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Bericht van de redactie 

Er zijn z'o van die woorden die plots 
"in" zijn. Meestal hebben ze een 
vneemde klank, maan soms zijn het oer-
Nederlandse woonden. 
"Dnempelvrees" bijvoorbeeld. Wij wil
len dat woord ook eens gebnuiken en 
daarmee de "trend" volgen. Niet voon 
u? Jawel, dit is aan uw adnes gericht. 

Wanneer wij praten met leden van onze 
vereniging, dan staan wij soms ver
baasd oven de veelheid aan informatie 
en kennis over Vianen en Het Land 
van Brederode waaroven zij beschik
ken. Maar evenzeer zijn wij vensteld 
over het feit dat vrijwel niets van 
die "bagage" in bredere kring bekend • 
wondt. Aan het papien durft men het 
al helemaal niet toe te vertrouwen. 

Oorzaak? Drempelvrees! 

Met een soort ingebouwd idee van "men 
zal het toch niet goed vinden wat ik 
schrijf" iaat men, geheel ten onrech
te, een schat aan kennis verloren 
gaan . 

Fout wanneer u denkt dat de leden van 
de redactie met bril op en bij kaars
licht aan een kolossale tafel in een 
eeuwenoud pand muggezifterig bezig 
zijn met wat en aan teksten binnen
komt . 
De redactie heeft veel taken. Eén 
daarvan is de leden stimuleren hun 
kennis over Het Land van Brederode 
in bredere kring bekendheid te geven. 
Uit die geest is dit nummer van ons 
tijdschnift geboren. Wij geven het 
graag de naam: Ledennummer. 

De auteurs van artikelen in dit num
mer hebben een geheel verschillende 
opleiding, functie en belangstelling. 
Uit hun bijdragen blijkt ook een ven-
schil in visie op en behandeling van 
de onderwerpen. Onmiskenbaar hebben 
ze één punt van oveneenkomst: de 
liefde voon de historie van Het Land 
van Brederode. 

Laat het voorbeeld een stimulans zijn. 

Drempelvnees? Kom nou! 

Reinoud m van Brederode en de stad 
Terwanen 

Reinoud III van Bnedenode op veld
tocht in de Zuidelijke Nedenlanden 

In het Rijksprentenkabinet te Amster
dam bevindt zich in de collectie 
Fnederik Muller een zeer fnaaie 
pnent, bestaande uit een houtsnede 
in vier bladen, vervaardigd door 
Cornells Anthoniszoon en voorstellen
de het beleg van ferwanen in 1533. 
Zowel de politieke achtergronden van 
dit beleg als ook het deelnemen hier
aan door Reinoud III van Bnedenode 
(1492-1556) zijn zeken voldoende in
teressant om er kennis van te nemen. 
Eerst zullen we nagaan waarom Ter-

,'.wanen belegerd werd, dan de rol van 
Reinoud hienbij, waarna tenslotte 
de houtsnede wat naden bezien zal 
worden. 

rO-Liuieke achtergronden 

Het nijk van keizen Kanel V (1500-
1558) had in 1548 de omvang beneikt 
waarvan men zegt dat de zon en niet 
in onderging. Lang heeft deze licht
volle periode niet geduurd. De on
weerswolken in de vonm van ondenwoe-
lende Duitse keurvorsten kwamen in 1552 
tot een plotselinge ontlading en uit
barsting doon het laaghartige verraad 
van de sinds zijn venbond in 1546 met 
Kanel V trouw schijnende maar ontrouw 
blijkende keunvorst Maunits van 
Saksen (1521-1553). Deze had zich in 
1551 venbonden met koning Hendrik 
II van Frankrijk (1519-1559) met 
het gezamenlijke doel zich te verzet
ten tegen de "ondnagelijke praktijken" 
van Keizer Kare± V. 

Nu was er voor de Duitse vorsten wel 
enige neden tot bezorgdheid. Behalve 
dat Karel met harde hand de eenheid 
wilde bewanen, wilde hij voonal dat 
dit een katholieke eenheid zou zijn, 
een stneven dat in de Duitse ovenwe
gend pnotestantse staten weinig sym
pathie ondervond. Maar vooral het 
voornemen van Kanel om zijn zoon 
Filips tot zijn algemeen erfgenaam 
en opvolger te benoemen, viel slecht 
in de Duitse landen. 

Zoals gezegd, heeft Maunits van Saksen 
zich als een vennader laten kennen. 
Zijn heimelijke transacties - het 
Verdrag van Chambord in 1552 - met de 
Franse koning levenden militaire hulp 



Portret van Kavel V 
Schilderij door anoniem meester, ca 
1540 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

en 70.000 goudkronen maandelijks op, 
zij het in ruil voor het afstaan aan 
Frankrijk van enkele Duitse rijksste
den, waaronder Kamerijk, Verdun en 
Metz, en voor de toezegging aan Hen
drik II dat deze het vicaniaat over 
het Duitse Rijk zou ontvangen. 
In maant 1552 bnak de opstand uit. 
Hendnik II bezette de genoemde steden 
en tnok tothaningen binnen. De rebel
lenende vonsten togen op naan Inns
bruck waan de beide broers Kanel V en 
Fendinand I verbleven. Ternauwernood 
wist Karel, hevig geplaagd door de 
jicht, per draagstoel te ontkomen naar 
Villach. Tenslotte werden hij en Fer
dinand gedwongen tot het Bestand van 
Passau waarmee de rebellie tot een 
eind kwam. Met Karels gezag in de Duit
se landen was het evenwel in pnincipe 
gedaan. 

Met dit alles was de diepe vete tussen 
Spanje en Frankrijk, tussen Karel V 
en zijn nivaal Hendrik II tot een ab

soluut dieptepunt gekomen. Niets kon 
Karel meer weerhouden om de venloren 
gegane steden terug te winnen en in 
een wraaktocht Frankrijk zo schenp 
mogelijk te tneffen. Deze veldtocht 
was eveneens nodig om de Nedenlanden, 
waarop Frankrijks haatdragende en oor
logszuchtige ogen voontdurend gericht 
waren, veilig te stellen. 
Karel besloot, voonal op aandningen 
van zijn zusten en landvoogdes hien 
te lande Maria van Hongarije (1505-
1558), Frankrijk niet vanuit het 
noonden maan vanuit het noordoosten 
binnen te vallen. 
Helaas doon zijn haat venblind, koos 
hij het venkeende ogenblik doon tegen 
de winter het beleg - onder bevel van 
hentog Alva - te slaan voon de stad 
Metz. Het werd een jammerlijke mis
lukking. Regen, koude, ziekte, hon-
gen en allerlei ontbeningen deden het 
leger tot een ondeloze bende venval-
len. Met Kerstmis gaf Karel het op, 
zelf zodanig geknakt dat het zes weken 
duurde voordat hij in staat was, zij 
het nog liggende in een draagstoel, 
Brussel binnen te trekken. Hij zag 
en uit als een dode en menigeen ver
onderstelde dan ook dat hij niet meer 
in leven zou zijn. 
Desondanks werden ai spoedig daarna 
in de Nederlanden nieuwe tnoepen aan
geworven om - zo was het plan - de 
Fransen te venschnikken doon onver
hoedse en heftige aanvallen vanuit 
het noonden en daarmee het gevaar van 
die zijde voor de Nederlanden af te 
wenden. Onden de energieke leiding van 
de zwaar gewonde maar ontembare graaf 
van Roeulx (overleden in 1553) wend 
in de zomen van 1553 in een nieuwe 
veldtocht het beleg geslagen voon de 
Zuidnedenlandse sleutelsteden Hesdin 
en Terwanen. 
Karel V, inmiddels voldoende hensteld, 
begaf zich na de inname van die steden 
ook pensoonlijk naar het front met het 
gevolg dat de Fransen voonlopig van 
nieuwe aanvallen afzagen en hun Zwit
serse huurtroepen afdankten. Het drei
gende gevaar voor een aanval op de 
Zuidelijke Nederlanden was voonlopig 
geweken. 
Het is bij het genoemde beleg van Tei 
wanen dat we enze Reinoud III van Bne-
derode ontmoeten. 

De stad Terwanen 

Tenwanen - thans Thérouanne geheten -



ligt in de landstreek Artois in het 
uiterste noordwesten van Frankrijk, 
aan het riviertje de Lys - in het 
Nederlands de Leie - ongeveer 40 km 
zuid-oost van Calais. 
Reeds in de Kanolingse tijd komt de 
naam voor als de gouw Tarvanensis, een 
gebied dat later door Boudewijn I (over
leden in 879), de stamvader van de 
Vlaamse graven, als graafschap bij zijn 
gebied gevoegd werd. Terwanen lag in 
het grensgebied tussen Frankrijk en 
Vlaanderen, reden waarom de stad met 
omgeving meermalen van heer en mees
ter verwisselde. 

Na het jaar 1000 begonnen de Duitse 
koningen bepaalde rechten en graaf
schappen over te dragen aan plaatse
lijke bisdommen waandoor kerkelijke 
vorstendommen ontstonden zoals Luik 
en Utrecht. Zowel Doornik als Terwanen 
waren tot bisschopszetels verheven maar 
geen var, de Zuidnederlandse bisschops
steden bezuiden de Vlaams-Franse taal
grens heeft zich tot kerkelijke staat 
ontwikkeld. Wel was het geestelijk ge
zag van de Terwaanse bisschoppen uit
gebreid tot de omgeving van Yperen 
en Veurne. Ondanks deze situatie stond 
de Terwaanse geestelijkheid vrijwel 
geheel onder de politieke invloed van 
de Franse koningen. 

In 1513 werd de stad, die in 1477 in 
Frans bezit was gekomen, in een geza
menlijke actie van keizer Maximiliaan 
van Oostenrijk (1459-1519) en de En
gelse koning Hendnik VIII (1491-1547) 
tegelijk met Doornik veroverd. 
Nadat bij de "Damesvrede" van Kamerijk 
- het Franse Cambrai - in 1529 Terwanen 
nogmaals in Franse handen was overge
gaan, veroverde Karel V tenslotte op 
20 juni 1553 de stad en verwoestte deze 

grondïc srvan ^ange 
tijd niet meer op de landkaarten ge
noemd werd. 

Karel V en Reinoud III 

Het historisch gewicht van Karel V 
tegenover Reinoud III laat niet toe 
hen beiden onder één noemer te plaat
sen. Integendeel, beider persoonlijk
heid, levensloop en daden liggen te 
ver uiteen voor een onderlinge afwe
ging. Maar er is geen reden de positie 
van Reinoud ten opzichte van Karel te 
onderschatten. Immers, beiden stonden 
via Karels zuster Maria van Hongarije, 
de Nederlandse landvoogdes, in familie
relatie tot elkaar. Mede hieraan zal 

Portret van Reinoud III van Brederode 
Schilderij toegeschreven aan Cornelis 
Anthonisz. , ca 1550 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 

het te danken zijn dat Reinoud ontkwam 
aan het doodvonnis dat Karel over hem 
had uitgesproken wegens ongeoorloofd 
gebruik van het door Reinoud "gezui
verde" familiewapen. Deze veroordeling 
van Karels "beminde neef" ging de gro
te keizer kennelijk toch wat te ver. 
Dan was er, nog steeds, de verhouding 
van leenman, van de keizerlijke vorst 
tot de Hollandse edelman en "graaf" 
van Brederode. Al waren deze middel
eeuwse feodale verhoudingen op den 
duur aan de tijd ontgroeid, het zou 
nog tot de Vrede van Munster in 1648 
duren eer aan het leenheerschap van 
de Habsburgers over de lage landen 
een einde kwam. 

Dat Reinoud een en andermaal ten strij
de werd opgeroepen, was in feite dus 
een normale zaak. Het was al eens eer
der gebeurd, namelijk in 1543 toen 
Reinoud zijn aandeel moest leveren in 
de onderwerping van Gelre, maar dat 
is een geheel ander verhaal. 
In dit jaar was hij overigens als 
vooraanstaand Nederlands edelman 
benoemd tot bevelhebber van het 
Hollands-Utrechtse legen, zulks als 
opvolger van de in 1544 gesneuvelde 



Oranjeprins René van Châlons. 
Ovenigens moet men zich geen al te 
ovendreven voonstelling maken van 
deze functie. Van een algemeen Hol
lands legen, betaald doon de staat, 
was geen spnake. De krijgsmacht be
stond in die dagen uit troepen huur
lingen uit eigen gewesten en andene 
landen. Enige orde bestond er al wel 
sinds doon de Bourgondische vonsten , 
beginnende met Kanel de Stoute, zoge
naamde "benden van ordonnantie" in 
stand werden gehouden, legergroepen 
die ook in vredestijd beschikbaar 
waren. Deze gnoepen, vermeerderd met 
grote aantallen huunsoldaten uit Hol
land en den vreemde, vormden de le
genmacht waarover Reinoud het bevel 
voerde en die geheel ter beschikking 
stond van de keizer. Deze betaalde 
de kosten ten dele met Spaanse munt, 
ten dele via aanslagen op de kas van 
de Staten van vooral Holland en 
Utnecht. 

Zoals eender gebeurd was, zal de land
voogdes Maria aan Reinoud in het voor
jaar van 1553 een schriftelijk bevel 
gezonden hebben tot aanneming van een 
aantal vendels voetknechten van 2000 
hoofden, bestemd voor de veldtocht 
naar noord-Frankrijk. 
Ook nitmeester Molenbays heeft een le
gergroep verzameld en onder zijn bevel 
gesteld; zijn uit cavallerie bestaande 
afdeling was gelegerd in en rond een 
klein donpje ten noorden van Terwanen. 
Reinouds leger lag ten noord-westen 
van de stad, op en achter een heuvel. 
De stad viel op 20 juni in Spaanse 
handen en werd grondig verwoest. Dit 
was het laatste praktische optreden 
van Reinoud in een oorlogssituatie. 
Zonder twijfel was Karel V uitermate 
tevreden over dit resultaat en hij zal 
dit wel aan zijn bevelhebbers van het 
beleg hebben laten blijken. 
Zo belastte hij een maand later, op 
20 juli, Reinoud met het gezag over 
10 vendels knechten, totaal ongeveer 
2000 man, met de nang van overste en 
kolonel. Uit deze functie verkreeg 
Reinoud, behalve de eer en het aan
zien, ook financiële inkomsten. 
Reinoud stierf drie jaar daarna, in
middels nog bevonderd tot deken van de 
Orde van het Gulden Vlies, waarvan hij 
in 1531 tot lid was benoemd. 

