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Bericht van de redactie 

In het vorige nummer van ons 
tijdschrift werd aandacht besteed aan 
Willem Anthony Ockerse en Ina 
Boudier-Bakker, twee literaire figuren 
die met Vianen te maken hadden. 
Literatuur komt ook in dit nummer aan 
bod. Dr H. Bonger, Coornhert-
deskundige bij uitstek, behandelt deze 
markante 1 6de eeuwse 
persoonlijkheid, die overigens niet 
alleen literair bedrijvig was. 
Drs H.L.Ph. Leeuwenberg bespreekt 
een bundel verhalen van Herman de 
Man. 

Geheel anders van inhoud is het 
artikel dat drs J.H. van Eis wijdt aan 
Jacob van Hervelt, die als arts 
werkzaam was te Vianen in de tweede 
helft van de 17de eeuw. 
Oud-burgemeester Pellikaan, tevens 
oud-voorzitter van onze vereniging, 
wordt naar aanleiding van zijn 
tachtigste verjaardag gehuldigd door 
de huidige voorzitter. Aan deze hulde 
is een tekst toegevoegd, die bij het 
stichten van onze vereniging werd 
verspreid. Een 'document', waarvan de 
inhoud voor zich spreekt. 
Het 'Verenigingsnieuws' is beperkt tot 
een uitnodiging en wat informatie 
betreffende de komende jaar
vergadering, die te Buren gehouden 
zal worden; tevens is een lijst van 
nieuwe leden opgenomen. 
Aan "Kroniek", die uiteraard niet 
ontbreekt, is een "Vraag" toegevoegd: 
wie weet wat over de mysterieuze 
"veenmol" van Vianen? 

Eerste voorzitter van onze 
vereniging werd tachtig 

Niet geheel onopgemerkt is op 1 maart 
1982 onze oud-voorzitter, tevens 
erelid van onze vereniging, de heer 
G.B. Pellikaan zijn eenentachtigste 
levensjaar ingegaan. Het bestuur heeft 
namens de vereniging op die dag de 

tachtigjarige gelukwensen over
gebracht en dit met een fors 
bloemstuk onderstreept. Nu is in de 
afgelopen jaren het aantal leden van 
de vereniging met sprongen 
omhooggegaan, ieden die de heer 
Pellikaan in zijn funktie van voorzitter 
niet meer hebben meegemaakt. Het is 
dan ook zinnig om hier in het kort de 
verdiensten van ons enige erelid nog 
eens te memoreren. 
Toen G.B. Pellikaan in 1949 het 
initiatief nam tot de oprichting van een 
historische vereniging voor Vianen en 
omgeving, was hij burgemeester van 
Vianen. Zijn historische belangstelling 
voor de streek is hem niet komen 
aanwaaien. Geboren te Goudriaan uit 
een familie die al eeuwen lang in deze 
contreien woonachtig is, en opgeleid 
tot leraar geschiedenis en 
aardrijkskunde is zijn belangstelling als 
vanzelf op het historisch-geografisch 
zo interessante gebied van de 
Vijfheerenlanden gericht geworden. Hij 
heeft in de loop van de tijd een grote 
kennis van het land en in het bijzonder 
van het geslacht der Brederodes 
opgebouwd. Historische belangstelling 
is een blijk van cultuurbesef, een 
eigenschap die we niet genoeg 
kunnen toejuichen als we die bij 
gezagsdragers kunnen constateren. 
Pellikaans burgemeesterschap 
betekende dat vele activiteiten vanuit 
het stadhuis werden gestimuleerd. 
Veel van het huidige bezit aan prenten, 
kaarten en tekeningen is produkt van 
het aankoopbeleid door Pellikaan, 
deskundig bijgestaan door de 
toenmalige secretaris Ary Baggerman, 
op een moment, toen het financieel 



De installatie van burgemeester 
G.B. Pellikaan te Vianen op 5 januari 1949 
Vianen, Gemeente Archief 

nog binnen bereik lag. In 1966 werd 
een tentoonstelling georganiseerd ter 
gelegenheid van het vierhonderdjarig 
jubileum van de aanbieding van het 
Smeekschrift door Hendrik van 
Brederode. 
In de eerste jaren van haar bestaan 
was de vereniging nog klein. Het was 
vóór de tijd van de groei, de 
boomgaarden bloeiden nog en de 
Viaanse bevolking was van dien 
omvang, dat men elkaar kende. 
Excursies vonden plaats alsof het 
enigszins uitgedijde familie-uitstapjes 
waren: men trok met eigen of eikaars 
auto naar het gemeenschappelijke 
doel, bezichtigde gezamenlijk wat 
bezichtigd moest worden en reisde op 
dezelfde manier weer naar huis. Een 
tijdschrift kende men nog niet; de 
verenigingsberichten vonden hun weg 
wel mondeling naar de leden. Het vuur 
werd echter brandend gehouden, voor 
een belangrijk gedeelte dankzij de 
inzet van voorzitter Pellikaan. 

Zevenentwintig jaar, tot ver na zijn 
pensionering als burgemeester, heeft 
hij de vereniging als voorzitter 
gediend. Dat is op zich al een 
historische periode. Zeer gaarne wil ik 
hierbij besluiten met namens de 
vereniging de tachtigjarige een 
gezegende ouderdom toe te wensen, 
waarvan nog vele jaren mogen worden 
besteed aan de beoefening van de 
streekgeschiedenis. 

H.L.Ph. Leeuwenberg, 
voorzitter 

Een "document" van onze 
vereniging 

Over het doel en streven der 
Vereniging tot beoefening van de 
geschiedenis, de oudheidkunde, de 
folklore en de topographie van Vianen 



en het omliggende gebied, genaamd 
"Het Land van Brederode en 
omgeving". 

