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Bericht van de redactie 

De kring van belangstellenden voor ons 
tijdschrift wordt steeds groter. Vooral 
het vorige nummer werd zeer gewaar
deerd. Het idee om een aantal bijdra
gen over eenzelfde thema in één nummer 
onder te brengen bleek succesvol te 
zijn. In de toekomst zullen wij daar 
beslist rekening mee houden. 

vormt het artikel van Mevrouw drs M.E. 
Tiethoff-Spliethoff. Voor toestemming 
tot publicatie van dat artikel, dat 
eerder verscheen in het "Jaarboek van 
het Centraal Bureau voor Genealogie 
en het Iconografisch Bureau 1979", 
zijn wij, behalve aan de auteur, ook 
veel dank verschuldigd aan Mr T.N. 
Schelhaas en Jhr F.G.L.O. van Kretsch-
mar, respectievelijk directeuren van 
beide bureaus. 

De veelheid van kopij dwong ons er toe 
"Kroniek" en "Verenigingsnieuw" in het 
vorige nummer te doen vervallen. Beide 
rubrieken komen nu uitvoerig aan de 
orde. De derde, tevens laatste leden
lijst, is eveneens opgenomen; boven
dien is in dit nummen de nieuwe leden
lijst opgenomen. 

Een belangrijk onderdeel in dit nummer 

In het "Bericht van de redactie" in 
ons vorige nummen is de suggestie ge
wekt dat medewerkers van "De Vijfheeren-
landen" gebruik zouden gemaakt hebben 
van materiaal, dat bestemd was voor 
een artikel in ons tijdschrift. De me
dewerkers van "De Vijfheenenlanden" 
^retu echter geen enkele uiaam. wij 
bieden dan ook onze opnechte excuses 
aan. 

Hendrik van Br ederode: ja of nee? 
Een reactie 

In het tijdschrift "In het Land van 
Brederode", 4de jaargang nr 1/2, na
jaar 1979, publiceerde J.A.L. de 
Meyere op blz. 6-8 een antikei onder 
de titel "Hendrik van Brederode* ia 
of nee?" In zijn bijdnage twijfelt de 
auteur aan het feit of een schildenij 
dat tot op heden doorging voor het 
portret van Hendrik van Bnederode wel 
degelijk de zogenaamde "Grote geus" 
voorstelt. Gaarna ga ik hier nader op 
in, wel in de overtuiging dat het 
raadsel inderdaad moeilijk is en mijn 
opmerkingen zeker niet de eindoplos
sing brengen. 

verentooi zien nond de helm, het
geen bij het wapen op het Request 
niet voorkomt. Overigens zijn 
bv. de wapens m de St Bavo te 

Mijn aandacht gaat voornamelijk uit 
naar het familiewapen in de linken 
bovenhelft van het schilderij. Daar
bij valt het volgende op: 

1 Het schild met de leeuw draagt niet 
de barensteel, die doon Reinoud III 
maan al te graag wend weggelaten, 
maan die door Hendrik II zeker werd 
gevoerd. Zie bijvoorbeeld zijn 
wapen op zijn in 1567 te Vianen ge
drukt Request; 

2 Het helmteken, twee armen met elk 
een paardebeen, is ook geheel an
ders dan bij het wapen op het Re
quest. Dit vertoont namelijk een 
lopend of vluchtend hert. Het wapen 
op het schilderij laat ook een 
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Portret van Hendrik van Brederode 
Schilderij door anoniem meester, 1574 
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-
Museum 
(Foto: idem) 



"Propositie ende Requeste opt stuck 
vande Inquisitie", 1566 
Gedrukt te Vianen 
•s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek 
(Foto: idem) 
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Haarlem alle voorzien van de re
kende zwijnskop met de brandende 
takken. 

Als we deze zaken als opzettelijke 
"slordigheden" beschouwen - met andere 
woorden: opzettelijke veranderingen 
tot meerdere glorie van de naam Brede-
rode - dan is het nog iets minder 
onwaarschijnlijk dat de schilder toch 
Hendrik II bedoeld heeft. De familie 
zal deze veranderingen waarschijnlijk 
wel ingefluisterd hebben! Overigens 
is het interessant na te gaan wie die 
familie kan zijn. Ik doe slechts een 
suggestie : 
A Zijn weduwe, Amalia van Neuenar. 

In 1574 - het jaar waarin het por
tret van de heer Van Brederode 
geschilderd blijkt te zijn - was 
Amalia gehuwd met Frederik van de 
Palts. Zij zou best in aanmerking 
kunnen komen, temeer daar het ge
noemde schilderij behoorde tot een 
serie waartoe ook de portretten 
behoorden van de, eveneens Duitse, 
keizer en keizerin. Zij zou in 
dat geval haar eerste man postume 
hulde hebben willen betuigen door 

^1 
Geuzenpenning (voor- en achterzijde) , 
door Jacques Jonghelinck, 1566 
's-Gravenhage, Koninklijk Kabinet voor 

Munten, Penningen en Gesneden Stenen 
(Foto: idem) 

hem te plaatsen in passend gezel
schap, namelijk de grote leenheer 
en zijn vrouw - de keizer en keize
rin dus - plus twee eveneens grote 
strijders voor het vaderland -
Egmond en Hoorne. 
Het ontgaat mij in hoeverre er 
een (familie?)relatie bestond 
tussen keizen Maximiliaan en de 
keurvorst Frederik; 

B Reinhout IV, de 13de heer van 
Brederode (1520-1584). Deze heer 
had de eer de goederen van het ge
slacht, die elf jaar lang geconfis-
ceerd waren geweest, opnieuw in ont
vangst te nemen. Deze zou uit eer
betoon tegenover zijn voorganger, 
Hendrik II - 12de heer van Brederode 
- een fraaie portrettengalerij heb
ben kunnen laten schildenen. 

Verder zijn er, mijns inziens, geen 
familieleden die in aanmenking kunnen 
komen. Ik geloof namelijk niet dat 
iemand buiten de familie Bnederode de 
opdracht voor de serie van vijf por
tretten gegeven kan hebben. Daarvoor 
was onze Hendrik II een te "kleine" 
figuur ! 

Tenslotte nog een opmerking in verband 
met de geuzenpenning. Ik geloof dat 
al in of vóór 1574 de geuzen als zo
danig niet zo erg meer in tel wanen 
of erkend wenden. Immers, de water
geuzen werden al in 1573 terzijde ge
schoven. Misschien had het begrip 
"geus" in 1574 al een minder aangename 
klank geknegen. 

J.H. Venhoog 



Een Ridder van de olifantsorde, 
Johan Wolphert van Brederode en zijn 
familie 

In het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt 
zich een zeventiende eeuws ruiterpor
tret, dat in de catalogus als volgt 
beschreven wordt 1): School van Thomas 
de Keyzer, Godard Adriaan baron van 
Reede (1621-1691) te paard. Op de 
achtergrond het dorp en kasteel Ame-
rongen. Doek 105,5 x 91 cm. Herk: 
Kunsthandel D. Katz, Dieren. In bruik
leen SNK, later DvRvK, overgedragen in 
1960". Het Iconografisch Bureau heeft 
een vermelding van dit portret uit 
1939, toen het zich nog in een parti
culiere verzameling in Zürich bevond. 
Verder is de herkomst helaas niet na 
te gaan. 

Het portret laat een man zien, ten 
voeten uit uit naar links, aanziend, 
gezeten op een steigerende appel-
schimmei, waarvan de manen gevlochten 
zijn. De man is gekleed in een lang 
wambuis met loshangende mouwen en ge
streepte ondermouwen. Een donkere 
broek met een lichte bies afgezet gaat 
schuil onder lieshoge laarzen. Op het 
hoofd heeft hij een donkere hoed met 
een IICHLS veer, om oe nais oraagu nij 
een wit olifantje aan een blauw lint, 
het ordeteken van de Deense Olifants
orde. Op de achtergrond is een dorp 
weergegeven, links achter de bomen 
verscholen een kasteel, waarvan de 
toren boven de kruinen zichtbaar is, 
rechts de beide toegangspoorten tot 
het kasteel, elk bekroond met twee 
honden, en daarachter de dorpskerk 
(afb. 1). 

De in de catalogus als voorgestelde 
genoemde Godard Adriaan van Reede, 
heer Van Amerongen, verwierf vooral 
bekendheid, omdat hij, van talloze 
gezantschappen deel uitmakend, de 
belangen van de Republiek in vele 
landen behartigd heeft. Zo was hij 
bijvoorbeeld de eerste ambassadeur 
die na de vrede van Munster naar 
Spanje gezonden werd. Toen hij in 
1659 voor de vierde maal als ambassa
deur in Denemarken kwam, verleende de 
Deense koning hem de Orde van de 
Olifant, welke onderscheiding de voor
gestelde op het ruiterportret draagt 
2) . Op het kasteel van Amerongen be
vindt zich een ten voeten uit por-

Anoniem, Portret van Johan Wolphert 
van Brederode te paard, ca 1650 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(Foto: ' s-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 

tret van Godard Adriaan van Reede, 
dat in 1659, waarschijnlijk ter ge
legenheid van zijn benoeming tot Oli-
fantsridder, door Jurriaen Ovens ge
schilderd is (afb. 2}. Vergelijken wij 
de voorgestelde op dit portret met de 
ruiter in het Rijksmuseum, dan moeten 
wij helaas constateren, dat de gelij
kenis niet erg overtuigend is. Evenmin 
is het mogelijk het kasteel Amenongen, 
zoals dit op het Ovens-portret te zien 
is in zijn oude gedaante van voon de 
verwoesting van 1672, te herkennen in 
het kasteel op de achtergrond van het 
ruiterportret. Waarschijnlijk is slechts 
het feit, dat de man in het Rijksmuseum 
de versierselen van de Deense Olifants
orde draagt, er de oorzaak van dat dit 
portret geïdentificeerd is als de am
bassadeur Van Reede, die zeker wel een 
van de bekendste leden van deze orde 
in de Republiek was. 

Er waren echter meer vooraanstaande 
Nederlanders, aan wie deze hoge bui
tenlandse onderscheiding venleend was. 
In het voorjaar van 1649 immers was 
er een buitengewoon Deens gezantschap 
naan de Republiek gezonden onder lei
ding van de rijkshofmeester, de be
roemde en beruchte Corfitz Ulfeldt. 
De bedoeling van deze diplomatieke 
zending was de Republiek, die in het 



Jurriaen Ovens, Portret van Godart 
Adriaan van Reede, 1659 
Amerongen, Coll. Stichting kasteel 
Amerongen 
f Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 

I 
Jan van Rossum (?), Portret van Johan 
Wolphert van Brederode, 1653-1654 
Braunfels (Schloss), Coll. Vorst van 
So 1ms-Braun fels 
(Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 
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Zweeds/Deense conflict over de Sont-
tollen de zijde van Zweden gekozen 
had, tot andere gedachten te bnengen. 
In het najaar van 1649 konden inden-
daad een tweetal vendragen tussen 
Denemarken en de Republiek getekend 
worden. Enkele maanden eerder was 
aan een aantal prominenten in de Repu
bliek al de Olifantsorde venleend, 
niet in de laatste plaats waarschijn
lijk om hen gunstig ten opzichte van 
Denemarken te stemmen. Indendaad be
kleedden alle bij die gelegenheid 
benoemde nidders sleutelposities. 
Onden hen was Johan Maunits van Nas
sau, de Bnaziliaan, in die tijd 
stadhouden van Brandenburg in Kleef; 
zijn broeder Hendrik, gouvenneun 
van Staats-Vlaandenen behoorde ook 
tot de nieuwbakken ridders. Verder 
werd de onde verleend aan de Rijn-
graaf Frederik Magnus, gouverneur 
van Maastricht en aan Johan Wolphert 
van Brederode, gouverneur van 's-

:M 
Hertogenbosch en veldmaarschalk van 
het Staatse leger 3). Het is deze 
laatste nu, die wij met grote zeker
heid in het ruiterportret in het Rijks
museum mogen herkennen. 

In de eerste plaats is er de uiter
lijke gelijkenis, die ons voor Brede
rode doet besluiten. Immers, alle 
andere portretten van hem tonen hem 
met het karakteristieke halflange 
grijze haar en de donkere snor en 
baard (afb. 3), terwijl het kasteel 
op de achtergrond zonder enige twij
fel het huis Batesteyn in Vianen is, 
dat al eeuwenlang de residentie van 
de Brederodes was 4). Bovendien is het 
portret op grond van het kostuum, dat 
evenwel enige archaïsche trekjes ver
toont zoals de loshangende mouwen die 
omstreeks 1625 al uit de mode raak
ten, rond 1650 te dateren, wat precies 
klopt met het tijdstip van Brederodes 
benoeming tot Olifantsridder, maar 
niet met dat van de Heer Van Ameron
gen! 



De reeds gesignaleerde ouderwetse ele
menten in het kostuum doen overigens 
de vraag rijzen of dit portret wel 
naar het leven vervaardigd is. Het 
lijkt heel goed mogelijk, dat het aan 
de hand van bekende beeltenissen van 
Johan Wolphert van Brederode aan de 
fantasie van de kunstenaar ontsproten 
is. Wie deze kunstenaar geweest kan 
zijn, durf ik niet te zeggen. De Am
sterdammer Thomas de Keyzer lijkt mij 
in ieder geval moeilijk te rijmen 
met de zo Zuidhollandse, en in het 
bijzonder Haagse, Brederode. Voor de 
theorie, dat het hier een fantasie
portret betreft, pleit mijns inziens 
ook het feit, dat dit portret "op 
drift" is geraakt en geen deel uit
maakt van de her en der verspreide 
groepen schilderijen, die afkomstig 
zijn uit de nalatenschap der Bredero-
des. 

Johan Wolphert van Brederode was, 
zoals hierboven reeds gezegd is, 
heer van Vianen. Tevens was hij heer 
van Ameide en Noordeloos, welke heer
lijkheden in de familie waren gekomen 
toen Walraven I van Brederode in 1414 
huwde met de erfdochter Johanna van 
Vianen 5). 

Hij stamde uit de tak Kloetinge van 
het aloude geslacht Van Brederode en 
noemde zich, op grond van al dan niet 
vermeende afspraken op afstamming van 
de oude graven van Holland 6), altijd 
graaf van Holland-Brederode. Hij werd 
op 12 juni 1599 geboren als derde zoon 
en zesde kind van Floris van Brederode 
en Theodora van Haeften. 