De houtsnede 

De uit vier bladen bestaande houtsnede, 

Allegorie van de vergankelijkheid 
Houtsnede door Jan Ewoutsz. naar 
Cornelis Anthonisz., 1537 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 

totaal 55 x 71 cm groot, is vervaar
digd door de Amsterdamse schilder en 
graveur Cornelis Anthoniszoon. Hij is 
voor de historiemmnende Amsterdammers 
geen onbekende. Toen immers in het be
gin van de zestiende eeuw de stad aan 
de Amstel tot rijke volwassenheid was 
gekomen, achtten de vroede vaderen de 
tijd gekomen om hun "Schiprijk Amster
dam" in vogelvlucht-perspectief te 
laten vereeuwigen, zowel in glanzende 
olieverf als in houtsnede. Cornelis 
Anthoniszoon, die leefde van omstreeks 
1499 tot omstreeks 1554, voerde deze 
opdracht nauwgezet en met kunstzin uit. 
Onschatbaar is ook de grote serie 
prenten die hij maakte van tal van be
langrijke personen van zijn tijd, waar
bij onze Reinoud natuurlijk niet ont
breekt . 

Zijn houtsnede "Belegh van Terwaen" 
ontstond in 1553 en is doon hem "ge-
contenfeyt na't leven". Hij is dus ter 
plekke getuige geweest van het beleg 
en heeft, zo mogen we veronderstellen, 
schetsen gemaakt die hij meteen of 
later in zijn atelier tot de houtsnede 
heeft verwerkt. Een oorlogscorrespon
dent dus, niet met de pen of camera 
maar met de tekenstift, zoals later 
Willem van der Velde dat ook zou doen, 



Het beleg van Terwanen 
Houtsnede door Cornelis Anthonisz. , 
1553 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 

ter zee. Ai eender was Cornelis Antho-
niszoon op neis geweest, namelijk in 
1541, toen hij Kanel V vengezelde op 
diens knijgtocht tegen de Tunken in 
Algiens. 
Op de pnent ligt middenboven de ommuur
de stad Tenwanen. Volgens aanduidingen 
ligt het zuiden bovenaan op de pnent, 
zodat blijkt dat de stad in hoofdzaak 
vanuit het noonden belegend is. Als 
titel draagt de pnent de tekst "Dit 
is het beleen van Tenwaen, gheconter-
feyt nat dieven". Op venschillende 
plaatsen zijn nechthoekige vlakken 
uitgespaand, kennelijk met de bedoe
ling aan te geven welke legenkampen 
zijn afgebeeld. Bij het middelste kamp 
staat "Grave de espijnois" venmeid, 
de Spaanse afdeling dus. Voon een gnote 
legertent met (onhenkenbaan) wapen 
staat de Spaanse veldheer. Wie dit is, 

kon niet achtenhaald worden. 
Rechtsonden staat venmeid "hien leijt 
het gnoete nuiter leeghere v(an) mijn 
heen va(n) mole(n)bays rijtmeester". 
Volgens de weergegeven kenktonen was 
dit legenonderdeel, allen ruiters, 
ingekwantiend in en om een nabij ge
legen donpje . 
Rechts in het noord-westen bevindt zich 
de legengnoep van Reinoud van Brede-
rode. Erbij staat vermeld: "Dit is 
het neederlantsche ieeghen mijen heer 
van bnedenno Capijteyn". Op de twee 
gnote tenten is het wapen van de 
Brederodes aangebracht, beide zonden 
de doon karel V voorgeschreven banen-
steel. We mogen aannemen dat deze 
banensteel alleen op de pnent ont
breekt, gezien de nogal tunbulente 
voongeschiedenis van de samenstelling 
van Reinouds wapen. 
Reinoud, fraai gekleed, zestig jaar 
oud reeds, loopt in gezelschap van 
een page en drie dienaren naar zijn 
tent, waar in de ingang een vrouw op 
hem wacht. Wie die vrouw is, kunnen 
we slechts gissen. Zijn vnouw Phi-



lipotte was in 1536 al overleden, 
en zijn latere "bijzit" Katharina 
van Holten is het zeker niet ge
weest. Blijft over een dame van goed 
gedrag, aangewonven voor het leger en 
van voldoende niveau om Reinoud de 
zong van de knijg te doen vengeten, 
respectievelijk slechts een vrouw 
die de tent en zo schoon moest hou
den. 

Het legerkamp van Reinoud ligt tegen 
een heuvel waanop de nesten van een 
kasteel te zien zijn. In de onder
scheidene legerkampen komt dezelfde 
soort vlaggen en vaandels voor, name
lijk met de Bourgondische diagonaal 
gekruiste banen. 
Cornells Anthoniszoon heeft goed om 
zich heen gekeken tijdens zijn ver
blijf in het legerkamp. De prent zit 
vol met allerhand kleine tafereeltjes 
zoals oefenende ruiters, een boeren-
kar met paard, vechtende soldaten, 
schietende kanonnen, een tent plus 
vat wijn plus vrouw erbij, een etens-
kraam, belegeringswerktuigen, een 
vrouw op weg met waterkruiken, paar
den onder een afdak enz. enz. 
Ook de vijand ontbreekt niet. Van 
achter de heuvels aan de horizon komen 
de Fransen in groten getale aanstor
men, zonder resultaat, zoals we nu 
weten. 

J.H. Verhoog 
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Bedelaars in het land van Vianen 

Vóór de Reformatie werden in geldnood 
venkerende mensen geholpen door een 
paar mensen uit het kenkbestuur, die 
de speciale naam Heilige Geestmeesters 
droegen. Na de Reformatie wenden de 
katholieke anmen geholpen doon de Hei
lige Geestmeestens en de protestant
se armen doon de diakenen. Na omstreeks 
1580 werden de armen, die niet tot een 
kenk behoorden, geholpen doon een paan 
leden uit het gemeentebestuun, ge
naamd armmeesters. 
Het volk sprak van "tnekken van de 
Kleine Anmen" als men gesteund werd 
door de diakenen; en "trekken van de 
Gnote Armen" als men gesteund werd door 
de anmmeesters. 
Was er voor de arbeidende stand in 
sommige tijden weinig of geen wenk en 
de kenk anm, dan waren de factoren 
voor zwerven, landlopen, bedelen, 
stnopen en stelen uiterst gunstig. 
De archieven van het Land van Vianen 
levenen af en toe bewijzen op dat de 
"overigheid" (= overheid) iets tegen 
deze misstand tnachtte te doen. Hoe 
verder we in de tijd tenuggaan, hoe 
wreder de inhoud van de "placcaten" 
er tegen is. 
Het oudste placcaat, dat over dit 
ondenwenp in het archief van de Viaan-
se Kamer van Justitie te vinden is, 
dateert van 23 augustus 1535: "... 
alsoe wij (= Reinoud van Brederode) 
verstaen dat dagelix bijnnen onser 
steden ende landen van Vijanen en van 
den Ameijde groot gebreck valt van 
bedelaens, door allen onsen landen te 
gaen bedelen ende bijsondere in allen 
feesten van gilden, bruyloften ofte 
kermissen, neijttegenstaende dat sij 
gesont ende machtich sijn huens 
lichaems ende huer cost ende broot 
well wynnen moeten ... waeromme wij 
ordonnieren ende bevelen onsen offi
cieren ende justicieren, dat men van 
nu voertaen sulcke bedelaers vanghe 

Het volgende stuk, dat in het archief 
van de Viaanse Kamer van Justitie te 
vinden is, dateent van 29 juni 1555. 
Reinoud van Brederode liet bekend 
maken dat de toegang in het Land van 
Vianen en Ameide - dus ook Lexmond, 
Hei- en Boeicop, Meerkerk en Tien
hoven - voon landlopers en bedelaars 
was verboden. Dnossaand en schouten 
knegen opdnacht ze op te pakken en 



Bedelaars op de brug bid de Prinsen
gracht en de Spiegelstraat te Amster
dam 
Schilderij door Isaak Ouwater, 1781 
Voormalige collectie B. de Geus van 
den Heuvel, Amsterdam 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum 

naar Vianen te brengen, waar de jus
titie ze enige tiju gevangen hield, 
liet geselen en ze buiten de souvenei-
niteit liet zetten. 
De bekendmaking van het placcaat ge
schiedde plechtig vóór het stadhuis. 
Eerst werd de klok geluid om zo veel 
mogelijk volk op de been te brengen. 
Van alle kanten stnoomde de menigte 
toe en na even gewacht te hebben, gin
gen de deuren open en tnaden de ge
rechtsbode en enkele Viaanse schepenen 
naar buiten. Als de schepenen - in 
dit geval Beernt van Oostrum, Frans 
van Everdingen, Frans van Assen en 
Lambert Ghijsbentsz. van Everdingen -
enige ogenblikken hun ogen over de 
Vianenaren hadden laten gaan, hief 
de gerechtsbode het stuk, ondertekend 

door de Viaanse secretaris I. Pelgrums, 
omhoog en begon met een stem, die tot 
aan Lek- en Landpoort te horen was, 
het stuk voor te lezen. 
Ieder mocht lastige bedelaars en land
lopers aanhouden en als ze zich ver
weerden, mochten ze net zo lang ge
slagen worden tot verweer uitbleef. 
Desnoods mochten ze dood geslagen 
worden; daar werd men niet voor ge
straft . 

Tweemaal - op 29 en 30 juni 1555 -
werd de bekendmaking omgeroepen. Daar
na werd de deurwaarder met het plac
caat de binnenlanden ingestuurd. 
Zoals gebruikelijk werd Reinouds ver
ordening te Lexmond in de kerk, waar 
toen nog een pastoon dienst deed, 
voor de katholieke gelovigen afge
lezen. De deurwaarder had een copie 
van het placcaat op de secretarie 
gebracht, waar de secretaris het stuk 
ondertekende met J. Bartholomeusz. De 
schout van Lexmond en Achthoven, toen
tertijd ene Dirck Jansz. Stout, nam 
en kennis van en droeg Gerrit Willemsz. 
van Neck "de geswoeren gerechtsboode 



Bedelende vrouw in de Buurkerk te 
Utrecht 
Detail uit schilderij door Pieter 
Jansz. Saenredam, 1654 
Particuliere collectie 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

tot Lecksmonde ende Laeckervelt" op, 
het placcaat op 10 augustus 1555 in 
de kerk voor te lezen. 
Negen jaren laten, op 30 juli 1564, 
wend dezelfde venondening nogmaals in 
de Lexmondse kenk afgelezen. Nu was 
de copie ondentekend doon secnetanis 
Claes Engbentsz. Neck. 
De aflezing geschiedde in tegenwoon-
digheid van de Lakenveldse schout (1). 
We hebben gelezen, dat de hoge magis
traten - drossaand en schout - van 
Reinoud de opdnacht knegen de bede-
laans te wenen. En de diendens dan? 
En wanen geen diendens - dienanen van 
den genechte -, tenminste niet te Lex-
mond, Hei- en Boeicop en Meenkenk. Wel 
beschikte de Kamen van Justitie oven 
twee dienders die te Vianen gestatio-
neend wanen. Of Ameide een dienden had, 
is niet met zekenheid te zeggen. Geen 
enkele maal vinden we daar in de 16de 
en 17de eeuw de naam van de dienden 
venmeid. Voor het eenst wondt en een 
in de oude pnocesstukken genoemd in 
1713 en wel Joost Woutense, zodat ver
ondersteld mag wonden dat Ameide altijd 
oven een dienden heeft beschikt, te-
meen omdat en ook een dnossaand was 
gevestigd. 

In de 2de helft van de 16de eeuw vin
den we over de landlooenij geen vende-
ne stukken tenug en ook de 17de eeuw 
maakt en zo goed als geen gewag van. 
In 1649 werd er door Johan Wolfent van 
Bnedenode nog een placcaat tegen bede-
laans - henhaald in 1698 - uitgegeven, 
waarin een waanschuwing gegeven wend 

aan schippens, voenlieden en henben-
giens, dat ze geen landlopens en bede-
laans mee mochten laten vanen en rij
den of ondendak verschaffen. 
Toen na de zogenaamde Gouden Eeuw het 
venvaltijdpenk begon, wend het zwer
ven van stakkers zonden wenk en zonden 
tehuis steeds gnoter. De volgende 
stukken spneken boekdelen: 

"Den 5 Septemben 1715 
Dnossaant en Schepenen mitsgadens waans-
luyden (= heemnaden) desen heenlijkheijd 
Noondeloos, genesolveent sijnde tot 
pnecautie (= voonkoming) van alle 
diefstalle, huysbraaken en diengelijke 
voon te komen, de wijle jegenwoordig 
zoo in ons eygen donp als in andene 
naabuunige plaatse verschijde dief
stallen geschiet zijn, dat van nu 
voontaan tot soo lange noodig geoor
deeld zal wenden, uyt iden polder vier 
mannen ten minsten d m e patnoeliens 
des nagts te doen (2). 
In kennisse van mijn 
Bnouwer (seen . ) . " 

"Resolutie genomen op den 22 Deo. 1717 
bij alle de Genegten op den dag van 
des Gemeenlands omslag. 
Den Schout, Waansluyden, Schepenen, 
Anm- en Kerkmeesters hebbende ver
sogt aan den Heen Drossaard, om bij 
onsen Heen van Noordeloos en Overslin-
geland te versoeken, om wederom aan 
te stellen tot haanen kosten twee 
s'Heenen Dienaars (3), volgens het 
aloud regt van den Heer, om redenen 
dat jegenwoondig alhien in deese ende 
omleggende Donpen seen veele Huysbnaaken, 
Moonderijen en Dievstallen werden begaan, 
waan door wij Schout en Geregten nevens 
alle onse Ingesetenen niet alleen 
in penicul staan onse goedenen maan 
ons leven te venliesen, dienhalven 
soo den Heer van Noordeloos voors: 
ons vensoek wilde toestaan, soo sal 
geland te vensoeken, om wederom aan te 
stellen tot haaren kosten twee 's Hee-
nen Dienaans (3), volgens het aloud 
negt van den Heer, om redenen dat 
jegenwoondig allhier in deese ende 
omleggende Donpen seen veele 
Huysbraaken, Moonderijen 
tot den tweeden Dienaan wenden omge
slagen en bij de Ingesetenen betaald 
des Jaans de somma van tseventig Gul
den boven de Ordinaare Somme van een-
honderddertig Gulden voor den jegen-
woondigen Dienaan, welke twee voonsz. 
sommen dan doon den Heen Drossaard aan 
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St Maarten met de bedelaars 
Schilderij door Maerten Stoop, begin 
1 7de eeuw 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

de voornoemde twee 's Heeren Dienaars 
sal werden verdeeld, waar voor dan die 
Dienaars gehouden sullen sijn des Nagts 
de ronde te doen, met behoorlijke 
Schriftelijke Ordres en Authorisatie 
van 't Geregt der Justitie, welke 
Dienaars tot haare defensie van 't 
gemeeneland ook sal werden gegeeven 
ider een goede snaphaan en bajonet, 
mits den Ouden Dienaar Härmen Andriesz. 
van Duist, aflijvig komende te werden, 
dat alsdan weden als jegenwoordig sijn-
de maar eenen Dienaar sal werden ge
houden, en betaald met de somma van 
Honderdertig Gulden, ten sij geoor
deeld wierd twee 's Heeren Dienaars 
nood ig waaren. 