Ergens in onze Vijfheerenlanden, wij 
zullen niet verklappen waar, bewoont 
een waakhond een zeer ongewoon 
hondenhok. 
Dat komt zo. Oom Aart en tante 
Jaantje hadden een oude dekenkist, 
van ja misschien wel de 
betovergrootmoeder van Jaantje. 
Jaantje liet zich dikwijls minachtend 
over "dat ouwe ding" uit, zoo'n sta in 
de weg, wat he'k er an. Het valt bekant 
uit mekaar. 
En ze had al zoolang aan oom Aart z'n 
arme oren gezanikt, dat ze op een 
goeie dag zoo 'n mooie nieuwe 
gepolitoerde kast kreeg, 
"en nu mot dat ouwe ding vort" 
verordineerde Jaantje. Omdat de 
waakhond ook eens wat nieuws moest 
hebben, keek een paar dagen later zijn 
grijze kop tussen een paar fraai 
geprofileerde stijlen en de zijwanden 
van zijn anders zo bescheiden woning 
waren thans voorzien van keurig 
snijwerk. Want het was wel een 
verwaarloosde, maar toch nog een 
fraai gefigureerde kist, die Aartoom tot 
hondenhok had omgetoverd. 

Toen enige weken later een antiquair 
het vreemdsoortig hondenhok zag en 
aan Aart vertelde, dat hij voor dat ouwe 
ding nog wel f 50, - over had gehad, al 
was het verwaarloosd, was het de 
benepen Aart, die 's avonds, onder 
Jaantje's heerseresseblik, van de strop 
vertelde. Hoewel Jaantje haar geweten 
suste met een "je laat je ook altijd wat 
wijs maken" bromde ze toch in de 
bedstee tegen de verslagen Aart "Wat 
heb je me toch eigenlijk een lelijke 
kast gekocht". 

Een dergelijk drama komt nog telkens 
voor, al worden nu niet als regel oude 
kisten en kasten tot hondenhokken 
omgebouwd, toch zijn er nog wel in 
onze streek eigendommen en 
eigenaardigheden, die dreigen 

verloren te gaan. 
Bewaren wat onnodig zou verdwijnen, 
dat nu is een der doelstellingen van 
onze vereniging. 

De taak van deze vereniging zal zijn 
beoefening van de geschiedenis de 
oudheidkunde, de folklore, en de 
topographie van de stad Vianen en het 
omliggende gebied, dat in de 
geschiedenis zo nauw met Vianen is 
verbonden geweest en het verbreiden 
van de daaromtrent verworven 
wetenschap onder het publiek, 
teneinde dit op te voeden tot 
belangstelling en gepaste trots, het op 
te wekken tot het hoog houden der 
goede tradition uit het verleden en het 
besef bij te brengen van haar 
verantwoordelijkheid tegenover de 
toekomst. 
Weet u, dat nog zeer vele 
familiepapieren van families uit deze 
omgeving, in het Rijksarchief 
berusten? 
Weet u waar Killesteijn stond en waar 
Herlaer? 
Weet u iets van aardige gezegden en 
gebruiken in deze streek? 

Hoe vervullen wij nu deze onze taak? 
In de eerste plaats trachten wij 
belangstelling te wekken onder onze 
medebewoners in dit gedeelte van de 
Vijfheerenlanden, voor al het schone in 
voorwerpen en gebouwen, dat bij 
gemeenten en bevolking nog aanwezig 
is. Wanneer de belangstelling bij oom 
Aart voor zijn familiestukken gewekt 
was, had zijn hond niet zoo 'n mooi 
verblijf gehad en was ook zijn 
huwelijksvrede niet verstoord geweest. 

Het is ook niet onze allereerste 
bedoeling om zelf allerlei dingen te 
verzamelen, maar vooral ons streven, 
dat geen merkwaardige dingen 
nodeloos worden vernietigd. 

Wanneer een merkwaardig gebouw of 
voorwerp, door bijzondere 
omstandigheden, nu eenmaal niet 
gespaard kan blijven, zijn wij ook al 



dankbaar voor de toezending van een 
foto of beschrijving. 

Wij zullen trachten deze belangstelling 
te wekken, mede door het op touw 
zetten van excursie's of het inrichten 
van tentoonstellingen, alwaar 
tekeningen, foto's, merkwaardige 
voorwerpen, aardige gezegden, 
rijmpjes, gegevens uit familiepapieren, 
gegevens uit gemeenteli jke, 
waterschaps- en kerkelijke archieven 
enz. te zien zullen zijn. 

Onze bewaarlust hopen wij te kunnen 
botvieren, opdat te zijner tijd deze 
bijeengebracht kunnen worden in een 
in te richten oudheidskamer. 

Nu wij in het kort geschetst hebben 
wat ons streven en doel onzer 
vereniging is, vragen wij u de helpende 
hand te willen bieden. Allereerst ook 
uw belangstelling. Dit kunt u doen 
door middel van lid dezer vereniging te 
worden. Daarom ingezetenen van 
Vianen, Lexmond, Hei- en Boeicop, 
Hagestein, Ameide en Tienhoven helpt 
mede en wordt lid dezer vereniging. 
De contributie is zo laag mogelijk 
gesteld en wel op f 2,50 per jaar. 
Wordt spoedig lid en wacht niet tot de 
tijd komt, dat het een schande is geen 
lid onzer vereniging te zijn. 

Het Bestuur van Historische en 
Oudheidkundige Vereniging "Het Land 
van Brederode en omgeving". 