Aangezien zijn beide oudere broers, 
Walraven en Reinoud, respektievelijk 
in 1620 en 1618 kinderloos overleden 
waren, volgde Johan Wolphert op als 
16de heer van Brederode. In 1619 huwde 
hij met Anna Johanna van Nassau-Siegen, 
een zuster van Johan Maurits de Bra
ziliaan en van Willem, veldmaarschalk 
van het Staatse leger. Na haar dood 
hertrouwde hij in 1638 met Louise 
Christine van Solms, de schoonzuster 
van prins Frederik Hendrik. Met veel 
pracht en praal werd dit huwelijk ge
vierd en de bruid werd door de stad
houder zelf naar het altaar in de Hof
kapel geleid. Johan Wolphert verkeerde 
nu volop in de Haagse hofkringen en 
mede daarom bezat hij naast het huis 
Batesteyn in Vianen ook een aanzien

lijk stadshuis in Den Haag, eerst op 
de Lange Vijverberg en sinds 1652 op 
het Korte Voorhout, waar thans de 
Koninklijke Schouwburg staat 7). Ook 
zijn functie van voorzitter van de 
Hollandse Riddenschap zal hem veel
vuldig in Den Haag beziggehouden heb
ben, terwijl hij tevens deel uitmaakte 
van enkele gezantschappen. Zo werd 
hij in 1641 met François van Aerssen, 
Johan van den Kerckhoven en Albert 
Joachimi naar Engeland gezonden om 
de hand van Mary Stuart te vragen 
voon Willem II. Na de dood van Frede-
rik Hendrik echter keerde Brederode 
zich steeds meer van Oranje af, moge
lijk uit ergernis over het optreden 
van de jonge Willem II en zijn vrouw, 
terwijl ook de invloed van Johan de 
Witt, die een graag geziene gast in 
huize Brederode was, aan deze ontwik
keling niet geheel vreemd geweest zal 
zijn. Zo ver ging Brederode zelfs, dat, 
toen in 1654 de Acte van Seclusie ter 
stemming kwam, hij als voorzitter van 
de Hollandse Ridderschap de eerste 
was om zijn stem ten gunste van deze 
Acte uit te brengen, hiermee zijn 
jonge neefje Willem III van het stad
houderschap uitsluitend. Dat de ge
schiedenis een andere loop nam, heeft 
hij niet meen meegemaakt: het jaar 
daarop, in 1655, overleed hij en werd 
hij in het familiegraf in de kerk van 
Vianen bijgezet. 

Johan Wolphert werd in al zijn heer
lijkheden opgevolgd door zijn oudste 
zoon Hendrik, die geboren was uit het 
huwelijk met Louise Christine van 
Solms. Deze overleed echter reeds in 
1657 kort nadat hij in Franse krijgs
dienst was getreden en zo wend zijn 
7-jarige broertje Wolphert onder voog
dijschap van zijn moeder de 18de heer 
van Brederode. Toen deze op 15 juni 
1679 kinderloos kwam te overlijden, 
was het eeuwenoude geslacht der Bre-
derodes, althans in wettige lijn, 
uitgestorven. 

De heerlijkheid Brederode verviel nu 
aan de Staten van Holland, en de zwaar 
met schulden belaste nalatenschap kwam 
in handen van de oudste nog in leven 
zijnde zuster van Wolphert, Hedwig Ag
nes 8). Tijdens haar beheer werd de 
financiële stand van zaken er niet 
beter op, te meer daar zij zich "tot 
de leste stuyver" liet "uytmergelen" 
9) door mr. Frederick Rooseboom, advo
caat-fiscaal der Generaliteit, van wie 



men zei, dat hij in het geheim met deze 
freule van Bnedenode getrouwd was. Na 
haar dood, in 1684, kwamen de bezit
tingen in Vianen in handen van de na
komelingen van haan oudste zusten, de 
graven van Dohna en van Lippe. Maan 
de geldelijke lasten werden voor hen 
op den duun zo zwaan, zeken nadat een 
brand in 1696 een gedeelte van het 
kasteel in de as had gelegd, dat in 
1725 de toenmalige eigenaar, Simon 
Hendrik Adolf graaf van Lippe, zich 
genoodzaakt zag de Brederode-nalaten-
schap van de hand te doen. Het kasteel 
en de landerijen in Vianen werden door 
de Staten van Holland gekocht, de wei
nige meubelen, die zich nog op het 
huis Batesteyn bevonden, werden wegge
geven en het familiearchief werd 
overgebracht naar Detmold, waar de 
graven van Lippe verblijf hielden. 

Van de 228 schilderijen, die in de in
ventaris van de nalatenschap van Hed
wig Agnes genoemd wenden, wanen er in 
1725, blijkens opgave van de beide 
afgevaardigden, die de graaf van Lippe 
naar Holland gestuund had, nog maar 
59 over. Aangezien het merendeel van 
het schildenijenbezit bestond uit 
familieportretten van de Bnederodes, 
is het waarschijnlijk dat de erfge
namen een gedeelte hiervan uit Vianen 
naar Duitsland hebben laten overbren
gen, en dat deze zich in de loop den 
tijd over verschillende collecties 
verspreid hebben. Zo zijn nu nog groe
pen Brederode-portretten aan te wij
zen bij een aantal Duitse vorsten, die 
allemaal in vrouwelijke lijn van de 
Brederodes afstammen: bij de Vorst 
van Wied op kasteel Runkei bevinden 
zich portretten uit deze nalatenschap 
evenals bij de Vorst van Solms-Hohen-
solms-Lich op kasteel Lieh en bij de 
Vorst van Solms-Braunfels op kasteel 
Braunfels. Ook op het Dohna-slot Schlo-
bitten bevonden zich pontretten van 
de Brederodes, maar deze zijn voor het 
grootste gedeelte het slachtoffer van 
de Tweede Wereldoorlog geworden. Een 
groep portretten is blijven hangen bij 
de graven van Lippe op het slot Det
mold, en een kleine groep vererfde 
tenslotte op de graven van Bylandt en 
is thans nog te zien op het kasteel 
Rheydt bij Mönchengladbach. Hoe de 
serie Nassau en Brederode-portretten 
in het raadhuis van Vianen terecht 
gekomen is, valt helaas niet meer na 
te gaan, wellicht honen deze echter 

tot de schilderijen, die Hedwig Agnes 
in haar testament aan de meergenoemde 
mr Rooseboom heeft vermaakt. Naast een 
aantal meubelen kreeg hij ook nog "alle 
schilderijen hangende op het rootda-
maste cabinet", te weten: "27 schilde
rijen, conterfeytsels van het huysch 
van Nassou, 1 ut supra, graeff Wol-
fert, 1 ront conterfeytseltje van Hn. 
Reynout van Brederode", alsmede nog 
enige andere stukken als bloemstille-
vens en landschappen. 

De 59 schilderijen, die zich in 1725 
nog op het huis Batesteyn bevonden wa
ren dan voor het grootste deel portret
ten, waarvan niet meer bekend was wie 
zij voorstelden. Een speciale leger-
wagen werd uit Duitsland gezonden om 
deze anonieme bonst- en kniestukken 
te vervoeren. Het leek de beide afge
vaardigden van de gnaaf van Lippe niet 
"pnakticabel" met hetzelfde tnansport 
ook de 18 levensgrote ten voeten uit -
portretten uit de eetzaal van het huis 
Batesteyn mee te geven te meer daar 
een aantal door de brand van 1696 ver
zengd was en dus niet opgerold kon 
worden. Wat en tenslotte omtnent deze 
levensgrote beeltenissen besloten is, 
kan uit de conrespondentie niet opge
maakt wonden. 

Op kasteel Bnaunfels echten bevinden 
zich 10 grote portretten ten voeten 
uit van Johan Wolphert van Brederode 
en zijn gezin, die zeer wel met de 
bovengenoemde stukken in verband ge
bracht kunnen wonden 10). Van deze 10 
pontnetten zijn vien het eigenhandig 
werk van Jan van Rossum, de Vianese 
meester die min of meer als "Hof-
schilder" van de Brederodes beschouwd 
kan worden. 

De overige stukken van de neeks zijn 
geschilderd in de stijl van Honthonst 
en Van Rossum, maar lijken eerder uit
vergrote copieën van portretten, die 
in hun oorspronkelijke vorm slechts 
borst- en kniestukken wanen, dan zelf
standige composities. De manier van 
schilderen lijkt in ieder geval in 
deze richting te wijzen. 

Doordat men al vrij snel niet meen wist, 
wie deze portretten voorstelden, is 
het onderling venband van de senie ver
loren gegaan en zijn er tenslotte op
schriften op aangebracht, die slechts 
in een enkel geval de juiste naam 



van de voorgestelde geven. Onlangs 
echter konden deze schilderijen weer 
in hun juiste verband teruggebracht 
worden en het lijkt goed hier de aan
dacht te vestigen op deze voor de 
17de eeuwse Republiek zo unieke serie. 

In de Nederlandse portretkunst immers 
neemt het portret ten voeten uit 
slechts een zeer bescheiden plaats in. 
Ten dele wordt dit veroorzaakt door 
het feit, dat men in de Republiek geen 
statieportret kende, terwijl ook de 
calvinistische mentaliteit er debet 
aan zal zijn, dat men zich liever bij 
de eenvoudiger borst- of kniestukken 
hield. In de 30-er jaren van de zeven
tiende eeuw komen we voor het eerst 
sporadisch portretten ten voeten uit 
tegen, zowel in Amsterdamse regenten-
kringen als aan het stadhouderlijk 
hof. In dit verband kan men bijvoor
beeld denken aan de grote portret-
groepen van stadhouder Frederik Hen
drik en zijn gezin door Honthorst, 
welke schilderijen de wanddeconatie 
vormden in het kabinet van Amalia van 
Solms in het Huis ten Bosch 11). Het 
was pas in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw, dat de monumentale 
dynastieke portretreeksen op kasteel 
Amerongen en slot Zuylen aangelegd 
werden, 

De centrale plaats in de serie Brede-
rode-portretten op kasteel Braunfels 
wordt uiteraard ingenomen door Johan 
Wolphent zelf (afb. 3). Hoewel dit 
schilderij niet gesigneerd is, kan 
het met grote mate van zekerheid op 
naam gesteld worden van Jan van Ros-
sum. Wellicht hebben we hier zelfs het 
originele portret voor ons, waar alle 
andere beeltenissen van Johan Wolphert 
aan ontleend zijn. Ook het ruiterpor
tret in het Rijksmuseum vertoont veel 
verwantschap met dit pontrettype, zo
dat een direct verband haast voor de 
hand ligt. 

Johan Wolphert wordt in deze reeks 
vergezeld door zijn tweede echtgenote 
Louise Christine van Solms, die haar 
jongste zoontje Floris Albert Belgi-
cus (1652-1655) naast zich op de 
balustrade laat zitten. Dit stuk is 
niet gesigneerd en is een copie naar 
het origineel dat zich op kasteel 
Detmold bevindt. Op grond van het 
feit dat zowel Johan Wolphent als 
zijn jongste kind in 1655 overleden, 

Jan van Rossum, Portret van Maurits 
van Solms-Hungen, 1658 
Braunfels (Schloss), Coll. Vorst van 
Solms-Braunfels 
(Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 

kunnen deze stukken rond 1653/'54 
gedateend worden. 

Verder komen in de serie alle kinde
ren, schoonzoons en -dochters van 
Johan Wolphert voor. De oudste doch
ter Sophia Dorothea met haar man 
Chnistaan Albrecht van Dohna, Floren
tina en Maurits van Solms-Hungen 
(beide gesigneerd J. van Rossum en 
gedateerd 1658, afb. 4 en 5), Amalia 
Margaretha en Fabian III van Dohna, 
die in 1658 trouwde met de ontbrekende 
dochter Louise Christine 12). Al deze 
schilderijen geven de personen weer, 
staande ofwel op een bordes voor een 
balustrade, ofwel in een landschap 
met een legerkamp of stadsgezicht op 
de achtergrond. 

Het monumentale karakter van deze 
neeks wordt nog versterkt door de 
twee laatste schilderijen die erbij 
horen: grote ruiterportretten van de 
beide zonen, de reeds eerder genoemde 
Hendrik en Wolphent, nesp. de 17de en 
18de heer van Brederode (afb. 6 en 7). 



Jan van Rossum, Portret van Floren
tina van Brederode, 1658 
Braunfels (Schloss), Coli. Vorst van 
So 1ms-Braun feis 
(Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 

Evenals het portret ten voeten uit, 
was het ruiterportret zeen zeldzaam 
in de 17de eeuwse Republiek. In een 
anden venband is en needs op gewezen, 
hoe menkwaardig het is, dat dit genne 
nagenoeg geheel ontbreekt in de icono-
gnafie van de divense stadhouders 13). 

Toen het ruiterportret kort na 1650 
enigszins in zwang naakte, gebeunde 
dit menkwaandigenwijs niet in Den 
Haag, waar de officieren van het 
Staatse legen toch veelal verblijf 
hielden, maar in Amstendam in de 
kningen van de gegoede negenten. Een 
van de eenste voorbeelden is het por
tret van de Amsterdammer Diederik 
Tulp, die in 1653 door Paulus Potter 
te paard werd uitgebeeld. Het bekend
ste voorbeeld is echter zonder twijfel 
het monumentale doek van Rembrandt, 
dat zich thans in de National Galleny 
in Londen bevindt en dat Frederik 
Riehel bij de intocht van Willem III 
in Amsterdam in 1660 voorstelt. Be
kend is ook het kleine pontretje, dat 

Portret van Johan Wol fert van Brederode 
Copie naar een schilderij van Jan van 
Rossum (?) 
Vianen, Stadhuis 
(Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 

Thomas de Keyzer in 1660 van de Am-
stendammen Pieten Schout venvaardig
de. 

In dit licht bezien zijn de ruiterpor
tretten van de beide Brederode-zonen 
unieke documenten in de ontwikkeling 
van een schildenkundig genne. De rid
derlijke associatie, die immer door 
ruiterportretten opgenoepen wordt, 
verbonden als het is met het bezit 
van eigen paanden, wordt in het geval 
van Wolphert nog ondenstreept doordat 
de slottoren van het huis Batesteyn 
boven de boomtoppen zichtbaan is. De 
inscriptie op het schildenij dat de 
voorgestelde 6 jaar oud is, plaatst 
het ontstaan envan in 1656, het jaar 
dat de kleine Wolphert benoemd werd 
tot ritmeester van een compagnie ca-
vallerie. 