In kennisse van mij Subst. Secretaris 
W. Verweerd." 

Ondanks het aantstellen van een extra 
diender, zoals de gemeenteveldwachten 
vroeger genoemd wend, schijnt het 
euvel van bedelen niet afgenomen te 
zijn; integendeel nam de landloperij 
zulke vormen aan, dat souverein van 
Vianen en Ameide ca in 1722 besloot 

om ook Lexmond, Meerkerk en Hei- en 
Boeicop voor het eerst in de geschie
denis te voorzien van een diender: 

"Simon Hendrik Adolf, Regeerende Grave 
ende Edele Heer van der Lippe, Souve
rain van Vianen, Ameyde ... etc. Doen 
te weten, dat tot onse kennisse geko
men is, dat veele vagabonden, landlo
pers en moetwillige sig des daags in 
onse Stede ende Landen van Vianen 
vertoonen ende aldaan ook des nagts 
ophouden, tot groote last ende vexa
tie van onse goede in- ende opgesete-
nen, 't welk niet wel mogelijk door 
twee dienaars van de justitie, die tot 
nog toe maar aangesteld zijn geweest, 
kan wenden geweerd ende voorgekomen: 
Soo ist, dat wij tot ruste ende veij-
ligheijd van deselve onse in- ende 
opgesetenen daarinne willende voorsien, 
bij provisie hebben verklaart, ende 
verklaren bij desen, dat het getal 
van twee dienaars van de justitie tot 
hier toe aangesteld, ende de betalin-
ge van hunlieder gages en kleedenen 
sal blijven ende moeten geschieden 
als voorheenen ende op den voorigen 
voet: ordonn-eerende verders op het 
ernstigste, dat boven dien de respec
tive schouten ende regenten van onse 
dorpen in den Lande van Vianen, als 
namentlijk van Heijcop, Lexmont, 



Collecterende armenbezorgers van het 
Jobsgasthuis te Utrecht 
Schilderij door Jan van Bijlert, begin 
17de eeuw 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

Lakervelt en Meerkerk, yder in sijn 
district tot het weeren van de vage
bonden ende moetwillige, mitsgadens 
tot het houden van goede orde, een 
bequamen dienaan van de justitie 
binnen den tijd van ses weken, nae dat 
hen lieden van dese onse ordre kennis-
se sal sijn gegeven, sullen hebben aan 
te stellen ende tot kosten van het 
gemeen mede ijder in sijn district 
te gageeren ende te kleeden; op 
poene, dat nae verloop van den voor
schreven tijd van ses weken, ende in
dien sijlieden daar van in gebreeken 
souden mogen gebleven zijn, dat wij 
sodamge aanstellinge van de voorschre-
ve dienaans van Justistie tot haren 
kosten door onsen Raad van Regeeringe 
tot Vianen sullen laten doen; desel-
ve in sulken gevalle daar toe bij 
desen autoriseerden, ende mede wel 
special!jk omme soo voor de twee 
dienaars van de justitie tot hier 
toe aangesteld, als mede voor de 
nieuwe aan te stellen dienaars bij 
ijder van onze voonschreve dorpen, 
te maken een instructie, waar nae sij 

sig in het bedienen van de selve hunne 
functien sullen hebben te reguleeren. 
Gedaan onder onsen cachetten en signa
ture op onze residence Detmold, den 
27 Febr. 1722 
Simon Hendrik Adolph 
G. z. Lippe 

Ter ordonnantie van Zijne Exe. 
H. v. Dortmont." 

En zo versehenen dus omstreeks april 
1722 de eerste dorpsdienders te Lex-
mond, Heicop en Meerkerk. Die van 
Lexmond heette Louis Paak; die van 
Meerkerk heette Willem van Hoornaar. 
Louis Paak deed tevens dienst voor 
Lakerveld (en natuurlijk ook voor 
Achthoven). De naam van de eenste 
Heicopse diender is nog niet gevonden. 
Het zal waarschijnlijk wel wat 
geholpen hebben, maan wanneer we dan in 
de volgende boekdelen sprekende ont
boezemingen van een hoge Viaanse ma
gistraat lezen, beginnen we toch 
weer aan het resultaat te twijfelen. 
Voorjaar 1807 schreef baljuw Mon-
hemius: 

"... dat er in geen tijd dat teegen-
woordig door eene bijzondene en zeer 
talrijke klasse van bedelende en mis
doende perzonen een goed gedeelte der 
Burgermaatschappij is verpest; en de 
rampzalige gevolgen daar van in 
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zeedenbederf en ongodsdienstigheid 
zeer zichtbaar zijn." 

Tot slot melden we hier nog iets uit 
het leven van een bedelares. 
Begin november 1806 wandelde zo'n 
zwervend bedelend stakkerdje Vianen 
binnen; het was een achttienjarig door 
de wol geverfd meisje: Maria van den 
Akker. 
Ze nam haar intrek in het schooiers
logement van Maria Wijnands. 
Nu kan een logement nog zo goedkoop 
zijn, af en toe moest mevrouw Wijnands 
haar honorarium hebben. Er moest dus 
ijverig gepet worden en dan kom je op 
vele plaatsen, zodat je wel eens tegen 
een karweitje oploopt. Bij Van der Gun 
in Hagestein kon de bedelares een paar 
dagen meehelpen aardappelen rooien en 
ze pikte en passant een stukje vlees 
bij hem uit het huis mee. Bij de grut-
ter Van Leer te Vianen staat vandaag 
de dag nog een meelrekeningetje van 
haar te kraaien. 

Als ze 's avonds thuiskwam in het lo
gement, vertelde ze van haar weder
varen tijdens haar bedeltocht; dat werd 
graag aangehoond door het tienjarige 
dochtertje van de logementhoudster: 
Johanna Wijnands. 

De kleine Johanna sloot vriendschap 
met de zwerfster en als die 's avonds 
zat te vertellen, bracht Hanna haan 
achtjanige vriendinnetje Mietje Florie, 
een dochtertje van buurman Hendrik 
Florie, ook mee om te luisteren, want 
Marie kon veel mooier vertellen dan 
juffrouw Janszen, bij wie Mietje op 
de kinderschool ging. 
"Je schijnt het nogal naan je zin te 
hebben in Vianen, is 't niet Marie", 
vroeg op een goede dag haar hospita, 
wier gasten meestal erg vlottend waren; 
maar Marie was al een week of drie 
bij haar. 

"Ja", zei Marie, "dat gaat wel; er 
staat langs d'n hogendijk een klein 
huisje leeg; van wie is dat?" 
"Dat is van Pieten Steehouder; heb je 
en zin in?" 
"'k Zou het wel eens willen bekijken 
van binnen", antwoordde de jeugdige 
petster. 
"Dan moet je morgen maar even de sleu
tel halen", adviseerde vrouw Wijnands. 
Het logement ging slapen. Die nacht -
van 23 op 24 november 1806 - lag juf
frouw Van den Akker veel te prakki-
zeren; en ontstond een duivels plan 
in haar vagebondenbrein. Ja, dat zou 

ze doen! 
De volgende morgen, kwart voor elf on
geveer, zei ze: "Johanna, haal jij de 
sleutel even bij Steehouder, dan mag 
je mee naar het huisje" . 
Gedienstig holde de kleine Hanna weg 
en kwam even later met het gevraagde 
voorwerp aandraven. 
Toen zei de bedelares: "Nu moet je 
even aan juffrouw Janszen in het 
schooltje gaan zeggen, dat Mietje 
Flonie direct bij haar moeder thuis 
moet komen. Ik loop zo ver met je 
mee". 
Aan de deur van het schooltje gekomen, 
riep de zwerfster naar binnen: "Heyla". 
Johanna ging naar binnen en deed haar 
boodschap, terwijl Marie een eindje 
terug liep en tegenover de herberg 
"De Frissche Roemer" op de stoep van 
de slagerij van Samuel Hartog bleef 
staan wachten. 
De argeloze schooljuffrouw liet 
Mietje gaan; en wat heeft ze daar 
een spijt van gehad! 
Buiten gekomen wenden Mietje en Jo
hanna doon de zwerfster elk bij een 
hand gepakt en knegen ze te honen: 
"Nou mogen jullie allebei met me mee 
naar d'n hogendijk, want ik heb een 
hóóp speelgoed voor jullie in het 
huisje en ook centjes". 
"Ja, maan Moetje moet toch eerst naan 
haan moeder toe", opperde Hanna. 
"Nee, dat geeft niet, we gaan eenst 
naan het huisje; vóón twaalf uun zijn 
we weer thuis". 
Gewillig stapten de kleintjes aan het 
handje mee, want speelgoed kregen ze 
niet elke dag. Maar toen ze bij het 
huisje kwamen, liep Manie doon en 
toen Hanna om het speelgoed vroeg, 
kreeg ze ten antwoord, dat en eerst 
nog een eind gekuierd moest worden. 
De kinderen vroegen niets meer en in 
hun zieltjes gnoeide wantrouwen en hoe 
verder ze de dijk uitgingen, hoe meer 
ze begrepen, dat ze beduveld werden. 
Zolang de omgeving nog bekend in de 
oogjes van de kindenen voorkwam, om
dat ze daar vaak gewandeld en gespeeld 
hadden, lieten ze zich gewillig aan 
het handje mee leiden, maar zodra de 
bomen, heggen en hekken voor hen 
vreemd werden, lieten ze de lipjes 
hangen en vroegen of ze nu terug 
konden gaan. De kleine Mietje begon 
het eerst te huilen en riep om haar 
moeder, zodat ook de grotere Hanna 
de moed liet zakken en heftig aan 
haar hand begon te tnekken om los te 
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komen, maar de zwerfster hield de 
meisjes stevig vast en sleurde ze mee. 
Ze passeerden de Limietscheiding tus
sen Vianen en Hagestein, waar een 
bord stond met het een of andere pa-
pien er op, waardoor deze plek in de 
volksmond ook wel "'t Plakkaat" heet
te. 

't Plakkaat aanschouwde nu een jonge 
vrouw, die twee huilende kinderen voort
trok, die om beurten smeekten of ze 
naar huis mochten gaan en angstig over 
de uiterwaarden en boomgaarden keken 
of er dan toch niemand in de buunt hen 
hoorde en kon helpen, maar het scheen 
wel of het daan uitgestorven was. 
Hoe meer de kinderen zich lieten trek
ken, des te gnoter werd de haast van 
de bedelares om vooruit te komen. 
Plotseling gelastte ze de kinderen de 
klompjes uit te trekken; dan konden 
ze vlugger lopen. Hanna protesteerde 
en zei dat dan haan kousen helemaal 
stuk zouden gaan. 
"Dat geeft niet", zei Marie, "we gaan 
naar mijn oom en daar krijgen jullie 
nieuwe kousen en ook mooie rokjes". 
Hanna begreep dat het leugens waren 
en liet zich nu compleet slepen, 
waarop de zwerfster zó kwaad werd 
dat ze uitriep: "Als je nou niet beter 
meegaat, dan zal ik jou donden ven-
zuipen of venmoorden". 
Dat hielp even, maar weldra liet Han
na zich ween trekken, waarop ze de
zelfde aanmaning, doch dneigender, te 
horen kneeg. De kleine Mietje ver-
keende in doodsangst en snikte: 
"Hanna - Hanna - Hanna ? !" 
Hannaatje begreep plotseling bij in
tuïtie dat ze van taktiek moest ver
anderen. Ze huilde niet meer, maar 
liep ineens gewillig mee en troostte 
haar vriendinnetje door te zeggen: 
"Vanavond zijn we weer thuis met 
nieuwe kousen". 
Een minuut of vijf stapten ze flink 
door. In een deeltje van een seconde 
voelde Hannaatje de greep om haar 
polsje iets verslappen en ... nuk, ze 
was los. Zo hard ze kon rende ze er 
vandoor en in de spanning van het 
ogenblik hoorde ze niet het jammeren 
van haar vriendinnetje: "Bij me 
blijven, Hanna, bij me blijven". Maar 
Hanna liep door. 
De bedelares spoedde zich nu ijlings 
met het schneiende kind naar het Oud-
slijkervoetveer en zoals de veerman 
later vertelde, trachtte de vrouw het 
jammerende kind in de boot te sussen 

doon te zeggen dat het aan de overkant 
lekkere koek zou krijgen. 
Toen Mietje op de gewene tijd na 
twaalven niet thuis kwam uit school, 
was moeder Florie even gaan vragen 
bij de buunvrouw of ze bij Johanna 
was, maar buurvrouw Wijnands had 
Mietje niet gezien en Hanna was met 
een gast naan het huisje op de dijk 
kijken; die zou zo wel terugkomen. 
Maar het werd half één, één uur ... 
en géén Mietje en Johanna. 
Eens even gaan informeren bij juffrouw 
Janszen. Endaar had je de poppen aan 
het dansen! 