G.B. Pellikaan, voorzitter 
G.A. Verduin, secretaris 

Coornherten Brederode 

Graaf Reinoud III, heer van Brederode, 
vrijheer van Vianen, heer van Ameide, 
burggraaf van Utrecht, heer van 
Haveringcourt, raad en kamerheer van 
Karel V, opperhoutvester en 
opperjagermeester van Holland, lid van 

de Raad van State, sedert 1531 Ridder 
van de Orde van het Gulden Vlies, 
overste van tien vendels krijgslieden 
sedert 1553 enz. enz., kortom een 
uiterst belangrijk personage uit een 
hoog adellijk geslacht. 
Zijn residentie was het slot Batestein 
in Vianen en verder bezat Reinoud het 
Huis te Kleeff bij Haarlem en het Huis 
te Bergen bij Callantsoog. De 
Brederodes behoorden ook tot de 
rijkste geslachten. Hun grondbezit in 
Kennemerland en in de Alblasserwaard 
zou meer dan 250.000 ha hebben 
omvat. In 1529 verkocht Reinoud, na 
veel vijven en zessen, de ambachten 
Sloten, Osdorp, Sloterdijk, Amstelveen 
en Ouderkerk voor meer dan 
500.000 pond aan Amsterdam. De 
inrichting van Batestein wijst op de 
rijkdom, de prachtlievendheid en de 
luxeneiging van de bewoners. Door de 
inventarislijsten, meegedeeld door 
Salverda de Grave, weten wij, dat het 
slot een macht aan kostbare meubels, 
gobelins, wapenrustingen, juwelen, 
kaarten en boeken bevatten en, in 
Reinouds tijd, zeker meer dan honderd 
schilderijen. Zoals bekend is, ging bij 
de brand van 1696 bijna alles verloren. 

Het is buitengewoon jammer, dat er 
geen biografie van graaf Reinoud -
"een heer vol vigeurs, onvertsaecht en 
hoogmoedig", zoals een oude 
kroniekschrijver meldt - bestaat. Hij 
moet een onafhankelijke, humorvolle 
levensgenieter zijn geweest. 
Vijanden - o.a. Viglius - spreken van 
zijn gierigheid en gramstorigheid en 
die trekken zal hij ook wel gehad 
hebben. 

Ik heb, bij het raadplegen van de 
bronnen, niet veel nadruk gevonden op 
het feit, dat de Brederodes opvallend 
grote, krachtige en mooie mensen 
moeten zijn geweest. Omdat zij met 
schoonheden trouwden of anderszins 
intiem omgingen, bleef de schoonheid 
in het geslacht. Van Reinouds bastaard 
Lancelot (waarover later meer) heet 
het, dat hij doorging "pour l'un des 
plus beaux hommes des Pays-Bas" 



c 
(voor een van de mooiste mannen uit 
de Nederlanden). Een andere 
gemeenschappelijke trek was hun 
gebrek aan respect voor elke autoriteit 
en hun brutaliteit. Reinouds zoon 
Hendrik, de "Grote Geus", moet in 't 
bijzonder "fort insolent" (zeer brutaal) 
zijn geweest. 

Vijf van de kinderen uit het huwelijk 
van Reinoud en Philippote van der 
Marck trouwden met partners uit 
aanzienlijk adellijke geslachten en ik 
hoef maar één voorbeeld te geven van 
een trouwpartij van één van de 
dochters om aan te geven, dat de 
Brederodes tot de aanzienlijksten 
behoorden in de Bourgondische 
gebieden. De schone Helena trouwde 
in 1549 in Antwerpen met Thomas 
Perrenot, heer van Chantonnay, een 
broer van kardinaal Granvelle en de 
pracht en praal, bij het huwelijk ten 
toon gespreid, deed niet onder voor 
die van een vorstenbruiloft. Onder de 
gasten waren ettelijke vorstelijke 
personen, onder wie Karels zoon 
Philips. Het is mij opgevallen, dat niet 
alleen gravin Philippote op jonge 
leeftijd stierf - zij trouwde in 1521 en 
stierf in 1 537 - maar dat ook vrijwel 
alle van de tien kinderen de 
vijftigjarige leeftijd niet bereikten. Ik 
weet de oorzaak of de oorzaken niet, 
behalve dan het sneuvelen van drie 
van de zonen. 

Nu komt de zogenaamde romantiek in 
mijn verhaal. 
Ik citeer J.A. Alberdingk Thijm, die in 
het tijdschrift De Dietsche Warande 
een uitvoerige studie wijdde aan de 
genealogie der Brederodes, 
uitmondend in een beschouwing over 
Reinouds verbintenis met Katharina 
van Holten. Thijm schreef: "Naast den 
gematigden epischen stroom nu dezer 
familiegeschiedenis, vloeit eene 
aanvanklijk vrij smalle, maar 
allengskens in aanzien toenemende 
romaneske rivier". Ik weet niet of de 
oude Thijm de tien bekende 
bastaarden van Reinoud - v a n 

Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert 
Schilderij door Cornells Cornelisz. van 
Haarlem, 1590 
Haarlem, Frans Halsmuseum 
(Foto: Haarlem, Frans Halsmuseum) 

sommigen wordt de moeder niet 
genoemd - tot de 'romaneske rivier' 
rekende, zeker behoorde de 
geschiedenis met Katharina volgens 
hem daartoe. 