Evenals enkele andere portretten uit 
de reeks, is ook dit een gesigneerd 
werk van Jan van Rossum. Het pontnet 
van Hendnik is niet gesigneerd, maar 
wel aan Van Rossum toe te schnijven, 
hoewel het in levendigheid, met name 
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Portret van Louise Christine van Solms-
Braunfels 
Schilderij door Gerard Honthorst, midden 
17de eeuw 's-Gravenhage, Huis ten Bosch 
(Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 

wat de weergave van het paard betreft, 
bepaald achterblijft bij het portret 
van zijn broer. Het is heel goed moge
lijk, dat ook dit schilderij uit 1656 
is, het jaar waarin Hendrik zijn vader 
opvolgde als kolonel van het regiment 
Brederode. De oranje-rode sjerp, die 
hij om het middel gestrikt draagt, 
wijst er in ieder geval op dat hij 
tot het Staatse leger behoort. In 
maart 1657 verliet hij dit om in 
Franse dienst over te gaan, bij welke 
gelegenheid hij zeker de oranje sjerp 
verwisseld heeft voor de witte, die 
de Franse officieren droegen. 

Tien portretten van de achttien, die 
oorspronkelijk in de eetzaal van het 
huis Batesteyn gehangen hebben, zijn 
nu terecht. De ontbrekende zullen 
helaas door de brand van 1696 zozeer 
beschadigd zijn, zoals de afgevaar
digde van de graaf van Lippe reeds be
richtte, dat het wellicht niet eens 
de moeite waard geacht werd ze naar 
Duitsland te vervoeren. Gezien de 
samenstelling van het overgebleven 
deel van de serie, lijkt er mij ech
ter geen twijfel over mogelijk of de 
verloren gegane schilderijen stelden 
de nu ontbrekende kinderen uit het 

gezin van Johan Wolphert van Brederode 
voor: de tweede dochter Juliana; Anna 
Trajectina, een beroemde schoonheid, 
die in 1670 trouwde met de vorst van 
Wied-Runkel; Albrecht Hendrik baron 
van Slavata, de Boheemse edelman, die 
met Amalia Margarteha trouwde; de in 
het kraambed overleden Louise Christi
na, wier echtgenoot Fabian III van 
Dohna wel in Braunfels aanwezig is; 
Hedwig Agnes, de beroemde freule van 
Brederode die als erfgename van haar 
broer Wolphert vrouwe van Vianen werd 
en Amalia Wilhelmina, de jongste van 
het gezin. Mogelijk maakte Anna Johan
na van Nassau, de eerste vrouw van 
Johan Wolphert, ook deel uit van de 
reeks. In Braunfels wordt in ieder 
geval een portret ten voeten uit van 
haar bewaard, dat weliswaar van veel 
vroeger datum is (1620), maar dat zo 
goed bij de andere schilderijen past, 
dat het heel goed nummer 18 van de 
reeks kan zijn. 

Terugblikkend mogen we nu constateren, 
dat het nuiterportret van Johan Wol
phert in het Rijksmuseum in monumenta
liteit bepaald onderdoet voor de por
tretten te paard van zijn beide zoons 
op kasteel Braunfels. Ik geloof zelfs, 
dat het schilderij in het Rijksmuseum 
niet naar het leven vervaardigd is en 
dat het niet behoord heeft tot de oor
spronkelijke Brederode-collectie. Het 
is daarom ook veel meer verwant aan 
de talloze'ruiterportretjes, die er 
van Frederik Hendrik bestaan en die 
ook bijna allemaal fantasieportretten 
•zijn. 

Bovendien maakten de Brederodes over 
het algemeen gebruik van schilders, 
die op een hoger plan stonden dan de 
anonieme meester van het Amsterdamse 
schilderij. Dat dit zelfs kon leiden 
tot bijzondere resulaten, blijkt wel 
uit de "familiereünie" in Braunfels. 

M.E. Tiethoff-Spliethoff 

Noten 

1) Catalogus Rijksmuseum Amsterdam 
1976, nr A 3972 

2) Zie 0. Schutte, Repertorium der 
Nederlandse vertegenwoordigers, 
residerende in het buitenland, 
's-Gravenhage 1976, 203-207 



3) Zie W. Schulz, "Drie graven van 
Nassau-Siegen als Ridders van de 
Olifantsorde", Jaarverslag van de 
Vereniging Oranje Nassau Museum 
1961, 38-51 

4) Voor een afbeelding van het kas
teel van Vianen, zie: Oud Holland 
1908, t.o. pag. 176 en Oud Holland 
1914, t.o. pag. 190 

5) De genealogische gegevens betref
fende de Brederodes zijn ontleend 
aan A.W.E. Dek, "Genealogie van 
de Heren van Brederode", Jaarboek 
van het Centraal Bureau voor Ge
nealogie 1959, 105-147 

6) Na het overlijden van Johan Wol-
phert verboden de Staten van Hol
land zijn erfgenamen de titel 
graaf van Holland-Brederode te 
voeren. Een bezwaarschrift van de 
weduwe, Louise Christine van Solms, 
deed de Staten op dit besluit te
rugkomen, waarna de zaak op de 
lange baan werd geschoven. Zie 
R. Fruin (bewerking), Correspon
dentie van Johan de Witt 1657-1658, 
dl 2, Amsterdam 1909, 92 

7) Zie H.E. van Gelder, 's-Gravenhage 
in zeven eeuwen, Amsterdam 1937, 
149 e.v. 

8) Gegevens omtrent de nalatenschap 
van de Brederodes zijn ontleend 
aan: P. van Meurs, "Kunst in de 
archieven van Vianen", Oud Holland 
1908, 177-201 en 225-236 en aan 
P. van Meurs, "De erfenis van de 
Brederodes", Oud Holland 1914, 105-
131, 110-215 en 233-259 

9) Uitspraak van een tijdgenoot. Zie 
P. van Meurs, a.w. 1914, 113 

10) De verzameling portretten van de 
vorst van Solms-Braunfels op kas
teel Braunfels werd in 1971 in 
opdracht van het Iconografisch 
Bureau gefotografeerd en vervol
gens door Jhr F.G.L.O. van Kretsch-
mar bewerkt 

11) Zie Th.H. Lunsingh Scheurleer, "De 
woonvertrekken in Amalia's Huis 
ten Bosch", Oud Holland 1969, 29-67 

12) Johan Wolphert van Brederode, doek 
232 x 155, coll. Schloss Braunfels 
inv. nr 18. Juist opschrift links 
midden 
Louise Christine van Solms, doek 
238 x 151, coll. Schloss Braunfels, 
ten onrechte genaamd Ursula van 
Solms 
Sophia Dorothea van Brederode, 
doek 238 x 151, coll. Schloss 
Braunfels, ten onrechte genaamd 

i3: 

Anna Trajectina van Brederode 
(foutief opschrift linksonder) 
Christian Albrecht van Dohna, doek 
238 x 151, coll. Schloss Braunfels, 
ten onrechte genaamd Christoph van 
Dohna, gouverneur van Orange (fou
tief opschrift rechtsboven) 
Florentina van Brederode, doek 
253 x 150, coll. Schloss Braun-
fels, inv. nr 111, juist opschrift 
linksonder 
Maurits van Solms-Hungen, doek 
226 x 155, coll. Schloss Braunfels, 
inv. nr 17, juist opschrift links
onder 
Amalia Margaretha van Brederode, 
doek 237 x 166, coll. Schloss 
Braunfels, ten onrechte genaamd 
Elisabeht Wild- en Rijngravin van 
Daun (foutief opschrift links
midden ) 
Fabian III van Dohna, doek 235 x 
151, coll. Schloss Braunfels, ten 
onrechte genaamd Friedrich van 
Dohna (foutief opschrift rechts-
midden) 
Hendrik van Brederode, doek 293 
x 220, coll. Schloss Braunfels, 
inv. nr 19, ten onrechte genaamd 
Wolphert van Brederode (foutief 
opschrift linksonder) 
Wolphert van Brederode, doek 234 x 
150, coll. Schloss Braunfels, inv. 
nr 127, ten onrechte genaamd Rein
hardt Wolfrath van Solms-Hungen 
(foutief opschrift rechtsonder) 
Anna Johanna van Nassau-Siegen, 
doek 208 x 120, coll. Schloss 
Braunfels, inv. nr 120, juist 
opschrift linksmidden, gem. 
Anno 1620, aet. 27 
Zie mijn "Portretten van stadhou
der Frederik Hendrik", Jaarboek 
van het Centraal Bureau voor 
Genealogie 1978, 97 
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De grote pomp te Vianen: 
een monument ter nagedachtenis aan 
Johan Wolfert van Bnederode? 

Vianen is noch rijk noch anm aan mo
numenten. In de voorbije eeuwen is 
veel monumentaals definitief vernie
tigd, of verdwenen. Soms, heel soms 
komt iets dat verdwenen is ween boven 
water. Zo kwam in 1958 al eens een 
zonnewijzer terug naar Vianen; deze 
beeldengroep afkomstig uit de tuin 
van Ameliastein werd aan de Lijnbaan 
terug geplaatst. En in 1979 kwam het 
fraaie monument, dat eind vorige eeuw 
verdween uit de stad, terug, zij het 
ook nu niet op zijn oorspronkelijke 
standplaats. Trefwoord: "de grote 
pomp" (1). 

Het begin 

In 1662 werd midden in de Voorstraat 
te Vianen, ter hoogte van thans nummer 
56 (politiebureau) de grote pomp ge
plaatst. Op een voet van drie lagen 
kale steen kwam een bewerkt midden
stuk en een gebolde afdekkingsplaat 
met op de vier hoeken een bruinvis 
en midden bovenop een granaatappel
vaas. Deze zandstenenkolos werd uit
wendig gecompleteerd door twee zwen
gels, twee trompen en een houten 
deurtje dat de toegang tot het inte
rieur afsloot. 

Op het bewerkte middenstuk van de 
pomp zijn nog enkele concrete gege
vens te vinden: op twee van de vier 
zijden staat het wapen van de stad 
Vianen, op de derde zijde het wapen 
van Brederode en op de vierde zijde 
het wapen van Brederode/Solms-Braun-
fels; op alle vier de zijden staat 
bovendien het jaartal 1662. 

Moorrees (2) schreef in verband met 
de pomp, die toen nog op de Voorstraat 
stond: "... vóór u, op het midden der 
straat, eene pomp, nog kolossaler dan 
die op het Hof, de jaartallen 1658 en 
1662 voerend". Heeft Moorrees werke
lijk beide jaartallen op de pomp ge
zien en is sindsdien het jaartal 1658 
verdwenen? Het is niet waarschijnlijk. 
Wellicht doelt Moorrees met de ver
melding 1658 op het jaar waarin de 
pomp ontworpen werd, en met het jaar 
1662 op de datum waarop het monument 
voltooid werd (3). 

De grote pomp van Vianen, 1662 
Huidige situatie te Vianen 

Terecht zal men zich afvragen waarom 
die monumentale pomp te Vianen werd 
neergezet. Gewoonlijk wordt aangenomen 
dat de pomp werd opgericht door Louise 
Christine van Solms-Braunfels ter na
gedachtenis aan haar in 1655 overleden 
echtgenoot, Johan Wolfert van Brede
rode. Misschien is dat het geval, maar 
andere mogelijkheden die geleid hebben 
tot het oprichten van de pomp, mogen 
niet worden uitgesloten. Die mogelijk
heden worden hier nader belicht. 

Watervoorziening 

Water is, als essentiële levensbehoef-
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te, voor een ieder onmisbaar. In vroe
ger eeuwen hadden enkelen een eigen 
waterput of pomp, maar de meesten 
wanen aangewezen op de "gemene" of 
gemeenschappelijke watenputten of pom
pen . 

Over waterputten zou men bijna kunnen 
zeggen dat ze zo oud zijn als de mens 
zelf: het boren van putten moet tot 
de vroegste "uitvindingen" behoord heb
ben. Anders is dat gesteld met pom
pen, zeker wanneen het exemplanen be-
tneft als die te Vianen. Eerst in de 
16de eeuw zijn daan, voor wat betreft 
de Noordelijke Nederlanden, vermeldin
gen over te vinden; maar in de 17de 
eeuw worden op diverse plaatsen der
gelijke pompen opgericht. 

De grote pomp te Vianen zou geplaatst 
kunnen zijn om de inwoners van de stad 
beter - lees: modernen - van waten te 
voorzien. Daarbij moet men zeker in 
overweging nemen dat de pomp in dat 
geval niet alleen voor de autochtone 
bevolking dienst deed, maar ook voor 
de "passanten". Hierbij kan men in 
eerste instantie denken aan de reizi
gers die per schip te Vianen aanlegden 
of vertrokken. Reizigers die in de 
Lekhaven aankwamen en pen boot verder 
wilden in zuidelijke richting liepen 
in ieder geval langs de pomp. De vaar
weg naar Gorcum begon namelijk in de 
"Kerremelkshaven", even buiten de 
Landpoort - bij de huidige Prinses 
Julianastraat. De kortste verbinding 
liep dus over de Voorstraat. Overigens 
is Louise Christine van Solms-Braun-
fels zeer nauw betnokken geweest bij 
de aanleg van deze vaarweg. Op 3/13 april 
1658 sloten het burgerlijk bestuur van 
Gorcum en Louise Christine een over
eenkomst om een trekvaart met aanver
wante werken te realiseren (4). Een her
denkingssteen in de gnondkerende muur 
aan het begin van de vaart getuigt 
van dit feit. Onder het in schitteren
de kleuren gerestaureerde wapen van 
mevrouw Van Brederode staat de tekst: 
"Louise Christine, geboren Gravinne 
van Solms-Braunfels, Gravinne-Douar-
rière van Holland-Brederode e t c , 
Régente in haares soons Wolphard 
minderjarigheyt, heeft dese vaart 
doen maeken in het jaar 1658". 

Voor het aanleggen van de waterroute 
die als scheepvaartweg Vianen-Gorin-
chem zou fungerer, zal Louise Chris
tine zich beslist goed hebben laten 

voorlichten. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat diezelfde "voor
lichter", die we tegenwoordig een 
waterbouwkundig ingenieur zouden noe
men, ook technische adviezen in ver
band met de grote pomp gegeven kan 
hebben. Voor het monumentale beeld
houwwerk moest natuunlijk een ander 
aangetrokken worden. Het zoeken naar 
een goede kunstenaar die, zoals ge
bruikelijk, ontwerpen diende te leve
ren, materialen bestellen en ten slot
te het werk uitvoeren, zal beslist 
enige tijd in beslag hebben genomen. 
Mogelijk ligt hier de verklaring voor 
het verschil van vier jaar tussen 
(technisch) ontwerp en (artistieke) 
uitvoering. 

