begraven had gekeerd. 
Maar, merkte hij op: "Anderen integen
deel namen genoegen in mijne pogingen". 
Hiertoe behoorde allereerst het Zeeuwsch 
Genootschap zelf, dat in 1873 de vol
gende prijsvraag uitschreef: "Dewijl 
de schadelijkheid der begravenissen 
binnen de Steden en Kerken ten volle 
bewezen en vrij algemeen erkend is; 
welke zijn de verschillende redenen, 
dat die nadeelige gewoonte in deze 
Republijk blijft standgrijpen, en wel
ke zijn de beste middelen, om dezelve 
te doen ophouden". 

De vraag werd beantwoord door "mr. J. 
D. van Leeuwen te Tiel en C. Terne, 
med. dr. & c. te Leiden". Wij zijn hun 
namen hierboven bij Ockerse al tegen
gekomen. Men hoeft er niet aan te twij
felen dat Te Water naast deze heren 
ook het oog had op Ockerse als iemand, 
die zijn standpunt deelde. 
Nadat Te Water melding heeft gemaakt 
van enkele buitenlandse schrijvers, 
noemt hij zijn waarde vriend, de 
jurist A. Perrenot, die zich in ons 
land als eerste, maar in de Latijnse 
taal, over het onderwerp had uitgela
ten. Hij vervolgt met de wijze van 
ter aarde bestelling in de oudheid. 
Volgens Te Water kwam, enige uitzon
deringen daargelaten, het begraven in 
kerken en steden in vroeger tijden 

niet voor. Zijn sterkste voorbeeld is 
wel, dat het graf van de Joodse raads
heer, waarin Jezus werd neergelegd, 
buiten Jeruzalem lag. Ook de eerste 
christenen veroordeelen het begraven 
binnen de steden. Door schadelijk 
bijgeloof werd dit echter anders. 
Men begon echte of vermeende marte
laren alle mogelijke eer te bewijzen 
door tempels boven hun graven te 
bouwen of hun lichamen naar de binnen 
de steden gelegen kerken over te 
brengen. Het werd voor de christenen 
een voorrecht om in hun nabijheid 
begraven te worden. Al snel had de 
Kerk door, dat hiermee een belang
rijke bron van inkomsten was aange
boord. Inkomsten uit het lezen van 
missen en dergelijke werd na de 
protestantisering in de Noordelijke 
Nederlanden weliswaar afgeschaft, 
maar zij bleven, onder andere in de 
vorm van grafrechten, bestaan. Dit 
financieel belang veroorzaakt vol
gens Te Water het hardnekkig vast
houden aan de slechte gewoonte orn de 
doden in de kerken bij te zetten. 
De verhandeling wordt luguber, wanneer 
de schrijver ingaat op de schadelijk 
heid van het begraven in kerken en 
steden. In de eerste plaats merkt hij 
op, dat de kerkgebouwen zelf, zoals 
hun fundamenten, vloeren en pilaren, 
er onder te lijden hebben. Ockerse 
illustreert dit aan de hand van de 
situatie in de Hervormde Kerk te Wijk 
bij Duurstede. Maar dat is nog niet 
het ergste. De schadelijke gevolgen 
voor de gezondheid en het leven van 
de nabestaanden vormen voor beide 
predikanten het belangrijkste argument 
tegen de bestaande begrafenisgebrui-
ken. Zowel Te Water als Ockerse be
roepen zich op betogen van genees
heren omtrent het gevaar van rotten
de lijken, die algemene ziekten en 
de pest konden veroorzaken. Het in de 
kerken begraven van aan pest gestor
venen mag volgens Te Water trouwens 
helemaal niet worden toegelaten. 
Beide heren doen niet voor elkaar 
onder in het geven van de meest 
weerzinwekkende voorbeelden, waar
toe het verderfelijke gebruik in de 
praktijk heeft geleid. Zo noemt Te 
Water een voorval in Frankrijk in 1744. 
Een lijk vervulde de kerk, waarin het 
begraven was, met zo'n ondragelijke 
stank, dat men het gebouw voor enige 
tijd moest verlaten. De personen, 
die het lichaam naar een ander graf 
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overbrachten, schoten er hun leven 
bij in! Ockense venmeldt een geval 
dat zich, eveneens in 1744, in de 
Nôtre-Dame kerk te Parijs voondeed. 
De vijf personen, die daar een graf-
kelden openden, hadden het ongeluk 
na korte tijd de een na de ander 
daarin dood neer te storten! Beide 
auteurs vermelden dezelfde gebeur
tenis, die zich in 1752 in een Engels 
dorp afspeelde. Bij een begrafenis in 
een graf, waarin 30 jaar daarvoor een 
man was bijgezet, die aan de kinder
pokken was overleden, opende de 
doodgraver per ongeluk het deksel 
en rook de verschrikkelijkste stank. 
Enkele dagen later werden veertien 
personen, die in de rouwstoet hadden 
meegelopen, door de ziekte aangetast, 
welke na verloop van drie dagen het 
gehele dorp had besmet. Zelfs ont
stak de ziekte op alle naburige 
plaatsen, waarvan inwoners op de 
begrafenis tegenwoordig waren ge
weest. Het was nog een geluk, schrijft 
Ockerse, dat het een goedaardig soort 
pokken betrof. 