Ja, zou men gebeurtenissen in een 
familie, die met heftige emoties 
gepaard gaan romantisch willen 
noemen, dan is vrijwel de gehele 
geschiedenis der Brederodes 
romantisch, maar de verbintenis van 
Katharina en Reinoud is, in mijn ogen, 
tragisch. De verbintenis duurde 
veertien jaar, tot de dood van Reinoud, 
in 1556. Er werden vier kinderen 
geboren, Philips, Reinoud, Sandarina 
en Sara. Reinoud geldt, na de vroege 
dood van Philips, als de stamvader van 



Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert 
Gravure door Hendrick Goltzius (leerling van 
Coornhert), ca 1590 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 

de rooms-katholieke tak der 
Brederodes, de zogenaamde 
Bolswardtak. (Deze naam heeft niets te 
maken met de stad Bolsward, maar 
met een riviergebied bij Vianen.) In 
1780 werden deze nakomelingen door 
Maria Theresia in de grafelijke 
adelstand opgenomen. Thijm 
publiceerde nu een stuk uit 1763, 
waarin Arnoldus de Bouter, pastoor te 
Vianen, onder ede verklaarde, dat hij 
onder de papieren der Brederodes een 
document had gezien waaruit bleek 
dat Reinoud en Katharina in het diepst 
geheim getrouwd waren "voor eene 
der in die rijde alhier binnen Vianen 
resideerend Roomsch-Catholijk 
Pastoor". Thijm beantwoordde de 
critici uit zijn dagen met het argument, 
dat Lodewijk XIV ook, aan het eind van 
zijn leven, in het geheim met Madame 

de Maintenon was getrouwd. Dek, die in 
1959 de genealogie der Brederodes 
publiceerde, zegt, dat alle bewijzen 
ontbreken. Ik kan geen uitspraak doen, 
maar ik wil nog op een paar dingen 
wijzen. Alle bronnen melden dat 
Katharina een lieve, verstandige, 
vrome en, vanzelfsprekend, mooie 
vrouw moet zijn geweest. Zou het niet 
voor de hand liggen, dat hij, op haar 
aandringen, de verbintenis voor het 
altaar heeft laten inzegenen? 
Hiertegen pleit echter dat jonkheer 
Hendrick van Brederode, een 
kleinzoon van Katharina en Reinoud III 
in zijn lange en sympathieke 
verdediging van zijn grootmoeder geen 
melding maakt van een huwelijk. Het is 
niet aan te nemen, dat hij daarvan niet 
op de hoogte zou zijn geweest. Hij 
schrijft allen, dat Reinoud Katharina 
"als zijn echte vrouwe" beschouwde. 
Misschien zal er nog eens in een 
archief de oplossing van dit kleine 
historische probleem gevonden 
worden, nu valt er niets meer over te 
zeggen. Bekend is, hoe liefdeloos en 
minachtend de kinderen uit het eerste 
huwelijk Katharina en haar kinderen 
behandeld hebben, hoe zij zelfs het 
testament van hun vader, waarin hij 
schikkingen voor haar had getroffen, 
verscheurd hebben. 
Ook is bekend, dat sommige van de 
kinderen later spijt kregen en zich met 
Katharina verzoenden. Reinoud kocht, 
toen hij zijn einde voelde naderen, een 
huis voor haar in Vianen waar zij, na 
zijn dood, eenzaam, verdrietig en 
waardig bleef wonen. Bij Reinouds 
dood was zij tweeëndertig jaar oud en 
ofschoon zij vele huwelijksaanzoeken 
kreeg, verkoos zij een eenzaam 
bestaan. 

Nog één actrice moet op het toneel 
komen, voordat Coornhert zijn rol gaat 
spelen. Maar voor zij optreedt dien ik 
te vertellen hoe Reinoud Katharina 
aan zich verbond. 

Het geslacht Van Holten of Van Kleef 
was van adel en was rijk aan 



bezittingen. Een dochter, Katharina, 
beeldschoon, nog geen achttien jaar, 
was in Haarlem in huis bij de familie 
Van Schagen. Jonkheer Van Schagen 
was in vele functies nauw aan de stad 
verbonden. Katharina zou verloofd zijn 
geweest met een zoon des huizes. 
Graaf Reinoud ziet haar bij de Van 
Schagens, is meteen verliefd, laat 
haar, toen zij een boodschap deed, 
door zijn hellebaardiers beetpakken, in 
een koets duwen en naar het Huis te 
Kleeff brengen. Onder verontwaardigd 
tegenstribbelen, hield de ontvoerder 
haar daar drie maanden gevangen, 
maar zij bleef standvastig in haar 
afweer van Reinouds avances. 
Katharina's kleinzoon schrijft in de 
apologie van zijn grootmoeder, dat 
haar verloofde "van droefheyt aan de 
teeringhe is comen te sterven" en die 
"teeringhe" zal wel met wegkwijnen 
vertaald moeten worden. Graaf 
Reinoud, "tot sijn voornemen niet 
kunnende comen" is toen de rol van 
Potifars huisvrouw gaan spelen. Ik zal 
je laten gaan, moet hij gezegd hebben, 
maar dan verkondig ik overal, dat ik 
"mijn genuegen aan u hebbe genoten, 
en dat ick u nu moede ben". Katharina 
ging niet in op dit schofterige voorstel 
en zou gezegd hebben: "Ghy meucht 
my schenden voor de weerelt, maer 
voor God sal ick onnosel weesen". 