"Mins", zie vrouw Florie, "ik heb ze 
helemaal niet naar huis ontbooie; je 
had ze heiegaar niet magge late gaan". 
"Ja, maar Johanna van vrouw Wijnands 
is ze hien zelf komen halen", verde
digde juf zich. 
Kwaad ging Mietje's moeden tenug naar 
de buurvrouw om die eens even de les 
te lezen over haar dochtertje. "Dat 
snotjong van jou heeft mijn Mietje 
uit school gehaald; heb jij ze opge
stookt?" 
"Bel nint mins; dat is gin zuivene 
koffie; daar mot ik 't mijne van 
hebben; kom mee, we gaan sebiet naar 
het huisje kijken". 
De beide vrouwen voorzagen zich van 
een zwarte omslagdoek en liepen 
haastig de Lekdijk op. Het huisje 
stond geheimzinnig krotje te zijn en 
deed niets voon de oplossing van de 
afwezigheid van de meisjes aan de hand. 
De moeders riepen om beurten met de 
handen aan de mond: "Mie-ie-ie-ietje ! 
Ha-a-a-anna!" Het geluid vloog over 
de Pontwaard en tegen de huizen bij het 
Walsland, maar geen kik kwam terug. 
"Zukke ondeugende nesten toch", oppen-
de de logementhoudster. De vrouwen 
besloten in de omgeving te gaan zoeken 
en riepen nog eens een keer flink 
hard en ... heel in de verte op de dijk 
hoorden ze plotseling: "Moede-e-e-en, 
moede-e-e-en !" 
't Was Hanna. 
"M'n God mins, ze is alleen", niep 
vrouw Florie. 
Hard liepen ze het meisje tegemoet en 
al in de verte riepen ze: "Waar is 
Mietje?" 
Buiten adem en snikkend naderde het 
dochtertje en kon er eerst geen woond 
uit knijgen, zodat haar moeder haar 
door elkaar schudde en riep: "Heb jij 
Mietje uit school gehaald?" 
"Dat vroeg Marie", snikte Hannaatje. 

12 



"Waar is die nou?" 
"Naar Hagestein; ze heeft Mietje mee
gesleurd" . 
"Naar 't stadhuis", commandeerde moe
der Wijnands. 
Het had nogal enige voeten in de aar
de, voordat de wachtdoende dienaan van 
de justitie uit het met honten en sto
ten gegeven verslag wijs kon wonden, 
maan toen hij het begnepen had, vond 
hij het genaden om eenst maan eens even 
baljuw Monhemius te waanschuwen. Daan 
venliep natuunlijk ween genuime tijd 
mee en ondenwijl naakte Mietje steeds 
venden spoonloos. 

Het eenste bevel, dat de baljuw gaf, 
was juffnouw Janszen dinect op het 
stadhuis te laten komen. Bode De Bont 
ging ze halen. De ondenwijzenes, die 
al doon het gespnek met vnouw Flonie 
zenuwachtig geworden was, naakte op 
het stadhuis helemaal ovenstuun toen 
ze het venhaal van Hanna hoorde. 
Een schnale tnoost was het voor Mietje's 
moeden te vernemen dat en kans was, 
dat de bedelanes tegen de avond wel 
tenug zou kenen en dat in ïeden geval 
de diendens en dinect op uit zouden 
gaan om ze te Hagestein op te sponen. 
Laat in de avond keende de politie 
tenug, met als enig positief benicht 
dat de veenman een jonge vnouw met een 
huilend kind had ovengezet. Üe zaak 
begon dus laat in de avond ook voor 
de Viaanse justitie een ennstig aan
zien te knijgen. Vaden en moeden 
Flonie deden die nacht geen oog dicht. 
En gingen de volgende dag venzoeken 
om inlichtingen naan alle nabunige 
genechten, maan de dag ging ween voor
bij en ween kwam er geen Mietje 
boven waten. 

Het speurwenk werd uitgebneid en uit 
de nesultatcn worden we gewaar hoe 
primitief in die tijd dit politiewerk 
nog was. 

Doodmoe en versuft had het kleine 
Viaanse meisje die avond voor het eerst 
in haar leven Wijk-bij-Duurstede aan
schouwd en haar eerste nachtelijke 
logeerpantij van huis geschiedde 
aldaan in het schooienshotel. 
De volgende dag mocht Mietje haar 
kousen niet meer aantrekken, doch 
moest op haar blote kuierlatjes mee de 
boer op om te petten. Zo scharrelden 
ze op Utnecht aan. Gedurende ruim twee 
maanden werd het meisje als meelijwek-
nummertje doon haar exploitante gevoerd 
door Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en 

Bedelaar bij kaartspelers 
Detail uit schilderij door Jan Bap
tist h'eenix, 1649 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

Leiden. Ze sliep vaak in zeer primi
tieve slaapgelegenheden van het aan-
nemersgilde; in het stro, mannen en 
vrouwen, alles dooneen. 
In Haarlem verkocht de bedelares bij 
een zekene Hein Smit voor 8 stuivers 
de kleentjes van het kind: een rokje, 
een jakje en een voorschoot. Het kind 
huilde verschrikkelijk toen het bijna 
naakt - alleen nog een borstrokje en 
een baai rokje aan - mee de straat op 
moest, zodat het van koude en ongemak 
te Leiden ennstig ziek werd. 
Gelukkig had de justitie daar einde
lijk succes en begin febnuari 1807 
kon Mietje aan de ovengelukkige Hen-
drick Florie en zijn vrouw worden terug
gegeven. 
En wat gebeurde er met de bedelares? 
"... doende regt in naam van Zijne 
Majesteit den Koning van Holland, ven-
oordeelt de gevangene om binnenskamers 
(4) strengelijk met de roede gegeeseld 
te worden en voonts om geduurende den 
tijd van vijf agteneenvolgende janen 
in een den tugthuizen binnen het Ko-
ninknijk te wonden geplaatst ten einde 
met haan handenarbeid de kost te win
nen; en band de gevangena na expiratie 
van voors. tijd haar leeven lang uyt 
de Stad en Landen van Vianen. 
Aldus gedaan op den stadhuize van 
Vianen den 13 Maart 1807 bij de 
heeren : 
Arnout Drost 
Dr Mathias Johannes de Rhoer 
Barth. Tichelman 
Jan Glabbeek van der Does 
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Joh. van Rijssel sr. 
Jacobus Immink 
zijnde Mr H.P. v. Hurck absent 
leden in den Raad van Rechtspleging 
dezer stad en uit hoofde van ziekte 
van de veroordeelde eerst uitgesproken 
den 17 Juny 1807 
Secr. Schmidtman". 

Leerzaam voor genealogen ten slotte: 
navraag naar geboonte van Mania: 
"De Pastor den Roomsch Katolijke Gemeen
te van Sassenheim aan den W.E.Dien 
gestrengen Heer P.C. Monhemius, Bail-
liuw des Stad Vianen. 
Wel Edele Gestrenge Heer! 
Ter voldoeninge van Uw verzoek van 4 
dezer heb ik de eer Uwe Gestr. te zen
den het volgende: 
Testimonium ex Libro baptismali 
Pareeciee Romanocatholica Sassenhe-
miensis ad preces - et in commodum 
Tribunalis Oppidi Vianee decerptum. 
Ego intrascriptus praetatae Paraeciae 
Pastorattestor Mariam van den Akker, 
in Pago Voorhout dicto natam, ex legi
time) conjugio Parentum Wilhelmi van 
den Akker et Mariae Adolfs progenitam, 
eamdemque Anno Domini millesimo sep-
tingentesimo ectagesimo nono (= 1789), 
die primo Februarii, ritu catholoco 
baptizatam esse. A.Z.J. Heydendaal 
S.R. Eccleae C: Presbyter supradic-
taeque Paraeciae Pastor. 
En hiermede, zoo ik mij verbeeld, aan 
Uwe begeerte voldaan hebbende, neem ik 
de vrijheid met verschuldigde hoog
achting te zijn 

Wel Edel Gestr. Heer Uw E.G. onderda
nige en dienstvaardige dienaar 
A.Z.I. Heydendaal 
Sassenheim 
9 Februarij 1807." 

P. Horden. 

Noten 

1 De familienaam Neck komen we in 
oude stukken nog al eens tegen. Zo 
vinden we als schout van Lakerveld 
in een stuk van 1597 vermeld: Gijs-
bert Jans Neck. Tijdens de restau
ratie van de Lexmondse kerk in 1955 
kwam er een grafsteen voor de dag 
waarop staat: Willem Cornelissen 
Neck, sterft anno 1679. Op een klein 
steentje stond nog: Härmen Cornelisz. 
Neck, doch jaartal en datum waren 
niet meer te lezen. 
In een Lexmonds begraafboek, aan
vangende 1776 staat onder andere: 
5 Oct. 1799 Annigje van Nek; 29 Nov. 
1779 Adrie van Nek; 29 Nov. 1779 
Maagje van Nek; 19 Aug. 1780 een 
kind van Arie van Nek; 2 Mei 1781 
Maagje de Jong wed. van Nek. 

2 "Den 18en Decern. 1759 is het boven-
staanden geresolveerden vernieuwt 
geworden tot zoo lange wederom noo-
dig zal geoordeelt worden 
In kennisse van mij Secretaris 
Corns van Tetterode" 

3 Eén diender was er al. 
4 Niet op het schavot, omdat ze pas 

18 jaar was. 

Familie-archief Van Zijl 

Er zullen, denk ik, niet veel leden 
van de vereniging op de hoogte zijn 
van het bestaan van het zeer interes
sante archief van de Viaanse familie 
Van Zijll. Het archief bevindt zich 
in het Algemeen Rijksarchief in Den 
Haag en is ai bijna vijftig jaar gele
den geïnventariseerd door F. Hoogend ijk 
( 1 ). De verzameling papieren omvat 173 
nummers er bestrijkt de jaren 1430-1666, 
met het zwaartepunt in de 16de en 17de 
eeuwen. Het interessante van dit ar
chief is, dat het door zijn veelzijdig
heid behoord heeft tot de regerende 
klasse van Vianen. Talrijke persoon
lijke details worden afgewisseld met 
vele documenten oven hun bezittingen 
in het Land van Vianen, hun verhouding 

tot de Brederodes en hum ambtelijke 
bezigheden. 
Laat ik de familie Van Zijll aan u 
voorstellen. Een van de eerste Van 
Zijlls in Vianen was Pelgrim Willemsz. 
die enkele jaren, 1542-1545, schepen 
van de stad was (2). Waarschijnlijk was 
hij bierbrouwer van beroep, althans 
zijn weduwe behoonde laten tot één 
van de vier grote brouwers die Vianen 
toen rijk was (3). Hun zoon Willem 
Pelgrimsz. werd in 1554 secnetaris 
van de stad, gemeentesecretaris dus, 
welk ambt hij meer dan dertig jaar 
zou bekleden. Hiermee vestigde hij een 
familietraditie, want zijn zoon Cor
nells Willemsz. bekleedde het secre
tariaat tot aan diens dood in 1605, 
terwijl diens zoon Joost van Zijll, 
na jarenlang schepen en burgemeester 
geweest te zijn (4), het ambt ver-
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vulde van 1627 tot 1637. 
Zeer bijzonder is het aantekenboekje 
van Joost over zijn financiële aan
gelegenheden. Voorin dit boekje hield 
hij namelijk een kroniekje bij van 
alle heuglijke en droevige gebeurte
nissen als geboorte, huwelijk en dood 
in zijn familie, vermoedelijk het 
oudste in zijn soort dat in Vianen 
bekend is. 
Behalve typische familiepapieren bevat 
het familie-archief Van Zijll ook 
allerlei stukken oven andene pensonen 
en instellingen. Ik noem hien documen
ten oven de Viaanse notanis Connelis 
van Rodenburch, over de goederen van 
de Heicopse pnedikant Regnenus Vogel-
sangh uit 1641, en oven de inkomsten 
en uitgaven van de Gnote Kenk van 
Vianen uit 1631. 
Ik heb niet kunnen nagaan of de Viaanse 
Van Zijlls verwant zijn met de gelijk
namige geslachten uit Utrecht en Lei
den; dit laat ik gaarne aan meen geïn
teresseerden over (5). 
Wel wil ik de aandacht vestigen op het 
feit dat de secretaris Connelis Wil-
lemsz. van Zijll in 1580 in het huwe
lijk trad met Heilwich van Brederode, 
een dochter van Joost van Brederode en 
Anna van Rijsenborch. Volgens A.W.E. 
Dek was deze Joost hoogstwaarschijn
lijk een afstammeling van Reinoud II 
van Brederode (1415-1473), heer van 
Vianen enz. (6), zodat wij met de Van 
Zijlls te maken zouden kunnen hebben 
met een familierelatie van Viaanse 
burgers met hun adellijke heren. 
Tot slot laat ik nu volgen het familie-
knoniekje van Joost van Zijll, dat 
hij begonnen is bij zijn huwelijk in 
1612 en dat hij beëindigd heeft in 
1636, een jaar voor zijn overlijden 
(7): 

Memorien voor Joost van Zyll secretaris 

Den ... November 1605 (8) is myn vader 
Cornells van Zyll in den heere gerust. 
Den Ven May XVI. ende twaelff hebbe 
ick Joost van Zyll myn huysfrou Elisa
beth de Roy getrout binnen Gorcum die 
out was XVIII jaren ende soude XIX 
worden Hen August die eenst comen 
soude ende ick was out den lesten 

Decemben 1611 28 jaren. 
c 

Den Vllen Juny XVI. veertien is mynen 
eersten soon geboren smorgens tusschen 
ses ende seven uren ende is genaemt 
Jan naer mijn swijffs vader ende 
worden donderdachs daer aen gedoopt; 

de peters waren myn wyffs moeder ende 
myn swager Jan Blom van Ommen. Deesen 
mynen soon is ovenleden den XXen Juny 
1614 smongens ontnent vyff uren. 
Op de Hen September XVI. vijftien 
wesende saterdach smorgens tusschen 
twee ende drie uren is mynen tweeden 
soon gebonen, genaemt Jan nae myn 
wyffs vader, ende peter of te getuyge 
myn wyffs moeder. Dese myn soon in 
gestorven den XVIIIen September 1616 
smorgens tusschen acht ende negen 
uren . 
Den Xen October XVI. sestien donder-
daechs des naemiddachs ontrent drie 
uren is geboren myn darde kynt wesen
de een dochter ende genaemt nae myns 
moeders moeder ende myn suster Annich-
gen. 
Den Ven Meert 1618 op donderdach is 
geboren mynen darden soon genaemt Cor
nells ontrent een quartier voor vier 
uren ende heeft tot getuyge gestaen 
over den doop myn moeder. 
Den XVIIen Augusti 1619 is myn moeder 
Heyltgen Joosten gestorven. 
Den Hen October 1619 is geboren mynen 
vienden soon genaemt Jan nae myn wyffs 
vader; het was op een saterdach tsavonts 
ontrent vyff uren, getuygen op den doop 
waren myn wyffs moeder ende Jenneken 
myn wyffs suster. 