Het is niet uitgesloten dat de grote 
pomp te Vianen opgericht is ten be
hoeve van watervoorziening voor de 
eigen bevolking en bezoekers van de 
stad. Het feit dat de pomp zo monu
mentaal wend uitgevoerd is voor die 
tijd niet ongewoon en heeft beslist 
te maken met de intentie en de smaak 
van de opdrachtgever. Die opdracht
gever was mogelijk Louise Christine, 
misschien ook de stad Vianen of beide, 
of misschien zelfs de minderjarige 
Wolfert. 

Paardenmarkt 

In het Gemeentearchief van Vianen (5) 
is een brief uit 1662 bewaard gebleven, 
waarin de mindenjarige Wolfert van 
Brederode - met toestemming van zijn 
moeder, Louise Christine - het gemeen
tebestuur van Vianen in kennis stelt 
van zijn voornemen de paardenmarkt te 
verbeteren. In zijn schrijven stelt 
de 13-jarige Wolfert enige prijzen in 
het vooruitzicht om "daermede de 
Paerden Coopers aen te trekken". Tevens 
vraagt hij het stadsbestuur hem van 
advies te dienen hoe de markt verder 
verbeterd kan worden. 

De combinatie pomp en markt is niet 
uitzonderlijk, integendeel. In Utrecht 
bijvoorbeeld werd de jaarmarkt ge
houden op de Mariaplaats. Daar stond 
sinds het begin van de 17de eeuw een 
pomp. In een vnoedschapsresolutie van 
30 juli 1616 wordt in duidelijke ter
men vermeldt dat die pomp "gemaekt 
is ten dienste nyet alleen van hare 
gebuyren (...) maar ook zelfs van de 
fnequentanten derselver marct ende 

12 



I   

Portret van Wolfert van Brederode 
Schilderij door anoniem meester, 17de 
eeuw (?) 
Vianen , Stadhuis 

voorts allen ende een yeder die de-
selve begeren te gebruycken ...". 
Het water uit de pomp op de Utrechtse 
Mariaplaats was zo zuiver en helder 
dat een Amsterdammer tegen een jaar
lijkse vergoeding het recht had om 
twee maal per week telkens driehonderd 
grote kruiken te vullen met water dat 
onder de naam "Utrechts water" ver
kocht werd (6) . 

Het is niet bekend 
ook "Viaans water" 
deze pomp, maar ve 
zoals die in Utree 
verwant geweest zi 
de buurt kon gebru 
water, maar ook de 
man en vrouw in de 
uiteraard de bezoe 
markt konden water 
pomp. 

of er buiten Vianen 
verkocht werd uit 

rder kan de situatie 
ht plaats vond, zeer 
jn met die te Vianen: 
ik maken van het 
gaande en komende 
Voorstraat, en 
kers van de paarden-
halen bij de grote 

Hiermee is echter geenszins bewezen 
dat de pomp te Vianen door Wolfert is 
opgericht, noch dat het kolossale 
bouwwerk speciaal voor de jaarlijkse 
paardenmarkt is opgericht. De moge
lijkheid mag echter niet à priori 
uitgesloten worden. 

Johan Wolfert van Brederode 

Werd de grote pomp te Vianen door 

Jan van Rossum, Portret van Wolphert 
van Brederode, 1656 
Braunfels (Schloss), Coll. Vorst van 
Solms-Braunfels 
(Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 

Louise Christine opgericht ter nage
dachtenis aan haar overleden echtge
noot Johan Wolfert van Brederode? 

Johan Wolfert van Brederode (7) werd 
op 12 juni 1599 geboren. Van jongs af 
aan was hij voorbestemd om een mili
taire carrière op te bouwen. Het meest 
spectaculaire in zijn loopbaan was 
wellicht zijn aandeel in de belegering 
van 's-Hertogenbosch. Na de verove
ring door het Staatse Leger kreeg hij 
als beloning het gouvernementschap 
over deze stad. Dit ambt is hij tot 
zijn dood blijven vervullen. 

Ook als diplomaat heeft Johan Wolfert 
zijn sporen verdiend. Zo ging hij, 
samen met enkele anderen, op nieuw
jaarsdag 1641 te scheep naar Engeland 
om de hand van (toen nog prinses) Mary 
te vragen voor (de latere) Willem II. 

In 1655 werd Johan Wolfert ziek. In 
het kuuroord Spa probeerde hij, tever
geefs, te herstellen. Hij liet zich 
overbrengen naar Petershem te Maas
tricht, waar hij op 3 september 1655 
stierf. "Het Lichaem", zo schrijft 
Voet (8), "is nae Vianen gebracht, en 
aldaer sonder eenige pracht ofte 
statie, volgens sijne begeerte, in 
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den avont, by sijne Voorvaederen 
geleydt". 

In zijn laatste wilsbeschikking had 
Johan Wolfert venboden een uitenlijk 
eneteken op zijn gnaf te plaatsen (9). 
Louise Chnistine heeft zich daaraan 
gehouden. Zij zocht en vond echter een 
alternatieve oplossing. Nog in het 
jaar van ovenlijden liet zij doon 
Pieten van Abeele (na 1677 ovenleden) 
een gedenkpenning slaan. De ene zijde 
van de penning toonde een portnet van 
Johan Wolfert met de orde van de Oli
fant (11) met als randschnift de naam 
van de gepontnetteerde en diens titel: 
Heer van Vianen en Ameide / Oppermaar-
schalk. Op de keenzijde was afgebeeld 
een afgeknot zwijnshoofd boven een 
andreaskruis van brandende laurier-
stokken, met als nandschrift: Etsi 
montuus unit 1655 (10). 

Jan van Ros sum (?), Portret van 
Hendrick van Brederode, ca 1656 
Braunfels (Schloss), Coll. Vorst var 
So 1ms-Braun fe Is 
(Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 

Een sluitende en degelijke bewijsvoe
ring om de grote pomp te Vianen te 
zien als een monument dat ter nage
dachtenis aan Johan Wolfert van 
Bnedenode wend opgericht doon zijn 
echtgenote, is en niet. Dat de stad 
Vianen de pomp als monument ten na
gedachtenis aan Johan Wolfent opgenicht 
zou hebben, is niet zeen waarschijn
lijk. Johan Wolfert lag, om het maar 
zo uit te drukken, politiek niet zo 
goed (11). Vianen zal er niet op uit 
geweest zijn met politiek Den Haag 
te compnomitteren. 

Het is nuttig in dit verband even 
stil te staan bij de financiële toe
stand van de Brederodes in die perio
de, alhoewel daar meteen moet aan 
toegevoegd worden dat de voor handen 
zijnde infonmatie meer vragen ople
vert dan concrete antwoorden. 

Louise Christine van Solms-Braunfels 

Op de grote pomp staat naast de wapens 
van Brederode en Brederode/Solms-Braun-
fels tweemaal het wapen van de stad 
Vianen. 

Het is niet ongewoon dat de Brederodes 
gebruik maken van het familiewapen èn 
het wapen van Vianen. In verband met 
de vraag wie de opdrachtgever was van 
de pomp, zouden we de zaak ook andersom 
kunnen zien, namelijk dat de pomp door 
de stad en/of inwoners van Vianen is 
opgericht voor Louise Christine. In 
dat geval zou men Louise Christine, 
die doongaat als een liefdadige vrouw, 
met de pomp hebben willen eren als 
mede-verantwoondelijke voor het aan
leggen van de vaarweg Vianen-Gonin-
chem in 1658, als opnichtster van 
het weeshuis aan de Weesdijk in 1660 
etc. 

Het graven van de vaart naar Gorcum 
heeft Louise Christine een lieve duit 
gekost. Uit de al eerder genoemde 
oveneenkomst van 3/13 april 1658 blijkt 
namelijk dat de kosten op 50/50-basis 
verdeeld zouden gaan wonden (12). Gor
cum leende in de periode 1658-1661 
f 36.800,— voor de bekostiging van 
dit werk (13). 

Vormde de uitgaven voor de vaart een 
flinke aanslag op haar pecunia, ook 
het oprichten van het weeshuis zal 
niet zonder financiële aderlating 
mogelijk geweest zijn. Een aanduiding 
hienvoon is wel het toch tamelijk 
geninge bedrag van f 100,— dat zij 
jaanlijks met Kerstmis aan het wees
huis uitkeerde (14). 

Uit een hypotheekakte van 1664, onder
tekend door Johan de Witt, is bekend 
dat Louise Christine als voogdes van 
haar mindenjarige zoon Wolfert het 
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forse bedrag van 8.000 gulden leent 
van Cornells Trigland, predikant te 
Den Haag en zoon van een brouwer te 
Vianen (14). Ook hieruit kan men 
concluderen dat de financiële toe
stand van de Brederodes niet bepaald 
rooskleurig was. In dat geval zou men 
geneigd zijn aan te nemen dat Louise 
Christine de financiering van de grote 
pomp niet op zich genomen heeft. 
Wanneen echten de slechte financiële 
toestand in 1664 te beschouwen is 
als een "moment-opname", dan zou men 
juist uitgaven als die voon de pomp, 
als oonzaak van het debacle kunnen 
zien. In dat geval zou Louise Chris
tine dan wel weer opdrachtgeefster 
kunnen zijn! Ook hier blijven we dus 
voor vraagtekens staan. 

Open vraag 

Wie nu werkelijk opdrachtgever geweest 
is van de grote pomp te Vianen blijft 
dus een open vnaag. Argumenten, maar 
vooral documenten om tot een sluiten
de bewijsvoering te komen, ontbreken. 
Voor de vier hierboven gesuggereerde 
mogelijkheden zijn pro's en contra's 
aan te voenen. De pomp uitsluitend 
zien als een monument dat ter nage
dachtenis aan Johan Wolfent van Brede-
rode is opgericht door zijn weduwe 
Louise Christine is - dat is nu wel 
duidelijk - een te beperkte visie. 

Verval en redding, maan wel weg uit 
Vianen 

Wie dan ook de opdrachtgeven geweest 
moge zijn, de grote pomp te Vianen is 
beslist zeen dienstbaan geweest aan 
de bevolking. In de loop der eeuwen 
dreigde de pomp echter van een func
tioneel en monumentaal iets tot een 
nutteloze nuïne te wonden. 

In de Verslagen omtrent 's Rijks Ver
zamelingen van Geschiedenis en Kunst 
- 1892 lezen we: "Aangaande het park 
heb ik te vermelden dat aan de zuid
oostelijke grens van het tenrein ge
plaatst is de oude pomp uit Vianen. 
Deze pomp, vensiend met de gebeeld
houwde wapenschilden van Johan Wolfent 
Graaf van Brederode, van zijn weduwe 
Louise Chnistina Gravin van Solms-
Braunsfeld en van de stad Vianen is 
in 1662 op last van voornoemde Gna-
vin als Baronnes van Vianen aldaan 
opgesteld; de pomp is in 1891 afge-

De grote pomp van Vianen, 1662 
Opstelling in de tuin van het Rijks
museum te Amsterdam 

broken en vervolgens overgebracht 
naan het park van 's Rijks Museum, 
waar het bescheiden monumentje thans 
voon verdenen ondergang behoed is". 

Op 28 augustus 1890 had de gemeente
raad te Vianen besloten om in te gaan 
op het verzoek van de minister van 
binnenlandse zaken en "het bescheiden 
monumentje" ten beschikking te stellen 
van het nijk. Het drukker wordende 
verkeer op de Voorstraat te Vianen 
waaraan men - toen al ! - het hoofd 
moest bieden, vergemakkelijkte het 
besluit om gevolg te geven aan de 
opnoep van de minister. Immers, er 
bestond een plan om de Voorstraat te 
vernieuwen "en wel dat de rijweg 
thans aan de Westzijde gelegen in het 
midden zal worden gelegd, met trot
toirs aan beide zijden waardoor de 
oude monumentale pomp van 1662, die 
zeen slecht is, zal moeten worden 
afgebnoken en opgeruimd" (15). 

Geen van de raadsleden stond te 
juichen bij het plan tot afbraak van 
de pomp, maan bij stemming bleek al
leen het raadslid J. Mijnlieff Az. 
tegen! Hij spnak toen de gedenkwaan-
dige woonden uit: "ik vnees dat 
men nu met de pomp beginnende stnaks 
ook het Stadhuis zal gaan afbreken 
en zoo gaandeweg alles wat nog aan 
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Gezicht op de Voorstraat met de grote 
pomp te Vianen 
Aquarel door Stavenisse de Brauw, ca 
1820 
Vianen, Stadhuis 

I 
schriften van inwoners als het om ver
keerszaken ging. In de vergadering van 
20 augustus 1891 besloot de raad de
finitief - met nu de stem van raads
lid J. Verkerk tegen - de pomp ter 
beschikking te stellen van de minis
ter van binnenlandse zaken. De pomp 
zou worden overgebracht naar het Rijks
museum te Amsterdam. De kosten daan-
mee verbonden kwamen voor rekening van 
het ministerie. 

het oude herinnert zal gaan oprui
men" ( 15) . 

De uitvoering van de plannen vorderde 
langzaam. De redacteur van "De Vijf-
heerenlanden" schreef in de krant van 
14 maart 1891 dat tot genoegen van 
velen de pomp de stad niet zou ver
laten. De rijweg zou nu links en 
rechts om de pomp heen gelegd wor
den . 

Toen de werkzaamheden aan de straat 
tegen augustus 1891 in een vergevor
derd stadium waren, schreven 68 bur
gers, waaronder de eigenaar van "De 
Vijfheerenlanden", een brief aan de 
gemeenteraad. Zij verklaarden "dat zij , 
hoewel hechtende aan oudheden, bepaal
delijk van mening zijn, dat de pomp 
deze straat zo zal ontsieren en een 
groot gevaar voor het rijden zal 
blijven opleveren, weshalve zij de 
Raad beleefdelijk verzoeken tot het 
oorspronkelijke plan terug te keren" 
(16) en de pomp dus te verwijderen! 