Blijkbaar heeft er toch een verzoening 
plaats gevonden, want zij ging naar 
Batestein, bestierde het grafelijke 
huishouden en kreeg - het werd 
vermeld - vier kinderen. 
Deze kennismaking en het vervolg zou 
omstreeks 1542 hebben plaats gehad. 
Ik denk, dat Katharina, door de 
zedelijke ernst, die zij uitstraalde, een 
gunstige invloed op Reinoud heeft 
gehad en dat zij, ondanks het 
vernederende begin, aangetrokken 
door zijn charmes, wel van hem is 
gaan houden. 
Hoeveel angst, verdriet, wanhoop en 
woede zij heeft moeten verwerken, wij, 
later levenden, kunnen het voor zeker 
aannemen, niet bewijzen. Nu nog de 

laatste actrice, vóór de opkomst van 
Coornhert. 

Na de dood van Reinouds eerste 
vrouw of al voor haar sterven maakte 
deze Don Juan kennis met een 
opvallend knap Haarlems meisje, Anna 
Symondr, uit een respectabel maar 
arm gezin. Zij werd zijn maîtresse en 
schonk hem twee zonen, Lancelot en 
Artus. 

Lancelot werd een van de bekendste 
aanvoerders der Watergeuzen en werd 
in 1573, na het beleg van Haarlem, op 
bevel van Don Frederik, onthoofd. 
Artus werd raadsheer in het Hof van 
Holland. Hij stierf in 1592. Ik vermoed 
dat Reinoud voor zijn maîtresse een 
huis in Haarlem kocht en zeker is, dat 
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hij haar een jaargeld van 180 
karolusgulden toezegde. Hij was 
slordig en nalatig in het betalen en zijn 
zoon Hendrick, die, na de dood van 
zijn vader, de verplichting overnam 
moest herhaaldelijk gemaand worden 
de alimentatie te betalen. Ik heb niet 
kunnen vinden hoe lang de verhouding 
geduurd heeft en ook de 
geboortejaren van Lancelot en Artus 
zijn niet bekend. 

Dirck Volckertsz. Coornhert werd in 
1522 in Amsterdam geboren. Zijn 
vader was textielkoopman en beide 
ouders kwamen uit goed bekend 
staande families. De vijf kinderen 
kregen een gedegen katholieke 
opvoeding en het zal de bedoeling zijn 
geweest, dat de drie broers, Clement, 
Frans en Dirck in de textielzaak 
zouden komen. Clement leidt 
inderdaad met zijn moeder, na de dood 
van zijn vader, de zaak, maar Frans -
protestant geworden - wordt balling en 
in Emden notaris en Dirck wordt, na 
veel gebeurtenissen, ook notaris, in 
Haarlem. De betrouwbare eerste 
biograaf van Dirck meldt, dat hij een 
goed musicus was, een bedreven 
schermer, een geestig dichter en 
tafelredenaar en daarbij kon hij goed 
tekenen. Als hij, omstreeks zijn 
dertigste jaar, latijn gaat leren zegt hij 
aan Johannes Baes, die hem ondanks 
zijn jeugdige leeftijd les geeft: "Hadde 
ickt beter gheweten, ick soude my int 
leeren verblijt, ende midtsdien 
bespaert hebben den arbeyt die ick 
willigh ende vrolyck dede in mijn 
outheyt als ghy my den grammaticam 
leerde". Dirck heeft dus de latijnse 
school in Amsterdam, onder rector 
Crocus, niet bezocht. Hij was blijkbaar 
te speels en te ongedurig om zich aan 
de schooltucht te onderwerpen. 

Dircks moeder, Truy Clementsdr 
Delman had een broer, Outgert, 
stadsgeneesheer in Haarlem en dat 
moet een wonderlijk heerschap zijn 
geweest. Hij was getrouwd in 
Amsterdam en ook in Haarlem; een 

soort forens in het huwelijk. 
Coornhert bezocht zijn oom in Haarlem 
en ontmoette in die stad de 
beeldschone Anna Symonsdr. Zij 
werden verliefd en beloofden elkaar 
trouw. Zijn ouders waren weinig 
gelukkig met de keuze van hun zoon 
en ik denk, dat zij Dirck een lange 
zeereis - naar Spanje en Portugal -
lieten maken, in de hoop, dat hij Anna 
zou vergeten. Genoemde biograaf 
schrijft, dat zijn ouders hem "naer 
ghewoonte deses landts" op reis 
zonden en die gewoonte bestond ook 
wel, maar die gold meestal om een 
zoon in het buitenland te laten 
studeren. Toen Dirck aan boord ging 
was hij zestien jaar, Anna was twint ig. 
Toen hij, na een jaar, terugkwam 
moest hij merken, dat Anna hem 
ontrouw was geworden en dat zij de 
maîtresse van Reinoud was. Dirck 
moet diep geschokt zijn geweest. 
De laatste strofe uit het XXe lied uit 
het Lied-boeck luidt: 

"Princesse, thert dat ghy door logen 
staalt, 
Heeft my y meyneed weer ghegheven. 
Ick socht u eer, self hebdy schand 
behaalt: 
Lelick doet u verwaantheydt sneven. 
Licht is u trouw en quaad 't aankleven 
Ick kin u nu, al was ick eerst 
verdwaast. 
Paayt andren oock, te langh heb ick 
gheraest, 
So haast ick u verloor, vond'ick myn 
leven". 

Deze diep ingrijpende gebeurtenis -
die alte Geschichte - is het einde 
geweest van Coornherts zorgeloze 
jeugd. Als hij zich losgemaakt heeft 
van de trouweloze kan hij schrijven: 

"Als Korenhert 
Princesse fier 
Ben ick veyligh voor u dangier: 
Verlost van smart. 
My lust niet meer van uwen bier, 
Al Korenhert". 
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Er mag wel iets gezegd worden ter 
verdediging van Anna Symons. Is het 
verwonderlijk, dat zij de belofte aan de 
zestienjarige verliefde Dirck, die ver 
weg op zee zwierf en van wie zij 
natuurlijk geen bericht ontving, vergat, 
toen de charmeur graaf Reinoud haar 
het hof maakte? Als Katharina haar 
verzet opgaf had Anna dan standvastig 
moeten blijven? 
Maar hoe dan ook, hier ligt het 
kruispunt van de levens van Reinoud 
en Coornhert. 