Den XIHen February 1622 wesende woons-
dach is gebonen myn tweede dochten des 
savonts ontrent ses uren ende is 
genaemt Helena nae myn moeder ende is 
des Sonnendachs daer aen gedoopt, tot 
getuygen mijn huisvrouws moeder. (In 
de kantlijn staat hier nog: obyt den 
24en October 1636.) 
Den Vllen December XVI. drie ende 
twyntich op een sondach des naemiddach 
by twee uren is geboren mynen vyffden 
soon genaemt Augustyn naer mijn huis-
frouwen grootvaeder van haer smoeders 
weegen, geteuijge mijn huisfrouwen 
moeder ende Frans broeder. 
Den Vllen Junij XVI. seven ende twyn
tich is geboren mynen sesten soon 
genaemt Pelgrum nae myn bnoeder zali
ger wesende op een donderdach des 
smorgens ontrent half vier uren, ende 
is sondachs daer aen gedoopt, ende 
heeft de weduwe van myn broeder Ever-
wyn gestaen als getuyge. 
Den Vlen Augusti 1628 op een woensdach 
is geboren mijnen sevenden soon ge
naemt Willem smongens tusschen drie 
ende vier uren ende Sonnendachs daer 
aen gedoopt is genaempt naer mijn 
grotevaeder ende mijn broeder Willem 
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van Zijll de welcke in Vrancknijck 
gestorven is. 
Den IXen December 1632 oude style myn 
schoonmoeder begraven. 
Den XXen idem Neel Mey (?). 
Den IXen Januany 1633 des naenoens 
tusschen twee ende drie uren myn 
huysfrouw Elisabeth de Roy inden heere 
gerust. 
Den 8 Juny 1634 heb ick Joost van 
Zyll myne huysfrouwe Johanna van 
Vienssen die weduwe was van zaligen 
Samuel Luntius in syn leven Burge
meester tot Vianen (9) getrout ende 
dat in Heycop by den Predicant 
Regnerus Vogelsang. 
Op den 18en Mey 1636 myn dochten 
geboren die ick gepnocuneert hebbe 
aen Johanna van Vierssen wesende op 
een woensdach des mongens intrent 
thien uren ende des andenen daechs 
gedoopt Seytgen nae myn huysvrouwen 
moeder. 
Walraven Lontius myn huysfrouwen soon 
is t'Utrecht gestorven ende begraven 
op den lesten Augusti 1636 in de Buen-
kenck. 

J. Henigen 

Noten 

1 E. Hoogendijk 1931: Beschnijving 
eener verzameling stukken, afkom
stig van het geslacht Van Zijll, 
in: Inventanissen van Rijks- en 
andene archieven, dl 3 (1930), 
's-Gnavenhage, blz. 1-30. 

2 Algemeen Rijksarchief, Rechterlijke 
Archieven van Zuid-Holland voor 
1811, Vianen, inv. nr 1 (1539-1545). 

3 In 1561-1562 werd in Vianen gebrou
wen 3132 tonnen bier doon Clement 
Volkertsz., de broer van de bekende 
letterkundige Dirck Coornhent; 975 
tonnen door Ernst Gijsbertsz.; 725 
' <'••'*•'• d -r ',,_- .'."du;.o v i' P'_ Igr i"-
Willemsz.; en 216 tonnen door Haes 
van Zweten, aldus de nekening van 
de Domeinen van Vianen en Ameide 
van Cornells van Delft, St Maarten 
1561 - St Maarten 1562 (Algemeen 
Rijksarchief, Familie-archief Bre-
derode, inv. nr 51b, fol. 9). 

4 Joost van Zijll was schepen van 
Vianen in 1613-1622, stadsbunge-
meesten in 1623 en 1625, schepen-
burgemeester in 1626, en kerkmees
ter in 1613-1615 (Algemeen Rijks-
anchief, Rechterlijke Archieven 
van Zuid-Holland voon 1811, Vianen, 
inv. nrs 6-8). 

5 Een kleinzoon van de Viaanse secre
taris Cornelis Willemsz. van Zijll 
was de bekende kapitein-ter-zee 
Abraham Ferdinand van Zijll (+ 1640-
1697), die onden een grafmonument in 
de kerk van Benschop begnaven ligt. 
In zijn artikel over deze zeeheld 
aarzelt D.J. Knoops ook oven een 
eventuele verwantschap met de 
Leidse Van Zijlls; zie Ons Voorge
slacht, jrg 31 (1976), blz. 78-80. 
Over het Leidse geslacht zie J.G. 
Kam 1964: Van Zijl, in Jaarboek 
van het Centraal Bureau voor Genea
logie, dl 18, blz. 181-222. 

6 Z.W.E. Dek 1968: Genealogie der Heren 
van Brederode (II), in Jaanboek van 
het Centraal Bureau voor Genealogie, 
dl 22, blz. 239-240. 

7 Algemeen Rijksarchief, Archief Ge
slacht Van Zyll, inv. nn 12, "Me
moriaal", gehouden door Joost van 
Zyll, betreffende zijn goederen en 
inkomsten (ca 1612- ca 1634), fol. 
1v°-2v°. 

8 In het handschnift is de dag van 
het ovenlijden niet ingevuld. 

9 Johanna van Vierssen was een doch
ten van Geunt van Vierssen. Hij be
kleedde in de Viaanse magistraat 
de functie van schepen in 1610, 1611, 
1613-1619, 1622-1630, schepenbunge-
meester in 1618, Heilige Geestmees-
ten in 1613-1615, 1628-1630 en heem-
raad van Bolgerije en Autena in 1613 
en 1614 (Algemeen Rijksarchief, 
Rechterlijke Archieven van Zuid-
Holland voor 1811, Vianen, inv. nns 
5-8, en inv. nn 9, acte van 28 
december 1632). 
Johanna's eerste echtgenoot, Samuel 
Lontius, was schepen van Vianen in 
1626 en 1627, schepenburgemeester in 
1628, stadsburgemeester in 1629 en 
1630, en gasthuismeesten in 1628-
1630 (idem, inv. nn 8). 
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Kroniek 

In een van de voorgaande nummens van 
dit tijdschrift (Jrg 4, nn 3, najaan 
1979, blz. 22) werd melding gemaakt 
van de perikelen nondom de zogenaamde 
"glasmolen" te Leendam. 
Ambtelijke molens malen minden snel 
dan alle andene soonten molens, maan 
na maanden en maanden is en nieuws. 
Oven nedding! 
De gemeente Leendam nam de molen oven 
van de Nederlandse Verenigde Glasfa-
bnieken en wil deze op haar beunt 
overdnagen aan de Stichting tot In
standhouding van Molens in de Aibias-
senwaand en de Vijfheenenlanden. 

Voon de duidelijkheid: met de gias-
pnoductie had de "glasmolen" niets 
te maken. Oonspronkelijk deed de molen 
dienst voon de bemaling van de omlig
gende poldens. Toen de molen op non-
actief stond, wend hij gekocht doon 
een dinecteur van de glasfabniek als 
een monument en historisch document. 
Dinecteur Doets bleek het bij het 
nechte eind te hebben. De molen wend 
"officieel monument". Wat Monumenten
zorg in al die tijd gedaan heeft? 
Adviezen gegeven ... 

Het Limburgse Thorn is bekend als "het 
witte stadje". Onder die titel, "Thorn 
- het witte stadje", werd door J. Hout-
mortels een boekje samengesteld dat 
als gids voor stad en omgeving dienst 
doet. 

Thorn is vooral bijzonder omdat het 
een soort vorstendom was, dat eeuwen
lang genegeerd wend doon een vonstin-
abdis. Niet alle abdissen die te 
Thorn de scepter zwaaiden bleken lief 
en aardig te zijn. Eva van Ysenbung 
bijvoonbeeld. Ze gednoeg zich al te 
werelds en, zo vindt men in Thonn, 
ze regeerde maar al te willekeurig 
over het volk. Op drie na venlieten 
de nonnen de abdij. Na de dood van Eva 
van Ysenbung in 1531 kon, gezien de 
geringe bezetting van het klooster, 
slechts een voonwaandelijke keuze ge
daan worden in venband met de opvol
ging. Het werd de 17-jarige Margare-
the van Brederode. Tot haar dood, in 
1577, zou Margaretha abdis van het 
kloosten blijven en vonstin van Thonn. 
Aldus vermeldt het boekje "Thonn -
het witte stadje" (blz. 17). 

Gezieht o'f 
Thorn 

KOOP van ae Kern 'te 

De eenzijdige belangstelling voor alles 
wat met de zogenaamde "Gouden Eeuw" 
te maken heeft, is op zijn minst aan
vechtbaar. Ten onnechte is aan andene 
eeuwen - of die nu "Bnonzen Eeuw", 
"Plastic Eeuw" of wat dan ook genoemd 
moeten worden, laat ik hier buiten 
beschouwing - niet de aandacht besteed 
die ze verdienen. Engen nog: soms wend 
en wordt er nogal denignenend oven ge
daan. Oven de 18de eeuw bijvoonbeeld. 
Met fatsoen kon en over die eeuw van 
decadentie, venwijfdheid, naäperij en 
noem maar op, niet gesproken worden. 
Aanzelend komt daar wat verandening 
in. Uitgevers durven het zelfs aan de 
nesultaten van onderzoek in verband 
met de 18de eeuw te publiceren. Neem 
bijvoonbeeld de 18de eeuwse literatuur: 
die wordt bestudeerd, (hen)uitgegeven 
en ... gelezen. 

Een lang vengeten, maan hen-ontdekte 
18de eeuwse figuur, is dacob Campo 
Weyerman. Een uiterst boeiende figuun: 
schnijven en schilden, avonturier 
en globetrotter die acht talen spnak, 
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charmeur en oplichter, en nog veel 
meer . 
Weyerman is in 1677 gebonen te Breda. 
De ouders van Jacob Campo Weyerman 
hadden beiden te maken met stadhouder 
Willem lil. Vader Weyerman was lakei 
in dienst van Willem. En zijn moeder? 
Voor haar huwelijk vluchtte ze, na 
een aanranding, uit het café waan ze 
werkte. Onder de naam Tobius Morello 
nam ze dienst in het leger. Bij een 
veldslag in Duitsland naakte zij ge
wond. Men kwam er toen achter dat 
Tobias, inmiddels tot sergeant be
vorderd, een ... vrouw was. Haar ont
slag volgde, eervol. Willem III, die 
haar persoonlijk ontving, schonk 
haar voor het leven een jaarlijkse 
som van 200 gulden. 
Na haar ontslag huwde zij te Breda 
met Jacob Weyerman. Het jonge echt
paar begon er een herberg, waar 
Jacob Campo, hun enige zoon, ge
boren werd. 
Jacob Campo Weyerman werd het ouder
lijk huis uitgegooid toen zijn moe
der hem ontdekte in aanwezigheid van 
een hoen die ... model zat voor een 
schilderij waar Jacob Campo mee bezig 
was! De herbergierszoon vertrok naar 
Antwerpen, waan hij een relatie had 
met een herbergiersdochter. Zij 
werd zwanger en samen trokken zij 
naar Lille. Jacob Campo vertrok naar 
Parijs; zijn vriendin liet hij alleen 
achter. 
In de Franse hoofdstad ging Weyerman 
studeren. In zijn onderhoud voorzag 
hij met ... kaartspelen. Slecht had 
de schrijver-schilder het te Parijs 
niet: hij hield er een toneelspelende 
vriendin en een dienstbode op na! 
In Parijs was Weyerman goed bevriend 
met de bankien, speculant en minister 
van financiën van Frankrijk, de Schot
se avontunier John Law. Law, windhandel 
en Vianen komen samen voor in een 
zogenaamde Windhandel-prent (zie het 
artikel van C.H. Slechte in dit tijd
schrift, Jrg ?, nr 2, november 1977 
blz. 5-27). 

Weyerman^raakte mét John Law - met 
wie hij overigens ruzie kreeg - finan
cieel aan lager wal. De intelligente 
Weyerman zocht en vond een baantje als 
kamerheer. Ook nu was de dochter voor 
Weyerman de oorzaak om te vluchten. 
Weyenman trok naar Italië. Van daaruit 
naar Zwitserland en Duitsland. Na tal 
van liefdes- er- andere avonturen - hij 
ontmoette onder andere de beroemde 

Portret van Jacob Campo Weyerman 
Gravure door Jacob Houbraken naar 
Cornells Troost, 1729 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

bendeleider Cartouche - keerde Weyer
man te Breda terug. De erfenis die 
zijn ouders hem hadden nagelaten was 
in een minimum van tijd omgezet in 
schulden. Hij vluchtte voor zijn 
schuldeisers, maar kon uiteindelijk 
tenug keren naar zijn geboontestad 
Breda. Daar beroofde hij een chirur
gijn van geld, juwelen en een beeld
schoon nichtje. Weyerman werd veroor
deeld en levenslang verbannen uit Stad 
en Baronie Breda. In Londen, waarheen 
Weyerman met zijn geliefde was gevlucht, 
was het geld gauw verteerd èn het 
meisje zwanger. In Engeland kon Weyer
man, die zich "ontdaan" had van zijn 
vriendinnetje, rijkelijk leven van zijn 
inkomsten als schilder. 
Omstreeks 1720 keerde Weyerman terug 
naar de Nederlanden. Zijn onrustige 
natuur dreef hem van stad naar stad. 
Uiteindelijk belandde Weyerman in het 
begin van de dertiger jaren in Vianen, 
dat de twijfelachtige reputatie van 
vnijstad had en daandoor een opvang
centrum was van allerlei randfiguren. 
Maar uiteindelijk viel dat tegen. 
Weyerman werd te Vianen gevangen ge
nomen en na een venzoek van het Hof 
van Holland om uitlevering, ovengebracht 
naar de gevangenis te Den Haag. Op 22 
juli 1739 werd Jacob Campo Weyerman 
tot levenslang veroordeeld. Hij zou 
te Den Haag in de Gevangenpoort blij
ven tot zijn dood in 1747. Het vonnis 
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is doorspekt van chantage-gevallen. 
Eén van de slachtoffers was ... de 
burgemeester van Vianen. 
Bij de bewaard gebleven processtukken 
bevindt zich een onderdanig verzoek
schrift om papier te mogen ontvangen. 
Dergelijk verzoek wordt geheel duide
lijk wanneer men weet dat gevangenen 
(hetzij via hun familie) in hun levens
onderhoud moesten voorzien. 