Zowel Te Water als Ockerse klagen over 
de onhebbelijke gewoonte om in de 
meeste steden de lijken van de armen 
in een grote kuil naast en ook wel in 
de kerken bij te zetten. In zo'n kuil 
werd een stapel kisten verzameld, die 
tot aan de rand of zel^s boven de 
grond uitrees en doorgaans zo slecht 
afgedekt was, dat de lucht daar omheen 
geheel werd geïnfecteerd. De kisten 
konden op deze manier gemakkelijk wor
den leeggeroofd, waardoor de kans op 
besmetting alleen maar groter werd. 
Deze wantoestanden beperken zich vol
gens Ockerse niet alleen tot de kerk
hoven en de algemene grafkuilen. Met 
een duidelijke verwijzing naar de meer 
weigestelden merkt hij op, dat menig
een nimmer zijn lijk aan de kerk zou 
overgeven, indien hij wist, hoe men met 
dat van zijn voorouders was omgesprong
en . 

Interessant is hetgeen Ockerse uit ei
gen ervaring als dominee in de Her
vormde Kerk te Wijk bij Duurstede weet 
te vertellen. Hij schrijft dat er in 
de zomer een rottige stank door het 
gebouw zweeft en het is hem overkomen 
dat hij spoedig de kerk moest verlaten 
wegens de walgelijke reuk, die hem om 
het hart sloeg, nadat hij bij toeval 
op enige afstand een geopend graf pas
seerde . 
De predikanten vervolgen hun uiteen

zettingen met te wijzen op voorbeelden 
van beroemde en geleerde mannen, die 
tegen het begraven in de kerken en 
steden hebben geijverd en zelf hebben 
verkozen hun graf buiten de stadsmuren 
te hebben. Het is niet onaardig om op 
te merken, dat Ockerse onder deze 
personen ook Te Water noemt. Laatst
genoemde zet zijn betoog voort met 
het ontzenuwen van de argumenten van 
zijn tegenstanders. Hij meent -dat zijn 
visie door de godgeleerden, de rechts
geleerden en de geneesheren en heel
kundigen behoort te worden gedeeld. 
De meeste bezwaren verwacht hij nog 
van de kant van de overheden. Deze 
zullen angst hebben voor het feit dat 
verandering van een verouderd gebruik 
wellicht enige opschudding zou kunnen 
veroorzaken met alle nadelige gevol
gen van dien. Het bovengenoemde Arn
hemse voorbeeld toont aan, dat hij 
dit gevaar goed heeft onderkend. Boven
dien zou er van een belangrijke in
komstenderving sprake zijn. De handels
wijze van de overheden van Arnhem en 
Wijk bij Duurstede laat echter zien, 
dat sommige plaatselijke besturen wel 
degelijk aan de misstanden een eind 
probeerden te maken. Te Water eindigt 
zijn verhaal met de wens "dat wy by 
ons leven nuttig mogen zyn voor onze 
medemenschen en aan niemand schadelyk 
na onzen dood". 

Tot zover de verhandelingen van Te 
Water en Ockerse. Het is interessant 
om na te gaan, welke rustplaats de 
beide heren nu zelf hebben gevonden. 

Willem Antony Ockense overleed op 19 
januari 1826 te 's-Gravenhage. Het is 
mij niet bekend waar hij begraven 
ligt. Naar mevrouw H. Stouten te 
Amsterdam, die met een dissertatie 
over deze belangwekkende figuur 
bezig is, mij meedeelde, wijst niets 
in de nagelaten familiepapieren er 
op, dat hij een bijzondere regeling 
dienaangaande heeft getroffen. Het 
lijkt evenwel uitgesloten, dat hij in 
een kerk zou zijn bijgezet. Dat 
Ockerse wel degelijk zijn afkeer van 
het begraven in de kerken en de ste
den een praktisch gevolg wilde geven, 
laat het titelblad van zijn gedrukte 
leerrede zien. Daarop wordt vermeld, 
dat hij lid was van het Tielse ge
nootschap "Ter Navolging", dat door 
de ons reeds bekende mn J.D. van 
Leeuwen te Tiel was opgericht. Deze 
had niet alleen twee van zijn kinde-
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ren op het kerkhof te Avezaath bij 
Tiel laten begraven, maar tevens met 
een aantal aanzienlijke burgers een 
deftige begraafplaats buiten laatst
genoemde stad laten aanleggen. Met 
deze burgers heeft hij het genoot
schap gevormd. Behalve dit lidmaat
schap maakt ook het feit, dat in 1826 
het begraven op begraafplaatsen heel 
gewoon was geworden, de ter aarde 
bestelling van Ockerse op een derge
lijke, zoals hij het zelf noemde 
"buiten-begraafplaats", het meest 
aannemelijk. 