Toen Dirck, na de lange reis, voet aan 
wal zette en de wrede werkelijkheid 
vernam, zocht hij troost bij Anna's 
zuster Cornelia, tien jaar ouder dan 
Anna, twaalf jaar ouder dan hij. Ook zij 
moet een schoonheid zijn geweest en, 
naar ik vermoed, een ernstiger vrouw 
dan Anna. Zij besluiten te trouwen, 
maar zijn ouders zijn tegen het 
huwelijk. Ontkomen aan Anna zal Dirck 
toch met een Symonsdochter trouwen, 
arm en twaalf jaar ouder dan hun zoon; 
dat mag niet gebeuren. Als hij zijn zin 
doorzet zal hij onterfd worden. Andere 
machtsmiddelen hebben domme 
ouders nu eenmaal niet. Dirck kiest 
vanzelfsprekend voor Neeltje, zijn 
vader sterft voor hun trouwen en in zijn 
testament staat waarmee gedreigd is; 
onterving. Coornherts eerste levens
spreuk wordt: "Verkiesen doet 
verliesen en gerustigh leven". 

Het is jammer, dat Coornhert ons, in 
zijn geschriften, niets meedeelt over 
deze ti jd. Het is een trek van 
extraverte en bescheiden mensen om 
weinig mee te delen over eigen 
lotgevallen. Voor hem waren 
denkbeelden belangrijker dan de 
dragers. Zo weten wij niets over de 

precieze datum van het huwelijk, niets 
over de ouders van de bruid, niets over 
de aanwezigheid van familieleden 
en/of vrienden. 
Vrij zeker is alleen, dat zij in Haarlem 
trouwden, ik denk in de St Bavo kerk. 
Van één ding kunnen wij zeker zijn; het 

is een gelukkig huwelijk geweest. Ik 
citeer drie strofen van het XXIIe lied: 

"Door wissel van liefde mijn leven 
verheught 
lek hebse begevn, daar alle mijn jeught 
In druck om is verloren: 
Een minlick geneucht 
Een vrouken vol deughd 
Heb ick daar voor verkoren (....) 

Daar iiefde door jeughde schoon 
neemt beginne 
Ruymt zy in leelicke oudheydt den 
zinne 
Myn liefd' wast 't aider uren, 
Hoe ickse meer kinne 
Hoe ickse meer minne. 
En dat sal eeuwig duren. (....) 

Princesse, u name staat seker en 
pleyn 
Al in mijn ziele, u goedheyd certeyn, 
Lost my van alle smarten, 
Levende ghemeyn 
Als Korenhert reyn 
Zyn wy in een twee herten". 

Nu is het merkwaardig, dat Coornhert 
met zijn vroegere beminde, Anna, een 
redelijk goede verhouding heeft 
gekregen. Wij weten, dat hij - de 
datum 1551 wordt gegeven - als 
voogd voor haar is opgetreden. Hij 
koopt voor haar een huis in Haarlem, 
zonder twijfel met het geld van 
Reinouds alimentatie en na Reinouds 
dood moet hij bij zijn zoon Hendrick 
herhaaldelijk moeite doen om hem tot 
betaling te manen. 

Het jonge paar had geen bron van 
inkomsten en het moet op Anna's 
voorspraak zijn geweest, dat Reinoud 
(misschien door schuldbesef bewogen) 
Coornhert een baan bezorgde, als 
"conchierge ende toeziener" op 
Batestein. Wij moeten deze functie 
zien als die van hofmeester, maar wat 
hield het hofmeesterschap in? Moest 
Coornhert inkopen doen voor het 
huishouden, moest hij toezicht houden 
op het personeel, moest hij zich bezig 



houden met het onderhoud van het 
slot? Het komt mij voor, dat Reinoud 
de functie gemaakt had om Coornhert 
een baan te bezorgen. Een sinecure 
zal het niet geweest zijn, wel een 
baan, die hem veel tijd liet om te lezen 
en te studeren. Helaas weten wij bitter 
weinig over het verblijf. Wij weten niet 
eens of Dirck met zijn vrouw op het 
slot woonde, in de kamer van de 
hofmeester, in het huis naast de stal of 
in Vianen. Het laatste is, na de grote 
brand van 1540, niet waarschijnlijk. 

Er was op Batestein een vrij 
uitgebreide bibliotheek, die zeker 
boeken bevatte waar Coornhert belang 
in stelde. Zelf deelt hij mede, dat hij 
"omtrent twee en twintigh jaren oudt 
wesende" (dus omstreeks 1544) voor ' t 
eerst boeken van Luther, Calvijn en 
Menno Simons las en ik vermoed, dat 
die in de bibliotheek waren, want 
Reinoud was bepaald niet bang om 
ketterse boeken aan te schaffen. Wel 
moet ik voorzichtig zijn met 
mededelingen over de boeken, want 
de meeste werden pas onder het 
bewind van Hendrick verworven. 
Er is nog een reden om voorzichtig te 
zijn. Er zijn twee inventarislijsten, één 
van 1556, voor Reinoud gemaakt door 
een zekere Fransman Druet Warhel en 
een van 1 567, op bevel van de 
landvoogdes, door een raadsheer van 
het provinciale Hof van Utrecht, Van 
Lendt, opgesteld, die zich liet 
voorlichten door een lakei van de 
Brederodes, Peter Crom, beslist geen 
boekenkenner. De derde reden om 
voorzichtig met mededelingen te zijn is 
het feit, dat de bibliotheek, ook door 
gebeurtenissen in de jaren '66 en '67, 
chaotisch was en dat er veel boeken 
uit waren verdwenen. Wij mogen 
aannemen dat de boekerij, in de tijd 
van Coornherts verblijf goed 
gesorteerd was in galante boeken en 
ridderverhalen. 