Recent zijn door A.J. Hanou drie niet 
eerder gepubliceerde werken van Jacob 
Campo Weyerman uitgegeven bij "Huis 
aan de drie grachten" te Amsterdam. 
Het betreft: "Den Heer is betoovert, 
en De Juffer behext"; "De Schoone 
Dwaalstar, of De vereenigde gelieven" 
en "De Vruchtbaare Juffer". 

In "De Schoone Dwaalstar, of De ver
eenigde gelieven" zegt Braambosch -
"een geweezen Majoor, een muijtzuchtig 
Heerschap" - onder meer (blz. 97): 
"Wanhoopende guijten werden bij mij 
geeert. // Wie zich vertrekt na Kuij-
lenburg of Vianen, ontmoet niets dat 
hem deert. //' Dewijl de weerelt 
meerderdeels uijt fielten en huijche-
laaren //Is 't zaamgestelt, behoort 
een onderneement man goed noch bloed 
te spaaren // Om die zelve weerelt den 
voet dwars te zetten. Uijt /'/ dien 
hoofde is het grondbeginsel van een 
man die zijn schuldeijschers ontduijkt, 
// Eerlijk, en wie voor de ballen 
blijft zitten, is een guijt; // En ik 
weet er niets meer van." 
Elders antwoordt de koopman Kantoorel 
(blz. 132) de jonge schatnijke Juffer 
Roozemond, pratend over stand door 
geboorte: "Geboorte en geene middelen, 
is den naasten weg om te wandelen // 
Na Vianen." 

"De weg naan Vianen": geen onbekende 
uitdrukking in verband met banknoet 
in de 18de eeuw. Zeker ook van toe
passing voor Weyerman zelf. Had hij 
het in 1704, toen hij zijn blijspel 
schreef, al door dat hij ongeveer 
dertig jaar later ook "De weg naar 
Vianen" zou volgen? Althans: het 
jaartal 1704 staat vermeld bij de 
titel van "De Schoone Dwaalstar ...". 
Blijft Weyerman ons bij de neus nemen? 
Wie interesse mocht hebben: er bestaat 
sinds kort een Stichting Jacob Campo 
Weyerman, gevestigd Herengracht 330-
336 te Amsterdam. 

Nixdorf Computer BV heeft, verspreid 
over heel Nederland, acht vestigings
plaatsen. Eén daarvan is Vianen. 
Nu is men bij Nixdonf op het idee 
gekomen om een boekje uit te geven. 
Zo'n idee is niet nieuw. Maar de 
originaliteit van het idee is niet 
belangrijk, wel het resultaat. En dat 
is bijzonder goed geslaagd. 
Marinus Schroevers, onder meer bekend 
door zijn boek "Van Gogh achterna", 
beschreef op persoonlijke wijze de 
plaatsen waar Nixdorf gevestigd is. 
Schroevers' visie op die plaatsen 
leverde het boekje "Plaatselijk 
Nieuws" op: een alleraardigst boek
je; soms scherp en soms lief, soms 
zakelijk en soms idyllisch, maar steeds 
boeiend. De aantrekkelijkheid van het 
prettig leesbare "Plaatselijk Nieuws" 
wordt nog verhoogd door de illustra
ties van Waldemar Post, docent aan de 
Rietveld Academie te Amsterdam. 
Toegang tot het verhaal over Vianen 
krijgen we via de weg- en verkeers
situatie. Indendaad, wie kent niet 
de (wel) beruchte (maar niet beroemde) 
brug van Vianen, en wie kent niet het 
Motel Vianen. Terecht merkt de auteur 
op dat velen in het Motel komen, maar 
niet in het stadje en "Het is zo'n 
aardig plaatsje" voegt hij er aan toe. 
Op een meeslepende manier wordt de 
lezer door de geschiedenis van Vianen 
geloodst. Kort, maar goed. Maar veel 
boeiender dan die rake "historie in 
een notedop" is de sfeer die in de 
beschrijving van Vianen en omgeving 
opgeroepen wordt. Vianen heeft lang 
moeten wachten, maan de beschrijving 
van Schroevers heeft er voor gezorgd 
dat het stadje aan de Lek een aar
dige typering rijker is geworden. 

Cnder de titel "Formele objectiviteit 
in stedebouw en architectuur als onder
deel van rationele planning" publiceer
de C. Weeber in het tijdschrift Plan 
(1979 nr 11, blz. 26-35) een boeiend 
artikel over de huidige stand van zaken 
in de discussie over bouwen in Neden-
land. Kenn van het verhaal is de re
latie die - al dan niet - bestaat 
tussen theorie en resultaat. Weeber 
schroomt niet om in de felheid van zijn 
betoog een en ander van het huidige 
bouwen "kleinschalig" en "truttig" te 
noemen. Het antikei van Weeber opent 
met de afbeelding van een prijsvraag
ontwerp uit 1977 voor de Monnikenhof 
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Ontwerp voor prijsvraag Centrum 
Monnikenhof te Vianen, 137 7 

Diverse wijzen van executie 
Houtsnede uit U. Tengler, "Laien-
spieqeV', Mainz 1508 

te Vianen. Dat ontwerp is niet uit 
gevoend. Te "grootschalig"? ... 

Dit jaar verscheen bij de Uitgeverij 
Dekker & Van de Vegt te Nijmegen het 
boek "Rechtsspiegel - Een rechtshisto
rische terugblik in de Lage Landen van 
het herfstty". Het wenk is een posthume 
publicatie van Pnof. Mr B.H.D. Hermes-
donf, overleden in 1978. In nechtshis-
tonische kningen is deze Nijmeegse 
hooglenaan beslist geen onbekende. 
Zijn publicaties getuigen van zijn 
deskundigheid. Ook zijn zojuist ver
schenen "Rechtsspiegel" getuigt daan-
van . 
Het is hien niet de plaats om uitvoenig 
op deze publicatie in te gaan, alhoewel 
de venleiding zeen gnoot is. Een enkel 
detail dient wel venmeid te wonden. ïn 
het laatste hoofdstuk van "Rechts
spiegel", het hoofdstuk "Spel en 
speelzucht", bnengt Henmesdonf arti
kel 63 uit het handvest van Ameide 
uit 1433 ten spnake. Daanuit blijkt 
dat het aan Ameide was toegestaan om 
jaarlijks het "gueeckbent (= bord 
voon tric-trac spel) ende die dobbel 
schoele (= schaal voon dobbelspel), die 
cloetbane (= baan voon balspel) ende 
die colfbane (= baan voor kolfspel) 
ende dienghelijck" te venhunen (blz. 
4) . 

In hetzelfde hoofdstuk komt Vianen 
ter sprake in verband met negels in 
venband met het dobbelen. Zo blijkt 
dat hetgeen iemand méén wint dan hij 
werkelijk venteend heeft, ten goede 
komt aan heen en stad van Vianen, 
terwijl de winnaan hetzelfde bedrag 
moet bijpassen. De waand, die zich 
stnict aan de voonschniften dient te 
houden, moet als aanbnenger optneden 
(blz. 415, venden 408, 419 en 422)! 
Vianen komt venden ten spnake in het 
hoofdstuk "Sociale momenten in het 
nechtsleven". Daan komt o.a. het 
geldende necht op gebied van anbeids-
loon aan de onde. Uit een 15de eeuwse 
keune van Vianen blijkt de eis om 
meteen het loon te betalen "ovenmits 
dattet zwetich ende bloedich loen 
(= loon) is" van de anbeidens (blz. 
339) . 
Als een node dnaad loopt doon het boek 
van Henmesdonf het nechtsboek "Des 
Coninx Summe". De "Summe" gaat tenug 
op de "Somme le Roi" van de domini-
kanen paten Lonens d'Oniéans. Dat wenk 
wend ventaald doon Jan van Bnederode, 
zoon van Reinoud I. 
Jan van Bnedenode - Henmesdonf ver
meldt dat niet - ventaaide de "Somme 
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le Roi" in de tijd dat hij in het 
klooster verbleef. Na zijn huwelijk 
met Johanna, dochter van Willem, heen 
van Abcoude, trokken Jan van Bnede-
rode en zijn echtgenote zich in 1402 
terug in het kloosten: Jan te Zeihen 
en Johanne te Wijk bij Duurstede. Het 
kloosterleven was overigens voor Jan 
van Brederode niet het eind-stadium! 
Maar dat heeft niet direct te maken 
met zijn vertaling van "Somme le Roi" 
tot "Des Coninx Summe". 

Een goede publicatie over de geschie
denis van Lexmond bestaat tot op heden 
niet. Bovendien is het de vraag of 
een dergelijk werk ooit tot een goed 
einde gebracht zal wonden. Immens, de 
bouwstenen voon een historische be
schrijving van Lexmond zijn slechts 
met de grootste moeite te vinden. Elk 
steentje is daarom een welkome bijdra
ge. Zo'n steentje is "De Hervormde 
Kerk van Lexmond", een brochure die 
in augustus 1980 ten bate van de res
tauratie van het kerkorgel werd uitge
geven door de Kerkvoongdij . 
Het boekje bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel, door G. Janssen geschre
ven, geeft een schets van de historie 
van de Hervormde Kerk te Lexmond. In 
het tweede deel behandelt J. van Dieren 
de plaats van de Kerk in de samenle
ving. Tot slot is in de brochure een 
naamlijst opgenomen van de predikan
ten der Nederlands Hervormde Kerk te 
Lexmond vanaf de Reformatie. 
Hier en daar is in het boekje wel een 
foutje geslopen. Zo is o.a. te lezen 
(blz. 9): "... Reinoud van Brederode, 
vader van de "geus" Hendrik van Brede
rode, overleden in 1633". Reinoud, 
bastaard van Brederode, heer van Bols-
waent, geboren 1548, is inderdaad 
overleden te Lexmond op 13 september 
1633 en aldaar begraven in het koor 
der kerk. Onden de twaalf kinderen 
van Reinoud bevindt zich een Hendrik, 
geboren in 1592. Deze Hendrik was o.m. 
drost van Ameide en Tienhoven. Hij 
overleed op 4 juni 1676 en is eveneens 
begraven in de kenk te Lexmond. Het 
is duidelijk dat deze Hendrik niet de 
"grote geus" is, die in 1568 overleden 
is! 

In het boekje is (blz. 27) een portret 
afgedrukt van Ds. Julius Eysonius 
Husinga, een der vroegere predikanten 
te Lexmond. Het originele portret 
wordt bewaard in de consistoriekamer 

van de N.H. Kerk te Lexmond. Als bij
schrift bij de afbeelding in het boek
je staat dat het om een "getekend pon-
tnet" gaat. Het onigineel is geen te
kening, maan een gnavure, door Theo-
door Matham (1606-1676) gemaakt naar 
een niet meer bekend schilderij van 
Johan van Rossum, omstreeks 1630 te 
Vianen geboren. Een en ander over 
de portretschilder Van Rossum is te 
vinden in het vorige nummer van dit 
tijdschrift (Jrg 5, nr 2/3, 1980, 
blz. 3-10). 

De zangvereniging Hallelujah uil 
Vianen, dertig jaar geleden 

Zeventig jaar geleden, om precies te 
zijn op 10 decemben 1910, werd de 
Christelijke gemengde zangvereniging 
Hallelujah te Vianen opgericht. 
Het Viaanse koor heeft niet gewacht 
tot de maand december om zijn jubi
leum te vieren. Eén van de feest
activiteiten - beslist een heel bijzon
dere - vond plaats in juli jl. Toen 
tnok de zangvereniging Hallelujah 
naar het Duitse plaatsje Alpen, zo'n 
vijftig kilometen over de gnens. Alpen 
en Vianen: wat is de relatie? Eigen
lijk heel eenvoudig: de beroemde en 
beruchte Hendrik van Brederode, Heer 
van Vianen, (1531-1568) was gehuwd met 
Amalia van Nieuwenaan, Vrouwe van 
Alpen (ca 1540-1602). Ze liggen er ook 
beiden begnaven. 

Onder de kop "Subsidiestop Monumenten 
in Zuid-Holland" meldde het nieuwe 
tijdschrift "Monumenten" (Jrg 1 nr 4, 
juli-augustus 1980) dat Provinciale 
Staten van Zuid-Holland besloten een 
subsidiestop af te kondingen voor 
restauraties van monumenten vanwege 
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de tegenvallende kosten. Het tijd
schrift "Monumenten" is een uitgave 
van de gelijknamige stichting (Ant
woordnummer 26, 5400 VR CUIJK). 

"Bouwen op een dniehoek" is de titel 
van een artikel doon Jos van der Honst 
in het tijdschnift "Eigen Huis & 
Inteneun" (oktoben 1980, blz. 95-104). 
De bijdrage, rijk geïllustreerd met 
plattegronden en foto's van Guus 
Rijven, handelt over het huis Wende
laan 99 in de wijk Monnikenhof te 
Vianen. 

Wie kent ze niet, die stickers met de 
tekst "Blij Dat ik Rij", "Niet Blij in 
de Rij" en ... "Vianen: een brug te 
ver!" Hoe verzinnen ze het! ... 
Die bekende slogans hebben onder het 
trefwoord "Venkeer en vervoer" (blz. 
315) in het Winkler Prins Encyclope
disch Jaarboek 1980 een plaats gekre
gen. Inclusief een mooie foto, die 
vanuit de lucht de Viaanse brug en 
omgeving weergeeft. Een een? ... 

In 1823 ondernam Dirk, de zoon van de 
bekende staatsman Gijsbert Karel Hogen-
dorp, samen met de vermaarde schrijver 
Jacob van Lennep een reis door Neder
land. Van die tocht, die meer dan drie 
maanden duurde, hield Van Lennep een 
uitvoerig dagboek bij. Het manuscript 
werd eerst in 1942 gepubliceerd door 
M. Elisabeth Kluit en wordt nu opnieuw 
uitgegeven door Unieboek te Bussum 
onder de titel "Nederland in den 
goeden ouden tijd". 