Daarentegen valt er over de begraaf
plaats van Jona Willem te Water veel 
meer te zeggen. In zijn "Levens-
Berigt" schrijft hij, dat, zoals 
bekend, een aantal mensen sinds vele 
jaren in de open lucht en op een af
stand van de steden bij Scheveningen, 
Katwijk aan Zee en elders zijn be
graven. Als blijk dat hij niet strij
dig met zijn opvattingen wilde han
delen, verkoos hij hun voorbeelden 
te volgen. Hij liet in 1808 in de na
bijheid van Katwijk aan Zee een graf 
vervaardigen en op de zerk een La
tijns opschrift zetten, dat luidde 
als volgt: 

ne . post . mortem . vivis . / 
nocerent 
hoc . monumentum . extra . urbem . / 
et . sub . dio 
sibi et coniugi . optimae 
paulinae . conneliae . mounier 
vivus . fecit 
iona . guilielmus . te . water 
A . MDCCCVIII 

(Om na hun dood de levenden niet te 
hinderen is dit monument buiten de 
stad en onder de blote hemel voor 
hemzelf en zijn liefste echtgenote 
Paulina Cornelia Mounier 
tijdens zijn leven opgericht 
(door) Jona Willem te Water in het 
jaar 1808). 

Hier werd zijn op 14 september 1814 
te Leiden overleden huisvrouw begra
ven. Wij mogen aannemen dat ook hij
zelf daar werd begraven. 
Niettemin is ook in Vianen en wel 
binnen de muren van de Hervormde 
Kerk een Jona Willem te Water be
graven. Het is onvoorstelbaar dat 
dit dezelfde persoon zou zijn als de 
strijdvaardige predikant, die wij 
hierboven zijn tegengekomen. Dit 
blijkt inderdaad niet het geval te 

zijn. Het opschrift van de bewaard 
gebleven grafsteen maakt al snel 
duidelijk, dat het om iemand anders 
gaat: 

IOMAE GUILIELMO TE WATER 
filio dilecto et unico 
nat. Leidae D VIII . IULI . A . / 
MDCCLXXXVIII 
mort. Vianae . D . XXVI April A . / 
MDCCCIII 
moesti perentes posuere 

( - Ter herinnering -
Aan Jona Willem te Water 
hun geliefde en enige zoon, 
geboren te Leiden 8 juli 1788, 
overleden te Vianen 26 april 1803, 
hebben zijn bedroefde ouders (dit) 
doen aanbrengen). 

Het graf ligt links van de ingang on
der de toren tegen de noordelijke zij
muur van de kerk op een verhoging in 
een nis. In het register der graven 
van 1 juni 1795 tot en met 1810 staat 
aangetekend: "30 Apr. 1803 - Het Lijk 
van Jona Willem te Water in de kerk 
begraven in de eyge kelder nr. 537, 
538, 539, 540 - f. 106.- (kopen van 
de kelder ƒ'. 81.-)". Er is hier van 
een aanzienlijke grafstede sprake. 
De Jona Willem, die in de Viaanse 
kerk begraven ligt, was de zoon van 
Willem te Water en Alida de Backer. 
Willem was het vierde kind uit het 
tweede huwelijk van de predikant 
Willem te Water en Sara van Middel
hoven en daarmee de jongste broer 
van de uit dezelfde echtverbintenis 
geboren Jona Willem, die onze aandacht 
kreeg. De in Vianen begraven jongen 
was zijn neefje. Diens vader werd ge
boren te Axel op 21 januari 1757. 
Geheel in de traditie van deze predi
kantenfamilie studeerde ook hij theo
logie. Op 15 oktober 1780 werd hij als 
proponent tot predikant te Vrouwepol
der beroepen. Zijn broer Jona Willem, 
destijds predikant en hoogleraar te 
Middelburg, bevestigde hem op 21 ja
nuari 1781. Enkele jaren later werd 
hij beroepen naar Hulst, waar hij op 
14 maart 1784 werd bevestigd. Hier 
trouwde hij op 2 mei 1788 met de te 
Utrecht geboren Alida de Backer. 
Kort na de huwelijkssluiting werd 
op 8 juli 1788 te Leiden hun enige 
zoon Jona Willem geboren. Deze moet 
derhalve nog maar veertien jaar oud 
zijn geweest bij zijn overlijden op 
26 april 1803 te Vianen. Jona Willem 
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zal ongetwijfeld naar zijn beroemde 
oom zijn genoemd. Zijn vader werd in 
1788 tot "inspecteur van 's Lands 
gebeneficieende studenten aan de 
Hoogeschool te Leyden" benoemd. Wel
licht heeft deze plotselinge beëin
diging van zijn predikantenloopbaan 
iets te maken met het huwelijk en 
de snelle geboorte van Jona Willem 
van twee maanden later. Hij heeft 
deze betrekking tot zijn dood op 14 
december 1831 uitgeoefend. Zijn we
duwe overleed eveneens te Leiden op 
26 januari 1842. Twee dagen daanna 
vervaardigt een Leidse notaris een 
extract (gedeeltelijk afschrift) uit 
haar testament van 28 mei 1841 en 
stuurt dit naar Vianen. Het zich in 
het stadsarchief te Vianen bevinden
de document heeft betrekking op het 
graf van Jona Willem te Water. Alida 
de Backer schenkt aan de kerk van 
de Hervormde Gemeente te Vianen twee
honderd gulden in contanten onder 
voorwaarde, dat de kerkmeesters al
daar verplicht zullen zijn het graf 
van haar overleden zoon te eeuwigen 
dage te onderhouden, zonder dat het 
ooit mag worden geopend of aan de kerk 
of kerkmeesters kan vervallen. Ik 
vraag mij af of de strijdvaardige 
Jona Willem te Water een navranter 
voorbeeld van de hardnekkigheid van 
de oude gewoonte om de doden in de 
kerken te begraven had kunnen ont
moeten dan dat het geval was bij 
zijn naamgenoot. 
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Twee gietijzeren grafmonumenten 
te Vianen 