Er waren verschillende uitgaven van de 
werken Lancelot, Tristan en de Amadis 
romans en, natuurlijk, van Boccaccio's 
boeken. Mocht Reinoud een lezer zijn 

geweest - wat ik niet weet - dan zal hij 
naar de boeken gegrepen hebben, die 
bij hem pasten. Zeker waren er, in 
Coornherts ti jd, de Apophtegmata van 
Erasmus, enkele boeken (in 't latijn) 
van Aristoteles, de franse vertaling van 
de eerste tien boeken van de Ilias, De 
civitate Dei van Augustinus en een 
aantal geschiedwerken van Romeinse 
en van Renaissance schrijvers. In de 
inventarislijst van 1 567 komt voor "Das 
burch Jezus Syrach" en "Das berbuch 
schiert mit siben segelen verschlossen 
buch" van Sebastian Franck. Het is niet 
uit te maken of deze laatste boeken, 
die zoveel hebben bijgedragen tot 
Coornherts geesteli jke ontwikkeling 
tijdens zijn verblijf aanwezig waren. 
Het is altijd mogelijk, dat hij, wonend in 
Haarlem, boeken uit Batestein leende. 
Omdat vermeld wordt, dat er ook nog 
koffers met boeken waren "die nyet 
open en syn" en, zoals vermeld, de 
lijsten haastig, slordig en onkundig 
waren opgesteld is het niet 
verantwoord stellige uitspraken te 
doen. 

De meergemelde biograaf schrijft, dat 
Coornhert niet lang op Batestein is 
geweest, "[...] syn zinnen niet tot het 
hof streckende, is 't selfde haest 
moede gheweest". Deze mededeling 
klopt niet met wat Coornhert zelf zijn 
boek Proces van 't ketterdooden 
schrijft: "Heere Reynoult van 
Brederode... (in wiens dienst ick 
langhe jaren ben gheweest)". De 
oplossing moet zijn, dat Coornhert, 
na zijn vertrek uit Vianen, nog jaren 
lang in dienst van de graaf is 
gebleven of hem af en toe nog 
betaalde diensten heeft bewezen. Wat 
moet de inhoud zijn geweest van de 
woorden "syn zinnen niet tot het hof 
strekkende"? Waarom verliet hij 
Batestein? Ik meen, dat er drie, met 
elkaar samenhangende redenen zijn. 
De afhankelijke positie van een 
onbemiddelde burger in een adellijk 
milieu is moeilijk en tweeslachtig. 
Coornhert stond door afkomst, kennis 
en belangstelling ver boven de 
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bedienden, maar beneden de 
Brederodes wat afkomst betreft. Wij 
weten n i e t - om een voorbeeld te 
noemen - of hij met de familie aan 
tafel at of apart. Zo'n positie is te 
vergelijken met die van een 
gouvernante of een huisleraar bij 
adellijke families. Voor iemand met een 
uitgesproken gevoel van eigenwaarde 
- en dat had Coornhert - is zo'n functie 
haast niet te vervullen. Als men bij elke 
stap, bij elk woord, bij elke handeling 
takt moet hebben, als alle spontaniteit 
verloren gaat, terwijl de anderen die 
takt missen, is de functie frustrerend. 
De tweede reden zou kunnen zijn de 
onderlinge verhouding der Brederodes. 
De kinderen uit het eerste huwelijk 
accepteerden Katharina niet, het 
waren allemaal emotionele en 
eigengereide mensen, graaf Reinoud 
was veel weg, er waren aitijd gasten 
en Coornhert moest zijn weg zoeken 
tussen de ruzies, de feesten, de 
vrijerijen, het geren en geros. Wat bij 
dit alles de positie en de taak van 
vrouw Neeltje was - de zuster van 
Reinouds maîtresse - blijft in het 
duister. Dat zij naar haar oude stad 
Haarlem verlangde lijkt mij zeker. De 
derde reden is van algemener aard. De 
luxe, de dikdoenerij, de Bourgondische 
leefwijze lag Coornhert niet. Zijn 
traktaat Van Hooft ende Hertsorghe 
bevat een emotioneel geschreven 
requisitoir tegen de in zijn tijd 
toenemende zucht naar luxe en 
rijkdom. 

Zijn stelregel is, dat men aardse 
goederen "met losser herten" moet 
bezitten. Zij zijn de mens maar tijdelijk 
toevertrouwd, hij is niet meer dan een 
"bruyk-waarder", een rentmeester, van 
Gods bezittingen. 

"Verzint, dat ghy 't hier al moet laten 
U hert oock niet en stelt 
Op hoogheyd eer of gheld 
Want het u maar quelt int begheven". 