Ook toen al bleek de raad van Vianen 
uiterst gevoelig te zijn voor verzoek-

In de eerste septemberdagen van 1891 
werd de pomp onder leiding van de heer 
Stokvis, opzichter van 's Rijks 
werken, afgebroken en per schip weg
gevoerd. Inclusief de zwengels en 
trompen en "de looden toevoerbuizen, 
waardoor het water werd opgepompt, 
(...) die ruim 25 voet (17) diep in 
de grond waren en van onderaan opzijde 
even als bij de tegenwoordige morton-
pompbuizen van gaten voorzien ..." (18). 
De pomp uit Vianen kreeg een plaatsje 
toegewezen in de zuid-oost tuin van 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 

Vóór het definitieve vertrek van de 
pomp was nog wel even overwogen om 
het monumentale bouwwerk elders in 
Vianen neer te zetten als beziens
waardigheid. De kosten van afbraak, 
verplaatsing en restauratie bleken 
echter zo hoog te zijn, dat van het 
plan werd afgezien. 

De grote pomp uit Vianen was gered, 
maar wel weg uit de plaats waar zij 
thuis hoorde. 

Graag terug 

In 1949, ruim een halve eeuw nadat 
de pomp uit Vianen was verdwenen, werd 
een eerste poging ondernomen om de 
pomp terug te krijgen. Het ministerie 
van onderwijs, kunsten en wetenschap
pen, waaronder de pomp nu ressorteer
de, honoreerde het verzoek en gaf op 
30 mei 1949 toestemming de pomp terug 
te plaatsen in Vianen. Het gemeente
bestuur van Vianen vond de kosten, 
mede door de slechte financiële posi
tie waanin de gemeente zich toen be
vond, aan de hoge kant. Burgemeester 
en Wethoudens zagen zich gedwongen bij 
het nijk subsidie te vragen om de on
kosten ten bedrage van ƒ 4.600,— te 
kunnen dekken. Op een week na een 
jaan later ontving de gemeente Vianen 
antwoord van het hoofd van de afdeling 
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De dummy van de grote pomp in de 
Voorstraat te Vianen, 16 augustus 
1973 

De dummy van de grote pomp op de hoek 
Valkenstraat-Badhuisstraat te Vianen, 
16 augustus 1973 

oudheidkunde en natuurbescherming van 
het ministerie van onderwijs, kunsten 
en wetenschappen: "Het komt mij voor 
dat dit plan tot betere tijden moet 
worden uitgesteld, tenzij Uw college 
de mogelijkheid zou zien om de her
plaatsing zonder Rijkssubsidie te 
bewerkstelligen" (19). Het gemeente
bestuur zag de mogelijkheid niet! 

In 1955 zag het er naar uit dat de 
pomp (opnieuw) naar Vianen zou komen. 
De geëiste verklaring, waarin het 
gemeentebestuur beloofde goed te zul
len zorgen voor de pomp, was al ver
zonden. Helaas, de zaak bleef rusten 
"zoals past bij de trage gang van 
vele restauraties" (20). 

In de zeventiger jaren - speciaal 
in de periode 1972-1975 - worden plan
nen gemaakt en verworpen. Geldgebrek 
en problemen in verband met de plaats
bepaling hebben heel wat ambtenaren 
en raadsleden hoofdbrekens gekost. 
Om maar één voorbeeld te noemen: in 
augustus 1973 werd een "levensgrote 
dummy" gemaakt van de pomp en op een 
karretje rondgereden door de stad. Ge
trokken door ambtenaren, gevolgd door 
raadsleden, burgemeester en gemeente
secretaris, werd het wagentje naar 
alle mogelijke en onmogelijke plaatsen 
in Vianen gereden op zoek naar een 
geschikte plek voor de pomp. Ook toen 
bleef het resultaat uit. Wel is aan 
die "stille tocht" de huidige plaats 
van de pomp te Vianen te danken! 

Knopen doorgehakt 

Het begin van de definitieve doorbraak 
in verband met de tenugkeer van de 
grote pomp naar Vianen ligt in 1977. 

In dat jaar worden bij het Rijksmuseum 
plannen gesmeed om de tuin, waar onder 
andere de bewuste pomp is opgesteld, 
op te knappen. Ook aan de pomp uit 
Vianen blijkt een en ander te moeten 
gebeuren. Met name de fundering van 
het monument dient versterkt te worden. 
De beslissing over terugkeer van de 
pomp naar Vianen moet nu genomen wor
den: eens de werkzaamheden aan fun
dering en pomp uitgevoerd, zou ver
plaatsing een uiterst moeilijke zaak 
worden. 

De knoop wend uiteindelijk doorgehakt: 
de gemeenteraad van Vianen besloot op 
24 februari 1977 het geld beschikbaar 
te stellen voor het opnieuw plaatsen 
van de pomp te Vianen. De kosten die 
daarmee gemoeid zijn, bednagen inmid
dels f 88.000,—. Ook oven de plaats 
waar de pomp zou komen, werd de knoop 
doorgehakt: hoek Valkenstraat-Badhuis
straat. Eenmaal het besluit gevallen, 
werd koortsachtig overlegd met de 
rijksdienst voor monumentenzorg, die 
van mening was dat de pomp meer in 
de vrije ruimte moest worden opge
steld. Uiteindelijk werd ook hier de 
knoop doorgehakt : een "accoord" 
volgde. 

Op 15 december 1977 werden in een be
spreking in het Rijksmuseum te Amster
dam definitieve afspraken gemaakt 
over de verplaatsing van het monument 
naar Vianen. Goede afspraken waren 
noodzakelijk. Immers, de pomp, eens 
het tnotse bezit van Vianen, is 
eigendom van het Rijksmuseum te 
Amsterdam. Het monument is als bruik
leen afgestaan aan Vianen (21). 
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Terug in Vianen 

Een van de afspraken met het Rijks
museum in Amsterdam betrof de restau
ratie. B.V. Aannemersbedrijf Wouden
berg uit Ameide zou die werkzaamheden 
uitvoeren. 

Op 12 januari 1978 wordt te Amsterdam 
gestart met de "afbraak", waarna alle 
onderdelen worden overgebracht naar 
Ameide. Daar werd de pomp op deskun
dige wijze schoongemaakt en gerestau
reerd . 

Begin 1979 zijn de restauratiewerk
zaamheden klaâr en wordt de pomp op 
zijn huidige plaats te Vianen opge
bouwd; de afwerking duurt tot april 
van dat jaar. De definitieve afwerking, 
het in originele kleuren schilderen 
en vergulden van de wapens dient nog 
te gebeuren. Mogelijk dat dan ook nog 
iets gedaan kan worden aan de kleur 
van de vele herstelde plekken. 

"Rustend" op vier heipalen, die negen 
meter diep de grond zijn ingebracht, 
is de pomp weer terug in Vianen. 

En nu ... 

Eenieder die echt begaan is met de 
historie van Vianen zal ervan over
tuigd zijn dat de huidige plaats van 
de pomp beslist geen definitieve kan 
zijn. Alles moet in het werk gesteld 
worden om de pomp, één van de schaarse 
beeldhouwkundige monumenten die Vianen 
bezit, de plaats te geven die zij 
waardig is. Meer dan twee eeuwen heeft 
de 'monumentale pomp het beeld van de 
Voorstraat bepaald. De enige plaats 
waar de grote pomp echt goed tot zijn 
recht komt, is dan ook de plek waar 
hij in oorsprong stond: midden op de 
Voorstraat. Verplaatsen is in ieder 
geval mogelijk: één van de eisen van 
de zijde van het Rijksmuseum te Amster
dam is de reversibiliteit, dat betekent 
dat de pomp ... verplaatsbaar moet 
zijn. 

J. Ruijter 

Noten 

1) Een eerste versie van dit artikel 
verscheen in Jaarverslag Gemeente 
Vianen 1979, 106-110. Aanvullende 

gegevens voor de huidige versie 
werden venstrekt door J.A.L. de 
Meyere. 

2) F.D.J. Moonnees, Aan de oevers 
van Lek en Linge, Schoonhoven 
1883, 3. 

3) P. Horden, Een kleine geschiedenis 
van Het Land van Vianen, z.p., z.j., 
92: "... de pomp, die men in 1658 
ontworpen had (...) en in 1662 vol
tooid werd". 

4) A.J. Busch, "De trekvaart tussen 
Gorcum en Vianen", Onze Streek-
historie; Bijdragen over de his
torie van de Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden, dl 3, z.p., 
1973. 

5) Gemeentearchief Vianen, inv. nr 
10, bundel 1662. 

6) N. van der Monde, Geschied- en 
oudheidkundige beschrijving van 
dé pleinen, straten, stegen, water
leidingen, wedden, putten en pom
pen der stad Utrecht, dl 3, Utrecht 
1846, 242-247. 

7) Zie voor de biografie P.C. Molhuy-
sen en K.H. Kossmann, Nieuw Neder-
landsch Biografisch Woordenboek, 
dl 10, Leiden 1937, 125-126. Zie 
verder het artikel van mw drs M.E. 
Tiethoff-Spliethoff in dit nummer. 

8) P. Voet, Oorspronck, voortganck 
en daeden der doorluchtiger Heeren 
van Brederode, Utrecht 1656, 163. 

9) P. Horden, Een kleine geschiedenis 
van het Land van Vianen, z.p., z.j., 
88. 

10) Van Loon II, 402. Etsi mortuus urit 
is een vaker gehanteerde wapen
spreuk van de heren van Brederode 
en betekent zoveel als ofschoon 
gestorven, brandt hij. 

11) Zie hierover ook het artikel van 
mw drs M.E. Tiethoff-Spliethoff 
in dit nummer. 

12) Gemeenteanchief Gorinchem, inv. 
nr 49, akte nr 103 

13) A.J. Busch, "De trekvaart tussen 
Gorcum en Vianen", Onze Streek-
historie; Bijdragen over de histo
rie van de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden, dl 3, z.p., 1973. 

14) P. Horden, Een kleine geschiedenis 
van Het Land van Vianen, z.p., z.j., 
92-93. 

15) Gemeentearchief Vianen, notulen 
gemeenteraad 28 augustus 1890. 

16) Gemeentearchief Vianen, ingekomen 
missiven 1891. 

17) Een voet is ongeveer 27,5 cm. 
18) De Vijfheerenlanden, 3 september 
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1891. 
19) Gemeentearchief Vianen - 1.853.1 

Monumenten - Grote Pomp (1662). 
20) Gemeentearchief Vianen - 2.07.351 

Restauratie N.H. Kerk brief van 
de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg 1958. 

21 ) Voor informatie is veel dank ver
schuldigd aan dr S.H. Levie, hoofd
directeur, en mw drs W. Halsema-
Kubes, wetenschappelijk ambtenaar 
afdeling beeldhouwkunst, beiden 
van het Rijksmuseum te Amsterdam. 

Kroniek 

Vroeger was en een sociëteit geves
tigd; nu een bank. Die bank is er al 
enkele jaren, maar sinds januari 
1980 geheel op moderne leest ge
schoeid. Bedoeld wordt het pand 
hoek Voorstraat-Bakkerstraat te 
Vianen. De vroegere sociëteit? De 
deftige "De Eendracht". De gymnas
tiekvereniging Door Oefening Sterker 
- beter bekend als DOS - die vorig 
jaar haar zestigste verjaardag vier
de, demonstreerde in de "grote zaal" 
van de sociëteit haar kunsten. 
Van de sociëteit is niets meer over. 
Voor de velen die er ooit kwamen is 
het enige wat blijft ... de herinne
ring. 

Onder de titel "Nieuwe steden in de 
middeleeuwen" besteedt H.C.E.M. 
Rottier in het tijdschrift Spiegel 
Historiael (Jrg 15, nr 2, februari 
1980, blz. 66-73) aandacht aan de 
aanleg van steden volgens een vooraf 
opgesteld plan, waarbij sociale en 
economische factoren een belangrijke 
rol speelden. De nieuwe steden die 
in de middeleeuwen ontstaan, onder
scheiden zich van de organisch ge
groeide steden, door een veelal 
rastervormige plattegrond. Rottier 
onderscheidt de Nederlandse steden 
in drie hoofdgroepen: de bastides, 
de grachtensteden en de damsteden. 
Tot het eerste type, de bastides, 
behoort Vianen. 

"In het zadel. - Het Nederlands Rui
terportret van 1550 tot 1900" is de 
titel van een tentoonstelling met 
begeleidende catalogus (Leeuwarden, 
Fries Museum december 1979 - januari 
1980; 's-Hertogenbosch, Noordbrabants 
Museum januari - maart 1980; Assen, 
Provinciaal Museum van Drenthe maart
mei 1980). 
Nummer 5 van de catalogus besteedt 
uitvoerig aandacht aan het por
tret van Reinoud III van Brederode, 
het anonieme schilderij uit het mid
den van de 16de eeuw, afkomstig uit 
het Stadhuis te Vianen. 
Nummer 14 behandelt het portret van 
Johan Wolfert van Brederode. Dit 17de 
eeuwse schilderij, uit de omgeving 
van Thomas de Keyser, is eigendom 
van het Rijksmuseum te Amsterdam. 
Beide portretten zijn onder de num
mers 1 en 170 achterin de catalogus 
nogmaals opgenomen onder de rubriek 
"Register van ruiterportretten". Daar 
komen verder nog ter sprake: Wolfert 
(nr 255) en Hendrik van Brederode 
(nr 256). 

Plattegrond van Vianen, 19de eeuwse 
litho naar de plattegrond door Jacob 
van Deventer, ca 1560 
Eigendom van de Vereniging 

De Bond Heemschut, opgericht in 1911, 
stelt zich tot doel: bescherming van 
schoonheid en waardigheid van land
schappelijk en stedelijk erfdeel. In 
de periode 1977-1978 behandelde de 
provinciale commissie Zuid-Holland 
van de Bond een zeventigtal gevallen. 
Daaronder viel het advies over het 
tuinkoepeltje op de stadsmuur ten 
zuiden van de N.H. Kerk te Vianen. 
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Het advies - inmiddels twee jaar ge
leden gegeven! - is mij niet bekend. 
Maan zeen zeken was het iets andens 
dan het koepeitje venden in puin te 
laten vallen. Wondt Vianen nóg een 
monument(je) anmen? 
De Bond Heemschut is gevestigd in het 
Konenmetenshuis, Nieuwezijds kolk 28 
te Amsterdam. 

Tijdens een banket, aangeboden doon 
Flonis van Pallant in de nesidentie 
van Culembong te Bnussel, maakt Hen-
dnik van Bnedenode de beledigende 
woorden van Benlaymont openbaan. Hen-
dnik zou enaan toegevoegd hebben: 
"Welnu, omdat wij Geuzen (bedelaans) 
zijn, is er alle neden voor dat wij 
de bedelzak zouden dragen en uit 
houten kommen zouden dninken". 