Graftekens, die geheel of gedeelte
lijk uit metaal - vooral gietijzer -
zijn opgebouwd, behoren in Nederland 
tot de zeldzaamheden. Dergelijke graf
tekens zijn in ons land nimmer alge
meen in zwang gekomen. Dat dit zo ge
steld is, zal zijn oorzaak vooral 
gehad hebben in drie negatieve ver
schijnselen: op de eerste plaats was 

het te gebruiken materiaal vrij kost
baar; op de tweede plaats had ijzer 
voor grafzerken nu eenmaal bij hebzuch-
tigen grotere aantrekkingskracht dan 
steen; tenslotte was het klimaat een 
ongunstige factor. 
In Vianen werden in de eerste helft 
van de vorige eeuw twee gietijzeren 
graftekens op de plaatselijke begraaf
plaats opgericht. Beide vormden zij 
de bekroning van een speciaal ontwor
pen grafheuvel en verdienen ten volle 
de naam "monument". Ongetwijfeld 
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werden zij opgericht naar buitenlands 
voorbeeld, in zogenaamd neo-classicis-
tische stijl. In het buitenland, 
speciaal in Frankrijk, dat in de eer
ste helft van de 19de eeuw een belang
rijke invloed uitoefende op de Neder
landse smaak, werden talrijke goede 
ontwerpen op dit ternein gemaakt en 
uitgevoerd. Oorspnonkelijk waren deze 
producten van onze ijzergieterijen 
meestal in verschillende kleuren be
schilderd. Zo'n 30 jaar geleden waren 
daarvan bij de beide exemplanen te 
Vianen nog sporen te zien. 
Niet alleen om de artistieke kwali
teit verdienen beide graftekens te 
Vianen de aandacht. Ze houden name
lijk verband met pensonen waarvan de 
namen zeken waard zijn om aan de 
vergetelheid te onttnekken. 

I 

Het eerste gedenkteken is opgenicht 
voon Jan Blanken Jansz. Het monument 
is een afgeknotte pinamide met een 
bekroning die bestaat uit een kapi
teel dat met kransen bekleed is; 
erboven is op elke zijde een fron
ton geplaatst, dat geflankeerd is 
door acroteria. 
Op één der zijvlakken is in reliëf 
de Oeroeboeros, het bekende eeuwig-
heidssymbool te zien. Aan de tegen
overstaande zijde is een laurier-
tevens eikenkrans weergeven. Op het 
derde zijvlak staat te lezen: 

HIER RUST 
JAN BLANKEN, JANSZ 
STAATSRAAD 
INSPECTEUR GENERAAL VAN 's RIJKS-/ 
WATERSTAAT 
RIDDER 
VAN 
STAAT EN BUITENLANSCHE ORDEN, ENZ. 

Op het tegenoverliggende vlak is 
vermeld : 

GEBOREN 
TE BERG-AMBACHT 
15 NOVEMBER 1755, 
OVERLEDEN 
TE VIANEN, 
17 JULIJ 1838. 

Jan Blanken was één van de zoons van 
timmerman en molemaker Teunisse 
Blanken en Niesje den Bliek. In 1777 
trouwde Jan Blanken met Maria van La-

Grafmonument van Jan Blanken, 1838 Vianen 
begraafplaats; toestand in 1957 
(foto: Mr dr J. Belonie) 

Portret van J. Blanken. Schilderij doon 
J.A. Daiwaille, ca 1800 Amsterdam Rijksmuseum 
(foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 
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kerveld, geboren in 1753. Zij hadden 
drie kinderen. Maria van Lakerveld 
overleed, evenals naderhand Jan Blan
ken, in het huis Vijverlust, een 
buitengoed aan de oude Straatweg tus
sen Vianen en Gorinchem (1). 
Van Jan Blanken, van wie het Rijksmu
seum te Amsterdam een door Jean Augus
tin Dailwaille geschilderd portret be
zit (2), kan zonder overdrijving ge
zegd worden dat hij zich tot een Neder
lands bouwkundige van grote stijl 
ontwikkeld heeft. Ten tijde van de 
vierde Engelse oorlog werkte hij reeds 
bij de dienst der genie als gewoon 
opzichter ten behoeve van de voorbe
reiding der verdediging van de ves
tingen Den Briel en Hellevoetsluis. 
Tal van batterijen in de omgeving 
heeft hij helpen aanleggen. 
Ten tijde van de dreigingen als ge
volg van de chantage-politiek van Kei
zer Joseph II tegen de Verenigde Neder
landen, ontving Jan Blanken de opdracht 
om een rapport samen te stellen over 
de bevaarbaarheid van de Schelde. Het 
ingeleverde rapport oogstte een alge
mene goedkeuring. In de winter van 
1784-1785 werd Jan Blanken door de 
directeur-generaal van de fortifica
ties, Du Moulin, voorgedragen tot 
luitenant-ingenieur. Hij was toen 
actief bij de voorbereidingen ter 
verdediging van onze grenzen. Maar 
stadhouder prins Willem V oordeelde 
het beter hem bij de artillerie te 
plaatsen. Dat gebeurde op 5 augustus 
1785. 