Tijdens hun reis trokken Dirk Hogen-
dorp en Jacob van Lennep op 18 augus
tus 1823 per trekschuit vanuit Utrecht 
richting Vianen. In Vreeswijk, zo 
schrijft Van Lennep, "was men druk aan 
't werk met een nieuwen Sluis tegen 
den Lek". 

Vanuit Vreeswijk werden beide heren 
in een schuitje de Lek ovengezet naar 
Vianen. Na een bezoekje aan herberg 
"De Roos" te Vianen gingen Jacob en 
Dirk "den straatweg gedurende een 
quartier uur op naar Vijverlust". 
Daar woonde Jan Blanken, die in een 
van de voorgaande nummers van dit tijd
schrift uitvoerig ter sprake kwam 
(Jrg 5, 1980, nr 1, blz. 20-25). Van 
Lennep schnijft dat Blanken hem en 
zijn reisgenoot "bij uitstek vriende

lijk ontfing zeer veel nopens de 
Water-Staten venhaalde, eene fnaaie 
kaart ten geschenke meegaf en compli
menten aan onze Vaders verzocht". 
Verder gaat de reis naan Evendingen, 
Aspenen, Leendam en Heukelum. 
Een uitenst beeiend neisvenslag. 

In het tijdschrift van onze buur-ver-
eniging Historische Kring Nieuwegein 
(Jrg 2, nr 3, april 1980, blz. 85-95) 
is onder de titel "Keizen Napoleon 
in Jutphaas en Vreeswijk" een artikel 
gepubliceerd door Piet Daalhuizen. 
Om alle misverstanden weg te nemen: 
niet alleen Jutphaas en Vreeswijk 
komen aan de onde. In feite gaat het 
om het bezoek van Napoleon aan Utrecht 
begin oktober 1811, of beter nog: wat 
daanaan voonafgaat. De histonie be
gint eigenlijk te spelen in Antwenpen 
en voert dan via Willemstad, Helle-
voetsluis, Dordrecht en Gorinchem 
naan Vianen. En zo verder ... 

J.A.L. de Meyere 

Verenigingsnieuws 

Secretariaat 

Het meest opvallende gebeunen in de 
afgelopen tijd betrof de sterke toe
name van het ledenbestand van onze 
veneneniging. In de lijst van nieuwe 
leden, die achter in dit tijdschrift 
staat afgedrukt, komen maan liefst 
110 namen voon van pensonen en instel
lingen. Hieronder bevinden zich enkele 
buitenlands wonende leden en enkele 
jeugdleden. De veneniging venheugt 
zich over deze ontwikkelingen in de 
ledensamenstelling. 
Zeken twee zaken hebben en mede toe 
bijgedragen dat het leden-aantal in 
de afgelopen maanden zo gestegen is. 
Op de eerste plaats de lezingen-cyclus 
en op de tweede plaats de tentoonstel
ling die, ter gelegenheid van de 
Paandenmarkt in oktoben, in de Burger
zaal van het Stadhuis te Vianen ge
houden werd . 
Het programma van de lezingen-cyclus 
was als volgt samengesteld: 
- Ing. P. Verhagen 

"De histonische geognafie van de 
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Opening van de tentoonstelling, geor
ganiseerd door onze vereniging in de 
Burgerzaal van het Stadhuis te Vianen, 
t.g.v. de Paardenmarkt 1980 
(Foto: Vianen, H.J.G. Helwegen) 

Vijfheerenlanden. Het plan van 
ruilverkaveling en de keuze van de 
natuurgebieden" 
(2 september 1980) 

- H.M. Brokken 
"De heren van Vianen in de 14de 
eeuw" en 
G.P. Gosman 
"De ontstaansgeschiedenis van de 
stad Vianen" 
(9 september 1980) 

- Drs H.L.Ph. Leeuwenberg 
"Vianen ten tijde van de Tachtig
jarige Oorlog" 
(16 september 1980) 

- Drs H.J. Smit 
"Vianen in de 18de eeuw, in het 
bijzonder gedurende de Patriotten
tijd" 
(23 september 1980) 

De verzoeken om inlichtingen van his
torische aard gaan onverminderd door. 
Mocht u iets van de onderstaande onder

werpen afweten, bel of schrijf gerust 
naar het secretariaat of de redactie. 
De heer J. Nagels uit Oostende (België) 
vraagt nadere informatie over zijn 
voorgeslacht. Het gaat hier om Adamus 
Johannes (Jan) Vierhout (geb. 3.3.1824 
te Utrecht), voor de eerste maal in 
1848 gehuwd met Catharina Barbier, 
dochter van Pierre Antoine Barbier, 
koperslager, uit Frankrijk gevlucht, 
waar hij in 1796 te Alun was geboren. 
In 1869, twee jaar na het overlijden 
van Catharina, hertrouwde Jan Vierhout 
met Anna Maria van Nugteren. Beide 
echtgenotes waren uit Vianen geboortig. 
Een genealogische vraag kwam ook van 
de heer J.A. Vens te Rockanje. Hij wil 
gaarne gegevens over Pieter Vens, op 
27.11.1760 te Vianen gehuwd met 
Ariaantje Bakker. Een kind uit dit 
huwelijk, Dirk, geboren 19.10.1775, 
trouwde op 3.8.1797 in Lexmond met 
Bartje Markens. Dirk was later schoen
maker. 

De heer P. Schrijver te Meerkerk ver
zocht inlichtingen over de naam "Het 
Mafit" van een stuk grond ten noord
oosten van Hagestein. Het gaat de 
vragensteller vooral om de oorsprong 
van de aanduiding. 
Ook wend ons verzocht waar de volgen-
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de uitgave te vinden is: "Gerefor-
meerde Courant; uitgave van de Geref. 
Bond ... in de Ned. Herv. (Geref.) 
Kerk", t. van Dijk, Vianen. Jaar
gangen 1909 en 1910. 

Van de gemeente Vianen ontvingen we 
de inspraaknota Welzijnsplanning. Dit 
rapport noemt de historische vereni
ging onder het hoofdstuk vormings- en 
ontwikkelingswerk. De nota was bedoeld 
voor een hoorzitting over het welzijns-
plan en de pnoblematiek met betrekking 
tot de accomodatie van de instellin
gen, die op educatief terrein werk
zaam zi jn . 

Ook deze keer heeft de secretaris weer 
enkele interessante rui 1lidmaatschap
pen tot stand kunnen brengen. In de 
eerste plaats dient genoemd te worden 
de Natuur- en Vogelwacht "De Vijf-
heerenlanden". Tussen beide verenigin
gen bestaan meer naakvlakken dan menig
een wellicht vermoedt. Zowel historici 
als natuunbeschermers streven waar 
mogelijk naar behoud van het historisch 
gegroeide. Zaken als historische geo
grafie, veldnamenonderzoek, archeolo
gie en dergelijke kunnen ook voon 
kenners van de Vijfheerenlanden bij 
uitstek als de leden van de Natuun-
en Vogelwacht intenessant zijn en om
gekeerd . 
Een ruillidmaatschap is eveneens aan
gegaan met het P.J. Meertens-Instituut 
(voorheen Instituut voon Dialectologie, 
Volkskunde en Naamkunde van de Konink
lijke Nederlandse Academie van Weten
schappen) te Amsterdam. Er is over
eengekomen dat in ruil voor ons tijd
schrift het "Volkskundig Bulletin" 
zal worden toegestuurd. 

Archivariaat 

Met betrekking tot het archief en de 
bibliotheek van de vereniging valt 
weinig nieuws te vertellen. Het belang
rijkste feit betreft een schenking van 
de heer F. Baars te Vianen, die de 
vereniging verrijkte met een tweetal 
fotografische afbeeldingen. Op de ene 
foto van omstreeks 1925 staat een groep 
kinderen en volwassenen met graafgereed-
schap in de hand, blijkbaar om bomen 
te planten. De tweede foto laat zien 
welke aanblik in het begin van deze 
eeuw de Brederodestraat, toen nog Zand-
straat geheten, en de omgeving van de 

R.K. Kerk boden. 
De conservator wil van deze gelegen
heid gebruik maken om de leden er op 
te wijzen dat archief en bibliotheek 
van de vereniging voor iedereen te 
raadplegen zijn op het Rijksarchief, 
Alexander Numankade 201 te Utnecht. 
U kunt van dinsdag t/m vrijdag van 
09.00 tot 17.00 uur in de leeszaal 
terecht. 

Verslag van de excursie naar de Lopi-
kerwaard 

Op zaterdag 1 november jl. vertrokken 
we met de bus stipt om 12.30 uur rich
ting Lopikerwaard. De heer Boon, streek
archivaris van dit gebied, begeleidde 
ons op deze tocht. Na de Viaanse brug 
overgereden te zijn, doken we meteen 
"de waarden" in. 

Van tevoren hadden de deelnemens al 
een kaant en beschrijving van de streek 
gekregen en aan de hand daarvan wees 
de heen Boon ons typische plekken in 
het landschap aan, o.a. holle brugge
tjes, landhuizen en stiekeme landaan
winningen. Het landschap ventoont wat 
de verkaveling betreft veel overeen
komst met de Vijfheerenlanden (de zgn. 
"copes"). 
Na drie kwartier rondgetoerd te hebben, 
arriveerden we bij het Dijkhuis in 
Jaarsveld. We werden daar ontvangen 
door de Dijkgraaf Mr Ph. van der Lee. 
Het gezelschap was ondertussen uitge
groeid tot 61 personen. Onder het ge
not van een kopje koffie legde de heer 
Van der Lee ons de ontstaansgeschie
denis uit van wat vroeger heette "De 
Lekdijk benedendams". De geschilpunten 
met Vianen, het "overdijken" bv. had tot 
gevolg dat er zo'n driehonderd jaar 
geleden ware gevechten te water op de 
Lek gevoerd werden tussen de Lopikers 
en Vianezen. 
De spneker stelde vervolgens de huidi
ge tijd aan de orde: de naamsverande
ring in Lopikerwaard (1968); de over
dracht van de zorg voor de wegen; de 
waterstand en de waterkwaliteit. Daar
na werden de leden in de gelegenheid 
gesteld om vragen te stellen. Nadere 
informatie werd o.a. gevraagd over 
de watervervuiling, de termen Ingelan
den en Dijkgraaf, en de betekenis van 
de Latijnse spreuk boven de ingang. 
Ondertussen was het al ween 15.30 uur 
geworden. De voorzitter van de vene-
niging dankte de heren Van der Lee en 
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Boon voor hun vriendelijke ontvangst 
en nondleiding en ovenhandigde hen, als 
heninnering aan het bezoek van de 
vereniging, de nieuwe prentenmap. 
Schoonhoven was het volgende doel 
waan we om 16.00 uun arriveerden. Daan 
wenden we ontvangen doon de streek-
anchivans van dat gebied, de heer C. 
Schouten. De tempenatuun was onder
tussen onder het vriespunt gedaald en 
dat was de reden dat we met een snel
treinvaart langs alle historische ge
bouwen liepen. 

Het belang van Schoonhoven als vesting
stad werd benadrukt en als onderdeel 
daarvan zagen we de kazerne voor In-
diëgangens en het Doelenhuis (waar 
prinses Wilhelmina van Pruisen na 
haar aanhouding bij Goejanverwelle-
sluis de nacht doorbracht). Verder 
zagen we nog de scheve toren van de 
N.H. Kerk, de Waag, het Stadhuis, de 
tweede havenarm en het graanpakhuis. 
Na een kort dankwoordje van de voorzit
ter aan het adres van de heer Schouten 
doken we de warme bus in zodat we om 
17.30 uur weer in Vianen waren. 

Oprpep van de excursiecommissie 

De excursiecommissie heeft het plan 
opgevat om een foto-album aan te leg
gen van alle excursies die tot nog toe 
werden georganiseerd. Van vier (Tey-
lingen; Detmold; Zeist en de Lopiker-
waard) zijn al foto's beschikbaar. 
Zijn er leden die van vroeger gehouden 
excursies nog foto's in hun bezit heb
ben? Zoudt u deze dan ter beschikking 
van onze vereniging willen stellen? 
Bij voorbaat onze dank voor uw mede
werking ! 

Berichten van de archeologische 
werkgroep 

Op 25 augustus 1980 vond de eerste 
bijeenkomst plaats van onze werkgroep, 
die werd geleid door H.L.Ph. Leeuwen
berg, voorzitter van onze veneniging. 
Als gasten waren hierbij aanwezig de 
heren H. Sarfaty en G. van den Beemt 
namens de R.O.B. (Rijksdienst voor Oud
heidkundig Bodemonderzoek). 

Mevrouw V.F.C. Leeuwenberg-Steegh De bedoeling van deze avond was de 
zelfwerkzaamheid ingevolgde de ver
nieuwde statuten den vereniging vorm 
te geven. De heren van het R.O.B. 
zouden ons wegwijs maken in deze voor 
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de meesten van de 18 belangstellenden 
nieuwe materie. 
De heer Sarfaty gaf inlichtingen over 
de Archeologische Werkgemeenschap Ne
derland, die aangesloten groepen en 
personen informeent over wat er in 
Nedenland op archeologisch gebied ge
beult via haar blad Westerheem en die 
lezingen en congressen organiseent. 
Hienna ging hij in op de werkwijzen in 
de archeologie, zoals veldvenkenning, 
"landesaufnähme" welke uiteindelijk 
oven kan gaan in de opgnaving. 
De heer Van den Beemt ging hierna 
verder met een toelichting over zin
volle veldverkenning. Aan de hand van 
kaarten en foto's benadnukte hij het 
bestaansrecht van een ancheologische 
werkgroep, zeker in het licht van de 
herkavelingsplannen welke onlangs zijn 
aangenomen. Om eventuele belangrijke 
objecten te ontdekken vóór de herverka
veling van start gaat is spoed gewenst 
en de R.O.B, zegde ons bij monde van 
de heer Van den Beemt alle medewerking 
toe voor de start, de eerste begelei
ding en de blijvende informatiebron. 
Het belang van een systematische in-
kaartbrenging van archeologische vind
plaatsen wordt aangetoond door de in
vloed die de R.O.B, hiermee kan uit
oefenen bij de vaststelling van pro
vinciale streekplannen of de verlening 
van bouwvergunningen. In ruil voor de 
bijdrage die onze werkgroep hiervoor 
zou leveren stelt de R.O.B, de beno
digde kaarten etc. ter beschikking. 
Na de eerste gloedvolle inleidingen 
waren de aanwezigen van plan op de 
ingeslagen weg voort te gaan. Enkele 
personen zouden de volgende verga
dering voorbereiden. 
Op 14 oktober 1980 waren we weer bij 
elkaar met een vervolg-inleiding van 
de heren Sarfaty en Van den Beemt die 
aan de hand van dia's 
1. de "archeologie' van de Vijfheren-

landen" uiteenzetten volgens de 
archeologische perioden en gestaafd 
met vondsten die er zijn geweest; 

2. een toelichting op "archeologische" 
werkzaamheden die voor een amateur
werkgroep in aanmerking zouden kun
nen komen. 