H 

Omstneeks 1600 begon men incidenteel 
bij boenderijen de deel te benutten 
voon tasnuimten. Bij de oudste beken
de vonm was dat één tas aan de beide 
zijden van de deel, die daandoon tot 
een dwansdeel moest wonden. De grote 
zijdeunen, die toegang gaven tot dit 
dwarsdeel, moesten vanwege de lage 
zijmunen onden een kapel worden opge
nomen. Dit, maar nog veel meen over 
o.a. boendenijen in het Land van Bne-
derode, is te lezen in een instruc
tief en rijkelijk geïllustreerd boek: 
"kijk op boenderijen". Auteun: S.J. 
van den Molen; uitgevenij: Elsevien, 
Amstendam. 

In febnuani-maart 1980 werd in de 
koninklijke Bibliotheek Albert I te 
Bnussel de tentoonstelling "Het 
protestantisme te Bnussel" gehouden. 
In de uitgebneide inleiding van de 
catalogus komt - hoe kan het ook 
anders - Hendnik van Bnedenode ten 
sprake (blz. 17-18). Het betreft een 
passage in verband met het verzoek
schrift van de edelen aan de landvoog
des. De graaf van Benlaymont zou land
voogdes Margaretha gerust gesteld heb
ben met: "ach wat, Mevnouw, heeft Uwe 
Hoogheid vrees voor die bedelaars 
(geuzen)?" 

Geuzennap met draagpenning en kale
bassen, 16de eeuw 
Particulier bezit (Duitsland) 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

In het Jaanboek Oud-Utnecht 1979 is 
o.a. "Bijdnage tot de geschiedenis 
van de Gildenbewegingen te Utrecht, 
mei-augustus 1525" van C.A. van 
Kalveen opgenomen. Vanzelfspnekend 
zo Utrechts als het maan zijn kan, 
maar desondanks komt Walnaven van 
Brederode ter sprake (blz. 59-60 en 
74). Te oondelen naar wat in het ar
tikel van Kalveen vermeld wordt, zal 
men die Walnaven in Utnecht niet 
bepaald aandig gevonden hebben! 

Interessant is de vermelding dat het 
Utnechtse Stadsbestuur in 1525 beslo
ten had een lotenij te houden tenein
de de stedelijke inkomsten te verrui
men. Voor die loterij, waarvoor ook 
zilverwerk bijeengebnacht werd, wer
den Utrechtse stadsboden uitgezonden 
naan diverse plaatsen, o.a. naar Vi
anen (blz. 73). 

Niet minden dan 10 jaar heeft een 
voonbeneidingscommissie gewenkt aan 
het ruilvenkavelingsplan Vijfheeren-
landen. Op 24 januani 1980 viel de 
definitieve beslissing. Heel offi
cieel via stembureaus. De voorstan
ders van het "nieuwe" plan hebben 
gewonnen. Ruim 500 hectanen worden 
als natuunneservaat in het nieuwe 
landschapsplan opgenomen. 
Aanvankelijk dacht men aan enkele 
duizenden hectaren. Van de zijde van 
de boeren kwamen hevige protesten. 
Het huidige plan is in feite een 
compromis. In ieder geval wordt 
een zeen gevanieerd stukje natuur 
in stand gehouden. Maar, zover is 
het nog niet. Eerst moet nog heel 
wat herverkaveld worden. En dat zal 
nog wel heel wat voeten in de aarde 
va.n het toekomstige natuurgebied 
hebben! 
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I 
St Maartensbeker 
Zilver door Ernst Jan van Vianen, 1605 
Haarlem, Frans Halsmuseum 
(Foto: 's-Gravenhage, A. Dingjan) 

van de drie te Vianen geboren of 
overleden; geen heeft er gewoond of 
gewenkt. Minden bekend is de naam van 
de zilvensmid Ernst Jansz. van Vianen. 
In 1604 was hij betrokken bij de ven-
vaardiging van de beker van het Sint-
Maantensgilde te Haanlem. 
Wellicht is Ennst Jansz. van Vianen 
identiek aan een inwoner van Vianen. 
Zijn vaden, Jan Eenstensz. van Vianen, 
was een bnoer van Willem Eenstensz., 
de vader van Adam en Paulus van 
Vianen. 

Ernst Jansz. van Vianen wondt in do
cumenten voontdurend vermeld als 
brouwer. Dit sluit geenszins uit dat 
hij ook als zilversmid werkzaam zou 
zijn geweest. Ook Adam van Vianen 
wondt in Utrechtse documenten her
haalde malen als bnouwen vermeld. 
Deze gegevens over Ernst Jansz. van 
Vianen zijn venmeid in "Nedenlands 
Zilven 1580-1830", 's-Gnavenhage 
1979 (catalogus van de gelijknamige 
tentoonstelling in het Rijksmuseum 
te Amsterdam). De documentatie over 
de zilversmeden Van Vianen werd bij
eengebracht door J.R. ter Molen, 
conservator van het Museum Boymans-
Van Beuningen te Rotterdam. 

Tot de beroemdste Nederlandse zilver
smeden uit de 16de en 17de eeuw be
horen Adam, Christiaen en Paulus van 
Vianen. Hun naam roept onmiddellijk 
het stadje aan de Lek in herinnering. 
Maar nee: voor zover bekend is geen 

Jutphaas: wie praat er nog over? Het 
is een stukje van Nieuwegein gewor
den. De voormalige gemeente Jutphaas 
heeft, hoe dan ook, een boeiende ge
schiedenis. Het was een samenvoeging 
van twee afzonderlijke gebieden: de 
Ambachtsheerlijkheid van het Over
eind en die van het Nedereind van 
Jutphaas. Bovendien omvatte Jutphaas 
het Rechtsgebied van de Ambachtsheer
lijkheid van Rijnhuizen. Een boeiend 
stukje historie, maar even boeiend is 
het feit dat Jutphaas in de loop der 
eeuwen vele kastelen binnen zijn gren
zen telde. Over die kastelen - veelal 
kasteeltjes - gaat het boekje "Van 
Ridderhofstad tot Buitenplaats" van 
J. Schut en G.H.P. de Waard en uit
gegeven door de Historische Kring 
Nieuwegein. Niet alleen over Jut
phaas dus. 
In het boekje is een en ander vermeld 
dat verband houdt met Vianen. In de 
historie van Ridderhofstad Rijnestein 
lezen we dat het Huis Jutphaas ge
kocht wordt door Zweder van Beusichem, 
Heer van Vianen (blz. 9). 
Nadat Louis de Malapert in 1617 eige-

21 



naar is geworden van de Ambachtsheer-
lijkheid van het Overeind, komt hij 
in 1623 ook in bezit van die van het 
Nedereind van Jutphaas. Dit laatste 
had hij te danken aan "een vereeringhe 
en de schenckage" van Johan Wolfert 
van Brederode. Louis de Malapert moest 
er overigens wel f 4.800,— voor be
talen! Dit alles is vermeld in het 
kader van Plettenburg (blz. 61). 
In verband met de Gildenborch komen 
de Heren van Vianen weer ter sprake. 
Immens, de Gildenborch werd aan de 
Utrechtse zijde van de Lek gebouwd 
als een soort uitkijktoren richting 
Zuid-Holland, of Vianen. 
Sympathiek zullen de Heren van Vianen 
dat zeker niet gevonden hebben. Daar
bij komt dat de Heren van Vianen van 
mening waren dat Vreeswijk eigenlijk 
Hollands gebied was. Men beriep zich 
daarbij op een oorkonde van 19 okto
ber 1289, waarbij Floris V de heer
lijkheid Vreeswijk aan Hubert van 
Vianen verpand zou hebben. En dat is 
nog maar het begin van de ellende 
(blz. 78 en 80). 

Vreedzamer is de geschiedenis van 
De Batau. Maar ook dat huis had re
laties met de Heren van Vianen 
(blz. 112-114). 
"Van Ridderhofstad tot Buitenplaats" 
is beslist een aardig boekje, al
hoewel de vak-historicus er wellicht' 
schouderophalend aan voorbij zal 
gaan. 

In de tentoonstelling "Dood en Be
graven" die van medio mei tot begin 
juli dit jaar in het Centraal Museum 
te Utrecht gehouden werd, was als num
mer 91 een rekest geëxposeerd van de 
Utrechtse rouwmantelverhuurders in 
het boveneinde van de stad - het 
zuiden - aan Burgemeester en Vroed
schap, om inwoners van Vreeswijk te 
verbieden hun rouwmantels in Vianen 
in plaats van in Utrecht te huren. Het 
stuk, dat uit 1720 dateert, is in be
zit van de Gemeentelijke Archiefdienst 
te Utrecht (Stadsarchief II, Secreta
ris 333) . 

In mei 1980 promoveerde H.W. Lintsen 
op de ontstaansgeschiedenis van het 
ingenieursvak in Nederland. Het proef
schrift werd bij Martinus Nijhoff te 

's-Gravenhage gepubliceerd onder de 
titel "Ingenieurs in Nederland in de 
negentiende eeuw, hun streven naar 
erkenning en macht". 
Lintsen gaat in zijn interessante 
studie niet voorbij aan Jan Blanken, 
de figuur waaraan Mr dr J. Belonje 
in het vorige nummer van dit tijd
schrift uitvoerig aandacht besteedde. 

Bij de Walburgpers te Zutphen verscheen 
dit jaar onder de titel "Philips van 
Bourgondië (1465-1524) - Bisschop van 
Utrecht als protagonist van de Re
naissance - zijn leven en maecenaat" 
de dissertatie van J. Sterk. In de 
studie van Sterk komen uiteraad een 
aantal zaken voor die betrekking heb
ben op Vianen en omgeving. Ze vermeldt 
hij (blz. 23-24) dat in 1509 en 1510 
allerlei moeilijkheden rezen tussen 
de nogal anti-Habsburgse Staten van 
het Nedersticht enerzijds en Floris 
van Egmond, heer van IJsselstein, 
anderzijds. Floris was als veldheer 
in dienst van het Habsburgs-Bourgon-
disch Centraal Bestuur. In februari 
1511 verklaart de stad Utrecht de 
oorlog aan Floris. Landvoogdes Marga-
retha stuurde een aantal edelen om te 
pogen de zaak in Utrecht te regelen. 
De onderhandelingen mislukten. Het 
Centraal Bestuur besloot uiteindelijk 
een leger te vormen teneinde IJssel
stein te ontzetten. Dat gebeurde op 
1 juni 1511. De oorlog was beëindigd, 
maar de onderhandelingen begonnen. 
De aanvankelijk grotendeels geheime 
diplomatie voltrok zich te Vianen. 
Elders vermeldt Sterk (blz. 80) dat 
kort nadat eind september 1523 de 
troepen van Karel van Gelre in Hol
land begonnen waren met plunderen, 
men de grens van Holland ging verster
ken. Al direct bleek dat aanleiding 
te zijn tot moeilijkheden. Zo bleken 
enkele huizen voor de poort van Oude-
water, die men uit strategische over
weging af wilde breken, toe te beho
ren aan de Brederodes te Montfoort 
en te staan op een Stichts leen, het
geen tot ingewikkelde juridische pro
cedures leidde. 

Verder lezen we (blz. 83) dat het in 
1524 aardig goed bleek te gaan met de 
zo noodzakelijke verdediging van de 
grenssteden. Toch waren sommigen nog 
erg bang voor de vreemde troepen, 
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Gezicht op het Slot Duurstede vanuit 
het zuiden 
Tekening door anoniem maker, 17de eeuw 
(?) 
utrecht, Rijksarchief 
(Foto: idem) 

GIG O.a. uG vPGGSWiJK yclSyGPu Waren. 
Zo meldde op 14 februari de stad 
Utrecht aan bisschop Philips van 
Bourgondië dat zij vernomen had dat 
enige legeraanvoerders in een herberg 
te Vianen een overval op de Domstad 
voorbereidden. 

Interessant is een vermelding 
Inventaris van slot Duurstede 
woning van Philips (blz. 246 en 
noot 9 ) . Die inventaris is in 
ari 1529 opgemaakt. Op folio 
\i&ncr-, -

"Bevonden in Brederodes earner 
de poert 
Een bedde, een poeluwe, gard 
ende een hemel van roet ende 
saey, een taeffel mit scrage 
cleyn, een cleyn ront schrij 
(= een rond tafeltje), een t 
bedstede ende nyet daerin". 

in de 
, de 
308 
febru-

XXV 

boven 

ïjnen 
wit 
n, een 
fken 
reek-

In de inventaris is dus sprake van de 
kamer van Brederode, Hoe zit dat nu in 
elkaar? In 1470 zette bisschop David 
van Bourgondië, de bejaarde halfbroer 
van Philips, zijn politieke tegenstan
ders Reinoud van Brederode, diens 
bastaardzoon Walraven en diens broer 
Gijsbrecht van Brederode, proost van 
het Utrechtse Domkapittel en aanvan
kelijk elect-bisschop van Utrecht, ge
vangen op slot Duurstede. Walraven 
wist in 1472 te ontsnappen, terwijl 
Reinoud in hetzelfde jaar werd vrij
gelaten; Gijsbrecht werd echter tot 
augustus 1474 vastgehouden! 
Te oordelen naar de inventaris had 
Gijsbrecht van Brederode in het slot 
te Duurstede, waar hij gevangen ge
houden werd, zijn eigen kamer. Die 

kamer moet boven de toegangspoort van 
het hoofdgebouw gelegen hebben. 

J.A.L. de Meyere 

Grap of consumentenbedrog 

Ongeveer een jaar geleden verscheen 
in de plaatselijke pers een artikel, 
waarin een aloud Viaansch drankje -
een kruidenbitter - werd aangeprezen. 
"In een oud handschrift was het re
cept ervan opgespoord; vervolgens was 
een fabriek in Zwolle bereid gevonden 
het recept aan te passen aan de moder
ne tijd en met het bereiden ervan aan 
de gang te gaan". Dat allemaal voor 
de Vianezen en hun toeristen, die bij 
een van de plaatselijke slijters al 
vaak geïnformeerd hadden of er wellicht 
een echt Viaans drankje in de handel 
was. Nu, afgelopen jaar was het dan 
zover. Het "oud-Viaansch kruidenbit
tertje" werd de consument aangeboden. 
We mochten het eerst proeven, voordat 
we ons een fles zouden aanschaffen. 
Schrijfster en echtgenoot natuurlijk 
ook proeven! Zoiets unieks en ouds 
laat je je toch niet ontglippen? En 
jawel, het drankje smaakte prima, dus 
ook maar een fles aangeschaft. 