De belangstelling van Jan Blanken 
bleef echter in hoofdzaak uitgaan naar 
de waterstaat. Dat wordt bewezen 
door twee belangrijke prijzen die 
hem in 1790 toevielen, namelijk voor 
de werking van het scheprad van de 
watermolen over de gesteldheid van de 
zeearmen ter hoogte van Goederede en 
Hellevoetsluis. 

Bij de Franse inval onder Dumouriez 
in 1793 kreeg Jan Blanken een leiden
de taak in de organisatie van de dode 
weermiddelen op Voorne, Putten, Goede
rede en Flakkee, evenals langs Krammer 
en Hollands Diep. 
Op 22 november 1794 wordt Jan Blanken 
benoemd tot kapitein. Tevens krijgt 
hij de opdracht tot inrichting van 
het artillerie-korps der landzaten. 
In hetzelfde jaar, 1794, krijgt Blan
ken opdracht om op de noorder Lekdijk 
tegenover de sluizen van Vreeswijk re-
douten op te werpen. Daar deden zich 

immers diverse accessen voor. Tevens 
werd hem het bevel opgedragen over de 
artillerie en over de genie. 
Op 16 maart 1795, vlak voor het eind 
van de oorlog tegen de Fransen, kreeg 
Jan Blanken het commandement over de 
artillerie te Oudewater. Vier dagen 
later bereikte hem het bevel om te 
capituleren. Als erkend aanhanger van 
Oranje verzocht hij meteen om ontslag 
uit de dienst, wat hem verleend werd. 
Lang "werkloos" bleef Blanken geens
zins. Op 13 maart 1795 benoemde het 
gouvernement hem tot lid van de com
missie van superintendentie over de 
zeedijken van Holland, dat onder voor
zitterschap stond van de befaamde des
kundige Christiaan Brunings. 
Kort daarop schreef Jan Blanken een 
verhandeling over het aanleggen en 
maken van droge dokken in de Holland
se zeehavens. Deze studie werd be
kroond en in 1796 te Rotterdam ge
publiceerd door het Bataafsche Ge
nootschap (3). 

In 1795 maakt Blanken een reis naar 
Parijs en naar de zeehavens van Cher
bourg, Brest en Lorient. 
Het jaar daarop, in 1798, werd aan 
Jan Blanken de directie toevertrouwd 
bij de bouw van de grote zeesluis in 
de haven van Hellevoetsluis. 
In 1800 reisde Blanken naar Hamburg 
en andere Duitse steden. Op 20 juli 
van dat jaar bereikte hem het bericht 
van de eervolle benoeming tot inspec
teur van de Waterstaat over de depar
tementen van Rijn, Schelde en Maas. 
Op 29 april 1803 volgde zijn promo
tie tot luitenant-kolonel en op 5 
augustus van datzelfde jaar werd Jan 
Blanken door het Staatsbewind aange
steld tot "Ordinaris Opzichter van 
's Lands Fortificatiën in den Lande 
van Voorne en Goedereede" (4). 
In het volgende jaar werd Blanken, 
samen met Six en Jacobson, uitgeno
digd om naar Frankrijk te gaan voor 
een onderhoud met de eerste Consul 
Bonaparte. Onderwerp van gesprek 
waren zeearmen en reden van de Bataaf
se Republiek. 