In 1971 is op 't Wed in Vianen een bre
de bakstenen fundering opgegraven van 
een kasteel uit de 13de eeuw. Dit acht
hoekige kasteel met toren en bijge
bouwen heeft ongeveer 100 jaan be
staan. De kasteelheer was een hereboer. 

Dit blijkt uit de aanwezigheid van een 
boendenij, welke de economische basis 
voor de kasteelheer was. 
Op de oudste topografische kaarten 
(16de eeuw) is het kasteel niet te 
vinden. 
Hoe kan men nu zonden topognafische 
kaanten toch iets van de plaats van 
bewoningsconcentraties te weten komen? 
Met behulp van een bodemkaart kan men 
bekijken, waan men bewoning zou kunnen 
verwachten. Zo was en in de 12de eeuw 
langs de rivieren en in bepaalde veen
gebieden wel bewoning. In de 11de eeuw 
is alleen bewoning geweest langs de 
rivieren. 
Ongeveer 10.000 jaren geleden stroom
den er brede rivieren van oost naar 
west. Er bestond toen nog geen Noond-
zee. Daanna is er een lange tijd een 
droog klimaat geweest. De rivieren 
droogden uit en tengevolge van stor
men werd het zand opgestoven en ont
stonden er duinen. De toppen van deze 
zandduinen ("denken" genoemd) zijn nu 
nog te zien in het vlakke landschap. 
Ongeveer 3400-1700 vóór Christus is 
de jonge steentijd. Op de strandwallen 
(de huidige Noordzeeduinen) gingen de 
eerste mensen wonen. 
Vanaf 2000 jaar vóón Christus verzand
den de brede rivieren. Er ontstond een 
kweldergebied (later het laagveengebied; 
tussen de strandwallen en de Utrechtse 
heuvelrug. 
Vanaf 2000 jaar vóór Christus kan men 
op de stroomruggen van de rivieren 
bewoning aantreffen. Dit blijkt on
der meer uit vuurstenen werktuigen 
die gevonden zijn (priemen, klingen, 
schrabben) en potten van zacht aarde
werk (vaak verkruimeld). 
Van 1400 tot 1000 jaar vóór Christus 
is de bronstijd. Uit deze periode 
moet een huis dateren, dat door een 
amateur archeoloog, bij werkzaam
heden in een zandpunt, is gevonden 
in Zijderveld. In dit geval - en dat 
zijn voor de R.O.B, de meeste - moet 
de R.O.B, met spoed komen om te redden 
wat er te redden valt. 
Naar verwachting is op de Zijderveldse 
stroomrug nog meer uit de Bronstijd 
aanwezig. 
Met behulp van bodemkaarten zijn de 
stroomruggen eenvoudig terug te vin
den. De heer Sarfaty besluit zijn 
uiteenzetting met de mededeling dat 
het seizoen voor het archeologische 
veldwerk loopt van 1 oktober tot 1 
mei . 
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Onze werkgroep start dus op het goede 
moment. 

De heer Van den Beemt zet aan de hand 
van dia's uiteen hoe een historisch 
geografisch onderzoek naar huisterpen 
plaats kan vinden. Op natuurlijke 
ontginningsbasis bij natuurlijke 
kreken zijn huisterpen aangelegd. 
Eerst woonde men op de oeverwallen, 
maar door wateroverlast is men deze 
bewoningsoorden gaan verhogen met 
puin, afval en mest. Vooral in de 
periode van 1100 tot 1500 gebeurde dit. 
Soms liggen huisterpen aan kunstmatig 
gegraven wateren. 
Door middel van een historisch geogra
fisch onderzoek is men in staat om 
het Middeleeuwse landschap te recon
strueren. Kadastrale en topografische 
kaarten zijn hierbij onmisbaar (per
ceelketen). Ook een hoogtepunten-
kaart kan behulpzaam zijn bij het 
opsporen naar oude bewoningsoorden. 
Ook via oude kaarten kunnen belang
rijke gegevens voor historisch onder
zoek worden gevonden. 
De luchtfotografie is, behoudens enkele 
uitzonderingen, voor het laagveenge-
bied een ongeschikte methode om moge
lijke bewoningsplaatsen te ontdekken. 
Deze methode leent zich meer voor an
dere delen van ons land. 
De heer Van den Beemt merkt nog op dat 
een onvoltooide stadsplattegrond van 
Hagestein is ontdekt, die op Vianen 
lijkt. Ook zijn op de Hagesteinse 
stroomrug pre-romeinse vondsten gedaan. 

Namens de werkgroep dankt de heer 
Hollebrandse de beide sprekers en de 
heer Van Honk voor het gebruik van de 
lokaliteit. 
Onze groep was inmiddels gegroeid tot 
23 leden, zodat wij op 17 november 
1980 een oprichtingsvergadering 
hebben uitgeschreven, waarbij een 
bestuursverkiezing zou worden ge
houden en ons lid, de heer Van der 
Lugt, indien mogelijk, toelichting 
zou geven op door ons eerder gevonden 
en dan meegebrachte voorwerpen. Helaas 
waren op deze vergadering slechts wei
nig personen aanwezig. 
Als bestuur werden gekozen de dames 
O. Schmalhausen (tel. 1746), speciaal 
belast met het secretariaat; W. Ster
ke (tel. 4309), speciaal belast met 
archief, bibliotheek en opslag van 
eventuele vondsten; M.C. Hollebrand
se, dip als algemeen adjunt zal fun

geren. 
Tijdens deze geanimeerde vergadering 
kwamen diverse suggesties naar voren 
voor uitbreiding en verdieping van 
kennis in de archeologie, zoals 
bezoek aan musea en restauratie
ateliers, aanschaf van documentatie 
etc . 
Hierna kwamen de meegebrachte "vond
sten" ter tafel. Een leerzame dis
cussie volgde. 
Tevens werd besloten alle leden uit 
te nodigen voor de eerste landsver-
kenning op 29 november 1980 onder 
leiding van de heer Van den Beemt. 

Ondanks de hevige kou en sneeuwbuien 
waren op de bewuste dag om half tien 
14 leden aanwezig voor dit eerste 
buitengebeuren. 
De route liep via de Hagesteinse 
stroomrug, de Autenasedonk naar 
Schoonnewoerd waar onder het gebruik 
van een kopje koffie we weer wat bij 
konden komen van de kou. Hierna reden 
we via het prachtige dorp Hei- en 
Boeicop met z'n vele terpboerderijen, 
voorzien van prachtige daklijsten, 
naar de boerderij van de familie De 
Besten . 
Hierna wisselden we onze schoenen voor 
laarzen om op het land van deze fami
lie te kijken naar de plaats waar in 
de bronstijd een nederzetting was ge
weest . 
Hier demonstreerde de heer Van den 
Beemt de grondboor en na enige malen 
kwam en inderdaad houtskool en scher
ven van gebruiksvoorwerpen naar boven. 
Het was geen belangrijke vondst, maar 
voor ons deed het de kou vergeten. 
Voldaan kwamen we weer bij het bus
station in Vianen aan. 
Mocht u alsnog geïnteresseerd zijn in 
onze archeologische werkgroep: neem 
dan contact op met een van de genoemde 
bestuursleden. 

Pnentenmap Ton Diekstra 

In het vorige nummer van ons tijdschrift 
(Jrg 5, nr 2/3, blz. 24-25) werd het 
verslag gepubliceerd van een gesprek 
met Ton Diekstra. 
De kunstenares Ton Diekstra vervaar
digde in opdracht van onze vereniging 
een aantal tekeningen. Van deze teke
ningen werden reproducties gemaakt, 
die in een map met begeleidende tekst 
werden bijeengebracht. 
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Het Stadhuis te Ameide 
Prent uit de map, vervaardigd door 
Ton Diekstra 

Van deze schitterende map, 'n must voor 
eenieder die historisch en artistiek 
begaan is met Het Land van Brederode, 
zijn nog exemplaren beschikbaar. Prijs 
per map voor 

- met leden: f 22,50 
- leden : " 18,50 
(exclusief porto-kosten). 
Bestellen kan bij leden van het be
stuur (zie voor adressen etc. de colo
phon voorin dit nummer). 

Rectificatie 

in het voorgaande nummer van ons tijd
schrift (Jrg 5 nr 2/3, 1980) vond, tot 
onze spijt, een storende verwisseling 
plaats van twee afbeeldingen. De foto 
op blz. 9 hoort thuis op blz. 14 en 
omgekeerd; de bijschriften bij de 
foto's zijn correct. 
Aan auteurs en lezers bieden wij onze 
excuses aan. 

De redactie. 

Nieuwe leden 

- Mw C.P.M, van Alphen, Vianen 
- C.J. Altorffer, Vianen 
- S.H. Bakker, Vianen 

Th.C.M. 
Dr H. E 
Mw M.A 
Vianen 
M. van 
C.J.L. 
H. de f 
P. de [ 

Balvers, Vianen 
ent, Vianen 
v.d. Berg-Middelburg, 

3erkum, Vianen 
de Blok, Vianen 
ülok, Vianen 
31ok, Vianen 

- Mw J. Boellen, Vianen 
- M. Boellen, Vianen 
- Mw T.A. v.d. Bosch-Hekman, Vianen 
- R.W. Buckle, Vianen 
- J.C. Bulk, Vianen 
- F. Cieraad, Vianen 
- Dr P.J. Coosen, Vianen 
- Mw A.L. Cornelissen-Brest, Vianen 
- Mw P. van Dam-de Groot, Vianen 
- Mw A. Donselaar-den Boer, Vianen 
- Mw L. van Duyn-Franken, Vianen 
- Ir T. Dijst, Delft 
- Mw M.H. v.d. Ende-Huybrechts, 

Vianen 
- D. Engel, Vianen 
- C. van Es, Vianen 
- P. Griffioen, Vianen 
- E.C. van Haarlem, Ridderkerk 
- J.M.M. Hamers, Vianen 
- T. van Hardeveld, Vianen 
- W.J.A. de Heer, Vianen 
- Mw A. v.d. Heiden, Lexmond 
- Mw R.F.A. van der Hoeven, Vianen 
- Mw M.C. ten Hoor-Muller, Vianen 
- B.Ch. van Hulst, Lexmond 
- Mw W. Hurkmans, Vianen 
- Mw J. van Iperen, Vianen 
- M.L. Kalshoven, Vianen 
- Mw H.C. Kastelein, Leerbroek 
- Mw A.E. Keumng, Vianen 
- Mw mr S.M.C. Kleemans, Vianen 
- E. Koenhein, Vianen 
- K. Kooijman, Vianen 
- G. de Korte, Vianen 
- J.G. Labrie, Vianen 
- Mw C. de Lang-Krouwel, Vianen 
- N. Lemmen, Vianen 
- H. van Loenen, Vianen 
- S.P. Matton, Vianen 
- G. Merton, Vianen 
- Metaalwarenfabriek "Lotin", Vianen 
- Mw J. van der Mey-Reeder, Ambt-Delden 
- J.P. Middag, Vianen 
- A. Muilwijk, Ameide 
- L. Muskens, Vianen 
- G. Mijnlieff, Bloemendaal 
- J. Nagels, Oostende (België) 
- Natuur- en Vogelwacht "De Vijfheeren-
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landen", Vianen 
F. Okken. Alpen (Duitsland) 
N. Olieman, Vianen 
J.F. Oorschot, Vianen 
Mr J.A.W. Otten, Abbenes 
Mw P. Pantus, Vianen 
Mw J.H. Pauw-Faben, Vianen 
L.G. v.d. Pol, Hagestein 
Mw W.M. Reeden, Garderen 
Mw M.E. Remie, Rotterdam 
H. Rensei, Vianen 
H.J. de Roos, Vianen 
Mw L. van Rossum, Vianen 
C A . Roza, Utnecht 
M.J. Schiebroek, Vianen 
W.J.H. Schins, Vianen 
H. Schouten, Vianen 
E. Sluys, Vianen 
J.M.W. Smit, Vianen 
Mw R. Smits, Vianen 
Mw E. Snijdens, Vianen 
Drs J.G. Snijders, Vianen 
Mw C.J. Solleveld-Bakken, Vianen 
Mw B.M. Steehouwen, Vianen 
F.J.Th. Stegen, Vianen 
Mw A. Stegen-Reeden, Wavenly, Ohio 
(USA) 
Mw P. Sterke, Vianen 

Mw W. Sterke-Bruyn, Vianen 
J.G.M. Steun, Vianen 
J. Stolk, Vianen 
Mw dns J. Stouten, Amsterdam 
Mw W.M. Stnavens-Bückmann, Oosten
hout 
T.A. Stneefkenk, Ameide 
Stneekanchivaniaat "Zuid-West Utnecht", 
Benschop 
W. Tiel, Vianen 
T. Tukken, Vianen 
A.J. Tijhof, Vianen 
A. de Vaal, Lexmond 
Mw H. van Veen, Vianen 
J.D. Verhagen, Vianen 
G.B. Venhoeven, Vianen 
Mw P. Venmeulen, Vianen 
Mw A. Venscheune, Vianen 
M.J. Venwens, Maansbengen 
J. Vestens, Vianen 
Mw K.A. de Vissen, Vianen 
H.B.J. van Vonno, Vianen 
C. Voonboom, Vianen 
C. de Vnies, Vianen 
J.M. de Vnies, Vianen 
J. de With, Hei- en Boeicop 
H. de Wijs, Vianen 
W.B. van Zijdenveld, Lexmond 

Achter onze historische gevel 
hebben wij een moderne, uitgebreide sortering 
bloemen, planten, aardewerk enz. 
Voor een goede verzorging van al uw 
soorten bloemwerk is het juiste adres 

Bloemsierkunst 

B. H. Delpeut 
Voorstraat 84 
Telefoon 1327 

Vianen 

Bijna 40 jaar een begrip in de streek ! 
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