Tot zover leek er niets mis te gaan, 
todat wij op een dag door Middelburg 
liepen. Wie schetste mijn verbazing 
toen ik bij een slijter een soortge
lijke fles zag liggen met soortgelijk 
etiket, slechts met één verschil: in 
plaats van "Viaansch" stond er "oud-
Zeeuws". Een beetje beduusd kochten 
wij zo'n fles en ja ... mijn vermoe
dens bleken juist ... de inhoud smaak
te net zoals "onze" Viaanse kruiden
bitter. 

Maar dat was nog niet alles. Toevallig 
in Zutphen wandelend lag mij in een 
etalage van een Zutphense slijterij 
een aloude Zutphense kruidenbitter 
aan te staren - u raadt het al - een 
identieke fles met identiek etiket 
(alleen nu met oud-Zutphens) en wat 
later bleek, ook met een identieke 
smaak. 

Toch een beetje geërgerd, dronken we 
onze oude Viaanse, Zeeuwse en Zutphen
se kruidenbitter op zonder ook maar 
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enig verschil te proeven. Ik vraag mij 
af of er nog meer van die typische 
plaatselijke drankjes, gebaseerd op 
oude handschriften, op de markt zijn 
gebracht. Misschien dat de fabrikant 
toch maar wat duidelijker informatie 
verschaft in het venvolg, als hij nog 
meer van die nieuwe "oude drankjes" 
afvuurt op de argeloze, goedgelovige 
consument en hem niet iets onthoudt 
door te goochelen met oude handschrif
ten en de plaatselijke pers te mis
bruiken voor dit soort doeleinden! 

J. Smits 

Ton Diekstra aan het werk 
(Foto: Vianen, H.3.G. Helwegen) 

1 w 

Het land van Brederode in prent : 

verslag van een gesprek met Ton 
Diekstra 

In het bezit van de Historische Ver
eniging bevinden zich tal van teke
ningen van het Land van Brederode uit 
voorgaande eeuwen. Om ook onze tijd 
op deze manier vast te leggen, heeft 
onze Vereniging de kunstenares Ton 
Diekstra verzocht een aantal penteke
ningen te maken van mooie, karakteris
tieke plekjes uit de omgeving. De zes 
originele tekeningen komen in het 
bezit van de Vereniging. De prenten, 
die hiervan gedrukt worden, kunnen 
in een map, vergezeld van een uitleg, 
via de Vereniging worden gekocht. 
Het zijn de volgende onderwerpen ge
worden: een blik op de Lekpoort van 
Vianen, een gezicht op de stadsmuur 
en de N.H. Kerk in Vianen, een rivier
gezicht bij Lexmond, een gezicht op 
Lexmond zelf, het Wiel van Bassa bij 
Schoonnewoerd en het stadhuis van 
Ameide. 

Het is de eerste keer in de geschiede
nis van de Vereniging dat we niet al
leen kennis kunnen maken met het werk, 
maar ook met de tekenares ervan. De 
redactie heeft daarom deze kans aange
grepen om iets te weten te komen over 
de ideeën achter de tekeningen en 
heeft er een avond lang met Ton Diek
stra over gepraat. 

Zoals u hebt kunnen lezen, hebben de 
tekeningen wel traditionele onderwerpen, 
maar u moet niet de voor de hand lig
gende plaatjes verwachten, die men op 
elke ansicht kan bewonderen. Hoewel 
Ton Diekstra wel historisch geïnteres

seerd is, heeft ze niet zozeer op 
historische en traditionele aspecten 
gelet, als wel deze onderwerpen op 
haar manien weergegeven. Als u te 
zijner tijd de prenten zelf kunt be
kijken, zult u merken dat zij een heel 
eigen kijk op haar omgeving heeft. Uit
gangspunt in haar werk is dat het niet 
nodig is alles fotografisch weer te 
geven. Doon het één weg te laten en 
het ander nadrukkelijker af te beel
den wil ze iets aan de fantasie van 
de toeschouwer overlaten en hem zo 
nodig kritisch maken. Tijdens ons ge
sprek zei ze: "Als je alles precies 
vastlegt, hoeven de mensen zelf niet 
meer te denken!" 

Ten illustratie ziet u op de afbeel
ding één van de prenten. Vanaf het 
zuid-oosten van Vianen is het een 
blik op een deels afgebrokkeld, be-
gnoeid stuk stadsmuur (ironisch!) 
met nog een klein stukje brug aan de 
zijkant. Rechts is een bossage ex
pres niet helemaal uitgewerkt om de 
nadruk er niet op te leggen. Op de 
achtergrond staat de kerktoren. 

Haar visie klinkt trouwens niet al
leen in deze pentekeningen, maan in 
haar gehele wenk door. Ze geeft voor
al in haar landschappen duidelijk 
haar eigen mening weer. Vaak is er een 
waarschuwing in te lezen om de streek 
van de Vijfheerenlanden met zijn 
mooie natuurgebieden niet verder aan 
te tasten. Ook al moest ze eenst erg 
aan het landschap wennen (haar man 
en zijzelf zijn beiden afkomstig uit 
een bosrijke streek), is ze toch van 
deze streek gaan houden en zet ze 
zich in om het gebied toegankelijker 
te maken voor iedereen. Ze zou graag 
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Prent uit de map, vervaardigd door 
Ton Diekstra 

zien dat bijvoorbeeld äl die dicht
gegroeide weggetjes ween bruikbaar 
worden gemaakt en dat nieuwe wandel
en fietspaadjes wonden aangelegd. Ook 
door de opdnacht van de Historische 
Vereniging is ze zich bewusten gewon
den van de hele Vijfheenenlanden. 
Hienvoon moest ze niet alleen haan 
eigen omgeving van Evendingen, maan 
ook de stneek nond Lexmond en Ameide 
doonfietsen en observeren. 

Als u intenesse hebt gekregen in het 
werk van Ton Diekstra, let u dan eens 
op de exposities, die ze, soms samen 
met anderen, op de zolder van haar 
boerderij in Everdingen houdt. In 
ieder geval staat ze ook tijdens de 
Paardenmarkt in de kraam van de His
torische Vereniging, waar u de pren
ten, door haarzelf van een handteke
ning voorzien, kunt kopen. 

Namens de nedactie, 
J. Smits 

Verenigingsnieuws 

Secretariaat 

In de afgelopen periode werden twee 
ruillidmaatschappen met nabunige 
historische verenigingen tot stand 
gebracht. Dit betrof de vereniging 
"Oud-Utnecht", die zich met de ge
schiedenis van de stad en van de 
pnovincie Utrecht bezighoudt en de 
vereniging "Oud-Gorcum", die de 
stad Gorinchem en het Land van Arkel 
tot haar werkgebied rekent. Het belang 
van dergelijke ruillidmaatschappen 
ligt in de mogelijkheid ondenling ge
gevens uit te wisselen met betrekking 
tot zaken, die voor de verenigingen 
van gemeenschappelijk histonisch be
lang zijn, het samen onganiseren van 
activiteiten en dergelijke. 

Twee belangrijke instellingen hebben 
zich op ons tijdschnift geabonneend. 
In de eerste plaats is dit het Cen
traal Bureau voor Genealogie te 's-
Gravenhage, dat op landelijk niveau 
voorlichting en gegevens verstrekt 
ten behoeve van het onderzoek naar 
voorouders of andere overleden fami
lieleden. De Koninklijke Bibliotheek 
te 's-Gravenhage deelde in een rond
schrijven mee, dat men vooruitlopend 
op een binnenkont te verwachten wet
telijke regeling is begonnen met het 
bijeenbnengen van alle hier te lande 
verschijnende tijdschniften op een 
centnale plaats. Vanzelfsprekend mag 
ons tijdschrift daarin niet ontbreken. 

Archivariaat 

De bibliotheek van de vereniging werd 
met drie schenkingen verrijkt. Van de 
gemeente Vianen ontvingen wij een door 
de secretarie samengestelde bundel van 
fotocopieën van artikelen over plaat
selijke geschiedkundige ondenwerpen. 
De bedoeling van dit zogenaamde scheur-
katern is om tegemoet te komen aan de 
vele verzoeken van Viaanse scholen om 
inlichtingen op historisch gebied voor 
het maken van werkstukken en dergelijke. 
De uitgave wordt dan ook slechts voor 
onderwijsdoeleinden ten beschikking 
gesteld en alleen op aanvraag venstrekt. 

Eerder ontvingen wij van de gemeente 
Vianen het Jaarverslag 1979, het 
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tiende dat gepubliceerd werd. Vanwege 
de, elk jaar toenemende, bijdragen op 
histonisch gebied, mag een exemplaar 
in de verenigingsbibliotheek niet 
ontbreken. 

Een belangrijke aanwinst is de inven
taris van de archieven van het hoog
heemraadschap van de Vijfheerenlanden. 
Deze omvangrijke inventaris (560 
bladzijden in twee delen) werd vervaar
digd door J.D. Winsemius en in 1973 
door de provinciale inspectie der 
archieven in Zuid-Holland te 's-Gra-
venhage uitgegeven. Dankzij deze in
stelling is de vereniging in het be
zit gekomen van dit gestencilde werk, 
dat niet in de handel verkrijgbaar is. 
In de inleiding van 31 bladzijden 
wordt in het kort de geschiedenis van 
de Vijfheerenlanden en de aard en 
samenstelling van de archieven uit
eengezet. Het hoogheemraadschap werd 
bij Koninklijk Besluit van 29 april 
1856 opgericht. Tot die tijd beheerste 
in feite de bekende regeling van 11 
april 1824 de gemeenschappelijke water
staatszorg in dit gebied. Op laatst
genoemde datum sloten twaalf partijen 
bij de kerk te Everdingen overeen
komsten op het terrein van de water
staatszorg. Later zijn hier nog maar 
vijf heren van over, wier aantal tot 
de naam van de Vijfheerenlanden heeft 
geleid. De gemeenschappelijke rege
ling omvat dan de heerlijkheden Vianen, 
Hagestein, Everdingen, Ter Leede en 
Schoonrewoerd en Arkel boven de Zouwe. 
De bestuurlijke structuur is zeer in
gewikkeld. Het is ondoenlijk er hier 
op in te gaan. Een opsomming van de 
verschillende archieven van het hoog
heemraadschap geeft evenwel al een 
goede indruk van de gecompliceerdheid 
van de bestuurlijke verhoudingen. 
Allereerst zijn er de inventarissen 
van de archieven van de vijf dijk-
colleges, te weten Vianen, Hagestein, 
Everdingen, Ter Leede en Schoonrewoerd 
en Arkel boven de Zouwe. Daarna komt 
het archief van het college van de Lek, 
waarin de aan de Lek grenzende heer
lijkheden Vianen, Hagestein en Ever
dingen waren verenigd. In dit colle
ge werden hun belangen op het gebied 
van de afwatering en de waterkering 
behartigd. Tenslotte was er het 
overkoepelende bestuursorgaan, het 
college van de Vijfheerenlanden, 
waarvan het archief ook bewaard is 
gebleven. In werkelijkheid waren de 

onderlinge verhoudingen echter veel 
ingewikkelder dan uit deze archieven 
zou blijken. Hier komt bij, dat de 
polderarchieven in deze inventaris 
niet zijn opgenomen. 
In 1856 werden al deze oude instanties 
opgeheven en ondergebracht in het 
hoogheemraadschap van de Vijfheeren
landen. Van dit centrale college en 
van de daaronder ressorterende pol
ders, waarvan stukken bij het college 
binnenkwamen, zijn de archieven 
eveneens beschreven. Deze organisatie 
heeft tot 1 januari 1973 bestaan. Op 
die datum kwam het nieuwe hoogheem
raadschap van de Groot-Alblasserwaard 
tot stand, waarbinnen de Vijfheeren
landen, naast de Overwaard en de Neder-
waard, nog maar als polder functio
neert . 

Wanneer men bedenkt, dat behalve de 
reeds genoemde polderarchieven nog 
grote delen van de archieven van met 
name de dijkcolleges, zich op andere 
plaatsen bevinden (Hagestein o.a. in 
de kapittelarchievan van Ten Dom en 
Oud-Munster in Utrecht; Everdingen in 
het archief van de Graven van Culem-
borg; Ter Leede en Schoonrewoerd in 
de archieven van de Nassaussche Domein-
raad; Arkel boven de Zouwe o.a. in de 
grafelijkheidsarchieven van Holland) 
dan is het duidelijk, dat een onder
zoek naar de waterstaatsgeschiedenis 
in dit gebied niet zo eenvoudig is. 
De voor ons liggende inventaris is in 
dit opzicht van zeer grote waarde. 
Trouwens, ook voor geïnteresseerden 
in de bestuurlijke en rechterlijke 
organisatie van het Land van Vianen 
of andere onderwerpen is het werk van 
belang. Een uitgebreide personen-, 
zaak- en plaatsnamenindex is hierbij 
zeer behulpzaam. Een veertigtal re
gesten van in het oud-archief van het 
hoogheemraadschap van de vijfheeren
landen aanwezige charters en een con-
cordans op de inventaris van het oud-
archief door J.H. Hingman van 1875 
(ook in verenigingsbezit) completeert 
deze inventaris. 

De inventaris kan door een ieder uit 
de bibliotheek van de vereniging op 
het Rijksarchief te Utrecht worden 
opgevraagd en aldaar geraadpleegd. 
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Verslag van de excursie naar kasteel 
Doorwerth 

Zaterdag 29 maart jl. vertrokken 54 
leden van de vereniging naar kasteel 
Doorwerth. De deelnemers hadden al in 
het tijdschrift van de vereniging iets 
over de geschiedenis van dit kasteel 
kunnen lezen. Om 14.15 uur arriveerden 
we er na de binnenweg via Culemborg -
Rhenen - de Grebbeberg genomen te heb
ben. We werden er ontvangen door de 
heer Woudenberg en twee van zijn mede
werkers, te weten de heren Bouwman en 
Van Beveren. In het koetshuis kregen 
we een kop koffie aangeboden en na een 
korte inleiding door de heer Woudenberg, 
die ons mededeelde dat al vanaf 1974 
aan de restauratie gewerkt werd, hoor
den we van beide bovengenoemde heren 
iets over de bouwgeschiedenis van dit 
kasteel en wat er zoal voor interes
sants bij de restauratie aangetroffen 
of gevonden was. 