Op 16 juli 1805 werd een verslag uit
gebracht over de oorlogshaven in op
komst te Den Helder. Precies een jaar 
later, op 16 juli 1806, werd Blanken 
door koning Lodewijk aangesteld tot 
directeur-generaal van de Maritieme 
Werken. Zijn opname in de Orde van 
de Unie volgde op 16 februari 1807 en 
op 4 mei 1808 zijn benoeming tot lid 
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van het Koninklijk Instituut. 
De ene belangrijke opdracht na de 
andere viel Blanken ten deel. Nadat 
hij als gevolg van de inlijving van 
het koninkrijk Holland bij Frankrijk 
door Napoleon was aangewezen als 
"Inspecteur-Général du Corps Impérial 
des ponts et chaussées" heeft Blanken 
de keizer onder andere vergezeld op 
diens reizen naar Den Helder, Kat
wijk - voor de bevestiging van de 
Rijnmond - en Den Haag. 
Op 25 oktober 1811 werd Blanken door 
het Legioen van Eer en op 7 maart 1812 
de Keizerlijke Orde van de Réunion 
geschonken. 
Blanken nam, ofschoon hij in januari 
1813 nog naar Parijs ontboden was ge
weest, bij de terugtocht van de Fran
sen, aanstonds deel aan de verdedi
ging van zijn vaderland. Op de eerste 
plaats was dat bij het beleg van Go-
rinchem, waar hij het stellen van de 
inundatie verhinderde. Vijf grote 
inundatiesluizen zijn onder toezicht 
van Blanken gebouwd tussen Lek en 
Biesbos. 
Op 7 oktober 1815 bracht Blanken 
samen met generaal-majoor De Man te 
Kleef de grensscheiding tot stand van 
ons nieuw koninkrijk met Pruisen. 
Onder leiding van Blanken vond de be
dijking plaats van het Koegras (5). 
Tevens was hij, in zijn functie van 
"Inspecteur-Generaal bij de Water
staat en de Publieke Werken", uit
voerder van het "Groot Noord Hol
landsen Kanaal" tussen het Nieuwe 
Diep en Amsterdam (6). 
Maar nog meer erkenning en betoon 
viel hem te beurt: Blanken werd 
ridder van de Nederlandsche Leeuw en 
van de "Roode Adelaar van Pruisen". 
In 1828 volgde zijn benoeming tot 
lid van de Rivieren-Commissie en 
tenslotte wees koning Willem I hem 
aan tot staatsraad in buitengewone 
dienst. 
Tenslotte eindigde te Vianen het werk
zame leven van Jan Blanken. Een neef 
van hem, Jan Willem van Lakerveld -
48 jaar, commissaris en wonende aan 
het Zederikkanaal te Vianen - en 
zijn "gebuur", Cornells de Vor - 65 
jaar, bouwman en wonende te Hels
dingen - meldden op 17 juli 1838 
het overlijden van Jan Blanken bij 
burgemeester Mr Hermanus Marinus van 
Eck in diens hoedanigheid van ambte
naar van de burgerlijke stand (7). 
Weinig Nederlanders zullen een zo 

werkzaam leven hebben gehad als Jan 
Blanken. 

i: 

Het tweede gietijzeren grafmonument 
is eenvoudiger van lijn. Evenals het 
vorige is het geplaatst op een natuur
stenen fundering. Het model vertoont 
meer overeenkomst met andere, meer 
algemene typen zoals die onder andere 
in Pruisen vrij geregeld werden ver
vaardigd. Ook hier is sprake van een 
Romeins model, met een versierde urn 
bekroond (8). Twee zijvlakken van het 
monument zijn blanco gebleven; op de 
andere zijden staan in Romeinse kapi
telen respectievelijk: 

ZALIG ZIJN DE DOODEN 
DIE IN DEN HEER STERVEN 
OPENB : XIV : 13 

MARGARETHA CATHARINA HANKEN 
WEDUWE VAN ADRIANUS SPAAN 
GEB : DEN 25 : FEBR : 1753 
OVERL : DEN 2 : MAART 1829 
NIVINA SPAAN 
ECHTGEN : VAN J.L. GEORGE 
GEB : DEN 29 : AUG : 1781 
OVERL : DEN 12 : SEPT : 1834. 

Grafmonument van Margaretha Catharina Hanken 
en Nivina Spaan, 1834 Vianen, begraafplaats; 
toestand in 1957. (foto: Mr dr J. Belonje) 
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Uit het opschrift valt op te maken 
dat de tombe opgericht werd voor Mar-
garetha Catherina Hanken die bij haar 
overlijden weduwe was, en voor Nivina 
Spaan, die bij haar dood haar echtge
noot J.L. George achterliet. 
Terecht zal men zich afvragen welke 
banden er bestonden, die ertoe leidden 
één gedenkteken voor beide dames op te 
richten. 

Nivina Spaan werd, zoals op het monu
ment vermeld staat, geboren op 29 
augustus 1781. Zij wend op 7 septem
ber van dat jaar te Amsterdam gedoopt. 
Zij huwde met Lambertus Joseph George 
te Vianen op 30 maart 1803 en overleed 
er op 12 september 1834. Nivina Spaan 
was de dochter van Adrianus Spaan en 
Margaretha Catharina Hanken. Het graf
monument is dus opgericht voor moeder 
en dochter. 
Wie en wat nu was J.L. George, echtge
noot van Nivina Spaan? 
Lambertus Joseph George werd te Breda 
geboren als zoon van François George 
en Maria Helena van Hall. L.J. George, 
laatst luitenant-generaal en ridder 
der militaire Willemsorde 4de klasse, 
is overleden op 12 januari 1852 (9) te 
Utrecht. Lambertus Joseph George kwam 
in dienst als cadet bij het regiment 
Walen of "Walon Grenier" op 9 augustus 
1787. Enkele maanden later, op 29 de
cember 1787, vertrok hij met paspoort 
uit de dienst. Opnieuw kwam hij onder 
de wapenen op 22 augustus 1792 en wel 
bij het legioen Franse "Etrangers", 
nu echter als "cadet volontair". Een 
jaar later, op 18 augustus 1793, was 
hij reeds sergeant-majoor en op 16 
november van hetzelfde jaar werd hij 
tweede luitenant. 

Op 18 juli 1795 ging hij als eerste 
luitenant over bij het derde bataljon 
Jagers in Hollandse dienst. Tot kapi
tein volgde zijn bevordering op 2 ok
tober 1800. Met diezelfde rang ging 
hij op 9 juli 1809 over naar het 
"Regiment Grenadiers der Koninklijke 
Garde" en reeds op 29 augustus volgde 
zijn promotie tot luitenant-kolonel. 
In diezelfde hoedanigheid werd hij op 
10 oktober 1810 aangesteld met rang 
van "Groot-Majoor bij de Linie" in het 
derde Regiment der keizerlijke Garde 
in Franse dienst. Eveneens in dezelf
de hoedanigheid volgde op 8 april 
1813 zijn overplaatsing naar het ne
gende regiment "Voltigeurs" bij de 
"Garde Impériale" en enkele maanden 
later, op 25 september, ging hij 

over naar het eerste regiment te voet 
van de Garde. Zijn demissie ontving 
George op 14 juli 1814. In afwachting 
om in Nederlandse dienst over te gaan, 
had hij tevoren al - op 26 juli 1814 
- een aanstelling aanvaard als luite
nant-kolonel bij het elfde bataljon 
Nationale Militie. Op 6 april 1815 
volgt zijn benoeming tot tweede kolo
nel. In die rang wordt hem het bevel 
toevertrouwd over de elfde afdeling 
Infanterie. Kolonel wordt George op 
19 februari 1818. 

Op 20 oktober 1825 wordt hij aangewe
zen als provinciaal commandant van 
Antwerpen (10). George heeft in de 
jaren 1792-1795 de veldtochten in 
Brabant en Vlaanderen meegemaakt. In 
1797-1798 was hij geëmbarkeerd op de 
rede te Texel in verband met een ge
heime expeditie. 

In 1799 was George betrokken bij de 
verdediging tegen de invasie van de 
Engelsen en Russen in Noord-Hoiland. 
Van 1806-1808 werd hij ingezet bij 
Hannover en in 1809 maakt hij met zijn 
onderdeel het verzet mee tegen de 
Engelse expeditie, nu gericht tegen 
Zeeland. Behorende tot het "3e Régi
ment de Grenadiers à pied (vieille 
Garde) ex-Régiment de Grenadiers de 
la Garde royale hollandaise" werd 
hij naar Rusland gestuurd. Daar werd 
hij in de slag bij Krasnöé op 17 
november 1812 aan zijn rechter pols 
ernstig gewond (11). 
Nadat George in Pruisen, Saksen en 
Frankrijk met de troepen die uit Rus
land terugkeerden de Franse zaak 
trouw bleef en nadat hij in Nederland
se dienst was overgegaan, waren de 
latere jaren voor hem zeker niet de 
gemakkelijkste. George werd opper-
commandant van Nijmegen. Bij de Bel
gische opstand had hij te Mons (Ber
gen) vrijwel alleen onaangename erva
ringen; dat was ook naderhand het 
geval toen hij als oppercommandant te 
Ieperen niets tegen de onwil van de 
plaatselijke bezetting kon uitrichten 
(12). 
Bij Koninklijk Besluit van 7 oktober 
1831 nr 16 werd de generaal aange
steld tot provinciaal commandant van 
Noord-Brabant en oppercommandant van 
Den Bosch. Als zodanig volgde zijn 
pensionering bij K.B. van 27 april 
1840 nr 63 en zijn benoeming tot lui
tenant-generaal bij K.B. van dezelfde 
datum nr 61. 
De Franse keizer waardeerde duidelijk 
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de dienst van George. Dat blijkt uit 
twee benoemingen in het Legioen van 
Eer: op 25 april 1812 tot ridden en 
op 16 augustus 1813 tot officien. Bij 
Koninklijk Besluit van 24 mei 1821 nn 
71 voegde Willem I daan nog de benoe
ming aan toe van nidden der militaine 
Willemsorde der vierde klasse (13). 

De verdiensten van staatsraad Blanken 
en generaal Geonge hoeven geen venden 
betoog. Voon Blanken wend in Vianen 
een grafmonument opgenicht. Voon 
Geonge niet; wel voon zijn echtgenote 
en schoonmoeden. Zoals de beide graf-
tekens bewaard zijn gebleven, getui
gen zij helaas niet bepaald van gnoot 
nespect voon de histonische achter
gronden ! 