Het eerste dat gerestaureerd werd, was 
het koetshuis (nu als restaurant in 
bedrijf zijnde). Daarna is men aan het 
eigenlijke kasteel begonnen. Aan de 
hand van een plattegrond en een dwars
doorsnede kwamen we veel te weten; 
het oudste nog bestaande gedeelte is 
uit de 13de eeuw, namelijk de grote 
zaal die een zeer bijzondere balk-
constructie heeft (net als bij kas
teel Amerszoden). In de 15de eeuw zijn 
hier nog toevoegingen gekomen. 
Vooral bij de opgravingen in de kelder 
zijn leuke dingen te voorschijn ge
komen, onder andene kinderschoenen en 
veel jacobakannetjes. Deze werden aan
getroffen toen men de daar aanwezige 
put leegmaakte. Verder trof men daar 
een stookplaats aan en brandsporen. 
Ook de wijze waarop men het onderzoek 
heeft verricht, nl. door middel van 
fotografie en in tekening brengen van 
het aangetroffene, werd verteld. Zo 
heeft men ook de oorspronkelijke in
gang van de toren weer terug gevon
den! 
Na dit verhaal was er gelegenheid tot 
vragen stellen. Iets waar ook de jeug
dige leden gebruik van maakten, o.a. 
waarom de oudste muren dunner waren 
(toen had men nog geen kanonnen) en 
of het kasteel belegerd is geweest 
(ja, want men heeft zelfs gietstuk-
ken aangetroffen waarin men zelf de 
kogels goot). 
De rondleiding volgde daarop en ieder
een was in de gelegenheid overal op 

ir, te klimmen tot in de arkeltoren-
tjes toe. 

Daarna namen we nog een kijkje in 
het ook daar gevestigde Nederlands 
Jachtmuseum. In een van de zijgan
gen troffen we ook een stamboom aan 
van de familie Van Brakell met daarop 
een vermelding dat de Heen Van Willige 
Langerak trouwt met de erfdochter van 
Zweder van Vianen, van Voorst tot Kil
lestein (1377-1390; vermeld in Slich-
tenhorst pagina 159 en Pontanus pagina 
313). Killestein is gelegen te Lexmond, 
en een van de leden opperde dan ook 
het idee om daar met de nieuw op te 
richten archeologische groep eens te 
gaan graven. 

In de kelderkantine kregen we weer 
koffie aangeboden en daar dankte de 
voorzitter de heer Woudenberg voor 
deze interessante "preview" en ont
vangst en feliciteerde hem tevens met 
zijn 40-jarig jubileum. 
Via de snelweg reden we weer Vianen-
waarts, waar we precies om 18.00 uur 
aankwamen. 

Namens de excursie-commissie, 

P. van Iperen 
Mevrouw V.F.C. Leeuwenberg-Steegh 

Verslag van de excursie naar Zeist 

Zaterdag 14 juni werd een excusrie ge
organiseerd naar het complex van de 
Evangelische Broedergemeenschap en het 
Slot te Zeist. 
Tijdens de rit naar Zeist hield de 
voorzitter voor de 35 deelnemers een 
inleiding over het ontstaan, de ach
tergrond en de betekenis van de Hern
hutters in Nederland. 
De beginperiode van de Hernhutters in 
Nederland vindt plaats in IJsselstein 
in het buurtschap Eiteren, doch niet 
zo lang daarna koopt de Amsterdamse 
ijzerhandelaar Cornelis Schellinger 
te Zeist het Slot met alles wat er 
bij behoort, de hoge heerlijkheid in
begrepen. 
Cornelis Schellinger was toegetreden 
tot de Hernhutters en onder zijn be
wind werden de terreinen langs de laan 
naar het slot veranderd in pleinen, 
waar omheen woningen gebouwd werden 
voor de broeders en zusters. 
In de kerk van de Gemeente vertelde 
de heer Dingemans, predikant van de 
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Deelnemers aan de excursie en de jaar
vergadering op 14 juni 1980 te Zeist 
(Foto: Vianen, Mw V.F.C. Leeuwenberg-
SteechJ 

Broedergemeente, over de geschiedenis 
van kerk en gebouwen op het plein en 
over het dagelijks leven en de reli
gieuze achtergronden binnen de ge
meenschap . 
Na de causerie van de heer Dingemans 
werd ook het kerkhof bezocht. 
Hierna werd onder leiding van mevrouw 
Hooymeyer het Slot bezichtigd. 
Het gebouw is opgericht in opdracht 
van Willem Adriaan van Nassau, een 
kleinzoon van prins Maurits. Architect 
was Jacob Roman, die ook het paleis 
Het Loo bouwde. 
Na de rondleiding door het Slot, dat 
luisterrijk gerestaureerd is door ir 
J.B. baron van Asbeck, werd in een 
zaal van de Broedergemeenschap de 
jaarvergadering gehouden. 
Beslist een zeer geslaagde excursie! 

Namens de excursie-commissie, 

G.A. Verduin 

Uitnodiging voor excursie naar de 
Lopikerwaard 

De excursiecommissie heeft het genoe
gen de leden uit te nodigen voor een 
bezoek aan de Lopikerwaard op zater
dag 1 november as. 

De Lopikerwaard is het gebied in de 
provincie Utrecht, dat begrensd is 
door de Lek, de Hollandse IJssel, de 
Enge IJssel en de provinciale grens 
van Zuid-Holland. 

In oorsprong was de Lopikerwaard een 
veenwildernis. De ontginningen schij
nen in het midden van de 11de eeuw 
begonnen te zijn bij de Lobeke (Lo-
pikerwetering) bij Lopik, de Holland
se IJssel bij Willeskop en Kort Hees-
wijk. Een eeuw later was men ook in 
Polsbroek bezig met ontginnen. 

Loodrecht op de Lobeke en op de aan
gelegde weteringen werden sloten ge
graven. Hierdoor werd het te ontgin
nen land in kavels van gelijke breed
te verdeeld. Het voorste gedeelte werd 
gebruikt als weiland; het achterste 
als onbemest hooiland. Eens het stukje 
ontgonnen, begon men aan de achterzijde 
van de ontstane kavel opnieuw een we
tering aan te leggen en zo ging men 
steeds verder. Op deze wijze kreeg 
de Lopikerwaard een zeer regelmatig 
patroon. 

Een goed voorbeeld van deze evenwijdig 
lopende weteringen is te zien tussen 
Lopik en Cabauw. 

Drs J.G.M. Boon, archivaris van het 
streekarchivariaat zuid-west Utrecht, 
zal als deskundig begeleider fungeren 
tijdens de bustocht door de Lopiker
waard. Tijdens deze tocht zal ook een 
bezoek gebracht worden aan Montfoort, 
Oudewater en Schoonhoven. 

De heer Ph.L. van der Lee, dijkgraaf 
van het waterschap Lopikerwaard, zal 
de deelnemers aan de excursie ontvan
gen in het dijkhuis te Jaarsveld. On
der het gebruiken van een kopje koffie 
zal de dijkgraaf een inleiding houden 
over het functioneren van het water
schap. 

Het bewuste dijkhuis is beschreven in 
"Het wassende water" van Herman de 
Man. 
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Gezicht op Jaarsveld 
Gravure door A. Rademaker, ca 1725 
Vianen, particuliere collectie 

yiEflsvELr 

C L X X XT. 

Het D O R P J A E E S V E L T acn de Rivier de Lek in Zuithol-

lantophet Jaer i 6 i o . hebbende eenfraeiSlotgehadr, datdeFran-
fchen in het Jaer 1673 deden fpnngen. 

U kunt zich voor de excursie opgeven 
bij de leden van de excursiecommissie: 

De heer P. van Iperen 
Langendijk 54 
Vianen 
Tel. (03473) 1003 

Mevrouw V.F .C. Leeuwenberg-Steech 
Kerks t raa t 10 
Vianen 
Tel. (03473) 3250 

Expositie tijdens Paardenmarkt 198C 

Tijdens de traditionele Paardenmarkt 
wordt dit jaar door de Vereniging 
een tentoonstelling georganiseerd in 
de Burgerzaal van het Stadhuis. In 
deze expositie zal een en ander over 
het reilen en zeilen van onze Vere
niging aan het publiek getoond worden. 
Natuurlijk zullen ook prenten, teke
ningen, handschriften, munten, boeken 
etc. uit het bezit van onze Vereniging 
te zien zijn. 

De expositie van de Historische Ver
eniging "Het Land van Brederode" is 
voor iedereen de gehele dag geopend 
op 8 oktober 1980. 

Tijdens de Paardenmarkt 1980 te 
Vianen vindt verkoop van de map met 
zes originele prenten van Ton Diek-
stra plaats in : 
- de expositie van onze Vereniging in 

de Burgerzaal van het Stadhuis; 
- een kraam op de Voorstraat. 
Prijs voor leden : f 18,50 
Prijs voor niet-leden: f 22,50 
Bestellingen zijn mogelijk bij de 
voorzitter, secretaris of penning
meester van onze Vereniging (gege
vens in de colophon, voorin het 
ti jdschrift) . 

De heer G.A. Verduin 
Kom Lekdijk 59 
Lexmond 
Tel. (03474) 1615 

Kosten voor de excursie bedragen 
f 12,50. 

Vertrek vanaf het busstation Vianen 
om 12.30 uur. 

Deelnemers ontvangen t.z.t. een uit
voerig stencil met informatie, samen
gesteld door Drs J.G.M. Boon. 
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Ledenlijst 

J. Sanders, Evercfingen 
Mw W. vom Schemm, Vianen 
W. vom Schemm, Vianen 
Drs H. Schipperheijn, Vianen 
Mw J.J. Schmalhausen, Vianen 
J.J. Schmalhausen, Vianen 
Mej. O.R. Schmalhausen, Vianen 
Mw A.J. Schouten-Binneveld, Vianen 
C. Schouten, Vianen 

Mw D.J. Schram-van der Kwast, Vianen 
D.J. Schram, Vianen 
C.N.M. Smeuldens, Hei- en Boeicop 
Mw M.P. Smit-van Baaien, Vianen 
Drs H.J. Smit, Oegstgeest 
Mw J.A. Smits, Vianen 
Mw C. Smits-Gijben, Vianen 
L.A. Smits, Vianen 
E. Spek, Lexmond 
B.J.M. Staffhorst, Vianen 
Mw V. Steegh, Venlo 
R.J.Th. Steegh, Venlo 
O. ter Stege, Vianen 
J. Stolk, Vianen 
Stichting Gemeenschappelijke Biblio
theek, Vianen 
Stichting Historische Kring, IJssel-
stein 
G. van Straten, Lexmond 
Ing. H. Stravers, Oosterhout 
Mw E. Swalue, Vianen 

Dr G. Tadema, Vianen 
Mw G. Tadema, Vianen 
Dr A.J. Teychiné Stakenburg, Rotterdam 
Drs R.A.P. Tielman, Vianen 
Mw F.G. Timmer, Vianen 
Mr J.H.A. Tromp, Vianen 

G.A. Verduin, Lexmond 
Mej. drs G.J. Verduin, Breda 
H.A.J. Verduin, Vianen 
W.C.H. Verkerk, Vianen 
A. Verlaan, Vianen 
A. Verrips, Everdingen 
Dr J. Verrips, Baarn 
J.M. Verwers, Vianen 
Mw W. Verwers-Jongeneel, Vianen 
J. Vink, Vuren 
M.A.R. van der Vlerk, Vianen 
H. van Vliet, Vianen 
Mw H. de Vor, Lexmond 
H. de Vor, Lexmond 
H.W.D. Voskuil, Vianen 
G.J. Vreeswijk, Lexmond 
M.J. de Vries, Heukelum 
N.J.M. Vroomans, Vianen 

Mw H.K. Westerwaal, Vianen 
Mw N.J.M. Witkamp, Vianen 
N.J.M'. Witkamp, Vianen 
Mw L. van Woerkom, Vianen 
Sj. Wouda, Vianen 
G.J. Woudenberg, Vianen 
A.H. van Wijk, Vianen 
J. van Wijk, Vianen 

R. Zwolschen, Hei- en Boeicop 

Nieuwe leden 

J. Biesheuvel, Lexmond 
Centraal Bureau voor Genealogie, 
's-Gravenhage 
D. Helmig, Vianen 
Mw J. Helmig-Tielen, Vianen 
Mw M. Helwegen, Vianen 
Historische Vereniging Oud-Gorcum, 
Gorinchem 
W. van Honk, Vianen 
Mw J.P. van Kekem-Maasland, Vianen 
Koninklijke Bibliotheek, 's-Graven
hage 
G.C. Kranenburg, IJsselstein 
Mw F. Leeuwenberg-Steegh, Vianen 
H. van Lugt, Vianen 
R.W. Mastwijk, Vianen 
Mw D.L.E. Nieuwenhuis-van Dam, 
Vianen 
W.M. Reeder, Garderen 
Mw D.F. Slabbekoorn-van Tilburg, 
Hei- en Boeicop 
L.W.J. Slabbekoorn, Hei- en Boeicop 
J. Sluys, Vianen 
Drs H.J. de Smedt, Utrecht 
G. van Ton, Lexmond 
J.H. Verhoog, Ellecom 
J.B. Verkerke, Vianen 
Mw M.C. Verkerke-Goyaarts, Vianen 
Mw B.M. Zuidam-Scheres, Vianen 
L. Zuidam, Vianen 

Met leedwezen hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van ons medelid 

Mw N. van der Heiden-Verwey 

Mw F.B. Wammes-Renders, Vianen 
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Financieel advies 
stokpaardje 

vandeAmroBank. 
U kunt nogal wat financiële 
hindernissen op uw weg vinden. 
En die laten geen al te hoge 
sprongen toe. Praat eens met de 
mensen van de Amro Bank. 
Financieel advies is hun stok
paardje. 

amro bank u 
Voorstraat 80 

Vianen 



De eeuwenoude Paardenmarkî van Vianen 
wordt jaarlijks gehouden in de Voorstraat, het hart van de stad. 
Op die historische plek is onze zaak gevestigd. 
U bent geïnteresseerd in geschiedenis. 
In onze zaak vindt u 

boeken over geschiedenis 
maar ook romans, hobbyboeken, kunstboeken en 
zoveel meer soorten boeken. Ook kranten, 
weekbladen en tijdschriften. Zelfs het 
tijdschrift „ in het Land van Brederode" 
hebben wij in voorraad. 

Kom eens langs. Wij kunnen u zeker helpen. 

elrn@ulseo 
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL 
Voorstraat 25 - Vianen - Tel. 03473-1486 



B.V. Aannemersbedrijf Woudenberg 
Voorstraat 7 Postbus 3 - Ameide - Telefoon 01836-1641* 