Noten 

Zie Nieuw Niedenlandsch Biogna-
fisch Woondenboek, dl 1, 357 (met 
in hoofdzaak oudene literatuur-
opgave); A.J. van den Aa, Biogna-
fisch Woondenboek den Nedenlanden, 
dl 2, 180-182; A.J. van den Aa, 
Aandnijkskundig Woondenboek den 
Nedenlanden, dl 2 289 en dl 11, 
694. 
P.A. Scheen, Hondend Janen Neder-

landsche Schilden- en Teekenkunst, 
's-Gnavenhage 1946, 73. 
Van zijn hand venschenen te Utnecht 
tussen 1834-1838 o.a.: "Memonie 
van Geschiedkundige Aanteekeningen, 
oven de vnoegene binnendijksche 
watenontlastingen doon sluizen en 
waterleidingen tot in de buiten-
nivienen ... en de ... stichting 
den windwatei—molens" (198 blz.); 
"Eerste venvolgmemonie van geschied 
kundige aanteekeningen" (186 blz.); 
"Verhandeling over de algemeene 
rivien- en watenstaatkundige ont
werpen, welke van de vonige eeuwen, 
tot op heden gevonmd en uitgevoend, 
of nog in ovenweging zijn: met de 
uitwerkselen tot op den tegenwoon-
digen tijd, ontleend uit de enva-
ring den scheepvaant ... bedijkin
gen ... dijkbreuken etc." (166 blz. 
"Bijdragen en Aanmerkingen der 
onderscheiden van ouds bekende en 
latere geschriften, over de boven-
en beneden-nivienen ... hoe vele 
onberaden afzonderlijke te vroege 
bedijkingen ... in het uiterste 
gevaar van gewissen ondengang ge-
bragt zijn ..." (97 blz.). 

4 Notulen Staatsbewind, 1803, nr 28 
blz. 32. Voor het Hof van Holland 
was hij betnokken in een civiele 
pnocedure; zie Algemeen Rijksan-
chief 's-Gravenhage, Hof van Hol
land, inv. nr 3228 inzake mande
ment van willig decneet van 6 apnil 
1779. 

5 Vengelijk mijn Het Koegnas, Den 
Helder 1974, 49 en 54. 

6 Het Gnoot Noordhollandsch Kanaal 
1824-1924, Alkmaar 1924, 14 e.V.: 
op blz. 15 een afbeelding van het 
eerder genoemde geschilderde por
tret van Jan Blanken. 

7 Algemeen Rijksarchief 's-Gravenha
ge, Burgenlijke Stand Vianen, dl 
156 acte nr 43. 

8 W. Schütz, Das Alt-Berliner Grab
mal 1750 bis 1850, Berlijn 1917, 
passim; P. Jessen, Kriegergräber 
im Felde und Daheim, München 1917 
157, 159, 160-161. 

9 Lambentus Josephus Geonge en Nivi-
na Spaan hadden een dochter Marga
rita Catharina Cornelia, geboren 
te Den Hoorn (Texel) op 8 april 
1805 en overleden te Dokkum op 
23 april 1876. Zij was de echtge
note van Ds Hendrik Hassern, Re
monstrants predikant te Dokkum. 
Zie "Kwartierstatenboek" van het 
Koninklijk Nederlands Genootschap 
van Geslacht- en Wapenkunde, 
's-Gravenhage 1958, blz. 35. 
Margaretha Catharina Hanken was 
volgens haan doodacte dochten van 
Carl Hanken en Margaretha Koenen 
en geboren te Blombeng, graafschap 
Lippe. 

10 Algemeen Rijksarchief, 's-Graven
hage, Stamboek Officieren 11de 
afdeling Nationale Infanterie, 
inv. nr 275, fol. 1. 

11 A. Mantinien, Tableaux pan conps 
et par batailles des officiers 
tués et blessés pendant les guenres 
de l'Empire, Parijs z.j., 68. 

12 J. Bosscha, Neerlands Heldendaden 
te Land, dl 3, Leeuwanden 1856, 
573, 595 en 659. 

13 Of nr 76; vergelijk G.CE. Kof f 1er, 
) ; De Militaire Willemsorde 1815-1940, 

's-Gravenhage 1940, 182. 

Mr J. Belonje 
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"'t Eynde croont het werk" (voorstelling met 
betrekking op dood en vergankelijkheid). Grav 
van H. Hondius, 1626 Amsterdam, Rijksprenten-
kabinet. (foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 
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Het belangrijkste verschil zit al in 
het karakter. 
Want Rabobanken zijn coöperatieve 
banken. Zeg maar belangen
gemeenschappen. Van begin af 
aan toegespitst op het dienen en 
behartigen van de belangen van 
partikulier en zakenman. Op een 
persoonlijke, betrokken manier. 

Daarom ook zijn we zo dicht 
mogelijk bij de klant gaan zitten. 
Overal verspreid, door stad en land. 
Gemakkelijk binnen bereik voor 
iedereen. Mede waardoor we één 
van Nederlands grootste banken 
zijn geworden. Met vele miljoenen 
klanten. 

Rabobank Q 
KANTOREN: 

Vianen: 
Voorstraat 65, tel. 03473-1261 
Winkelcentrum ,,De Hagen", 
tel. 03473-1261 

Winkelcentrum „Monnikenhof" 
tel. 03473-1261 

Geld en Goede Raad 

Lexmond, Kortenhoevenseweg 36, 
telefoon 03474-1541 

Hagestein, Dorpsstraat 32, 
telefoon 03472-1217 

Everdingen, Gr. Huibertlaan 7, 
telefoon 03472-1496 

Hei en Boeicop, zitting in 
Groene Kruisgebouw. 

Telex voor alle kantoren 40721 
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