En als de rijkaard denkt, dat hij alles 
bezit dan leeft hij voortdurend in 
zorgen, want: "den rijcken werden hun 

onnootdreeftige goeden van de 
moghende afgeschat, van de 
bedrieghers belaeght, van den 
gheweldighen berooft, ende vanden 
listighen ghestolen". De mens mag 
alleen bezit hebben om niet van 
anderen afhankelijk te hoeven zijn. 
De "grootachtbaarheyt" van de mens is 
gelegen "in den man selve en nyet in 
de state". Verwonderlijk is het dus niet, 
dat hij Batestein verliet. Hij voorzag 
aanvankelijk in het onderhoud van 
hem en zijn v r o u w - het huwelijk bleef 
kinderloos - met etsen en graveren 
voor Maarten van Heemskerck. Was de 
directe band met Batestein verbroken, 
met Hendrick zou hij nog veelvuldig en 
intens contact krijgen. 

Toen hij in Vianen was zal hij Hendrick 
- ongeveer tien jaar jonger dan hij -
sporadisch hebben ontmoet, omdat 
deze in Brussel tot page van Karel V 
werd opgeleid. Als Hendrick in 1556 
zijn vader opvolgt, woont Coornhert al 
een tiental jaren in Haarlem. Jarenlang 
spreken zij niet met elkaar omdat 
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dat deze voor zijn zuster, de gravin 
Van Mansfeld, een proces had 
gewonnen tegen haar broer. Hendrick 
had juwelen van haar, zonder haar 
toestemming, verpand. De verzoening 
vond plaats in de tuin van het Huis te 
Kleeff, in de tijd van het Smeekschrift. 
Begin mei 1566 trachtte Hendrick in 
Haarlem handtekeningen te 
verzamelen op een akte van ratificatie, 
dus een adhesiebetuiging van het 
Smeekschrift. Het gemeentebestuur 
acht dit een gevaarlijke zaak en 
verzoekt Coornhert, die inmiddels 
secretaris der burgemeesters is 
geworden, Hendrick van dit plan af te 
brengen. Coornhert gaat naar een 
diner, dat het gemeentebestuur 
Hendrick aanbiedt, maar van 
onderhandelen komt niet terecht 
omdat Hendrick te dronken wordt om 
mee te praten. Ik onderbreek het 
verhaal even om iets mee te delen 
over Hendrick, de "Grote Geus". Het is 
buitengewoon jammer, dat tot nog toe 
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geen historicus zich aan een biografie 
gewaagd heeft. Waarom dat niet is 
gebeurd weet ik niet. Wij moeten het 
nu doen met korte oordelen en 
beschouwingen verspreid in de 
geschriften van de 17de eeuwse 
historici en in de studies van Fruin, 
Groen van Prinsterer, Blok, Bakhuizen 
van den Brink, Geyl en Presser. De 
hagiografie van Van Hall, is ook nog 
verouderd. 

In het opstel van Bakhuizen onder de 
titel Hendrick van Brederode en Willem 
van Oranje, gericht tegen Groen en 
Van Hall komt een genuanceerd en op 
grote kennis gebaseerd oordeel voor. 
Ik citeer "Men beschuldigt Brederode 
van geneigdheid tot den drank, van 
oploopendheid, die hem de 
heerschappij over zich zelven deed 
verliezen. Dat er grond voor beide 
beschuldigingen is, kan niet ontkend 
worden. Maar de bewijzen ontbreken, 
dat de eerste ondeugd op zijne 
handelingen, als hoofd van het 
Verbond, eenige invloed hebben 
uitgeoefend; de gevaarlijke strekking 
der laatste werd vaak krachteloos 
gemaakt door zijn innige verkleefdheid 
aan den prins van Oranje [...]". 
Bakhuizens stelling is, dat als alle 
edelen, leden van het Verbond, even 
moedig en trouw als Hendrick waren 
geweest Alva's tirannie "welligt nimmer 
zoo verderfelijk op Nederland zou 
hebben gedrukt". Dit, volgens mij 
juiste oordeel, neemt echter niet weg, 
dat de prins en niet alleen hij grote 
problemen met Hendrick gehad 
hebben. Coornert moest Hendrick, in 
opdracht van het Haarlemse bestuur 
en van de prins, herhaaldelijk matigen 
als hij zich, doldriest begonnen, in de 
nesten had gewerkt. Om o.a. deze taak 
te vervullen wilde prins Willem begin 
februari Coornhert in dienst nemen, 
maar Coornhert weigerde, 
waarschijnlijk omdat hij toen al zo'n 
slechte naam had bij de calvinisten. 

Terug naar het vervolg van het diner in 
de Hollandsche Tuyn. Bij een bezoek 

aan het Huis te Kleeff bereikt 
Coornhert nog niets, maar ti jdens een 
onderhoud in het Huis te Bergen 
belooft Hendrick zijn actie te staken. 
De prins is zeer tevreden, naar hij in 
Brussel verklaart. Kort daarna moet 
Coornhert weer bemiddelen. Hendrick 
had toestemming gegeven op zijn 
grond bij Overveen hagepreken te 
houden. De prins had opdracht 
gegeven de predikanten te arresteren, 
maar de burgemeesters zagen daar 
geen kans toe. Coornhert reist naar 
Batestein, blijft daar vier dagen en 
brengt Hendrick er toe zijn 
toestemming in te trekken. Door de 
beeldenstorm, kort daarop begonnen, 
is er van hagepreken geen sprake 
meer. Midden september vraagt 
Brederode één der burgemeesters 
naar Vianen te zenden om over zaken 
"dese stede (= Haarlem) grootelicx 
beroerende" te spreken. Burgemeester 
Van Duvenvoirde gaat en neemt 
Coornhert mee. Het bezoek begint met 
een drinkgelag in de "bottelrie" van 
Batestein, waar de dronken Hendrick, 
te midden van het rumoer, een keten 
met de geuzenpenning om de hals van 
de bezoekers legt. Ongemerkt doen zij 
die af. Het was een grap, zegt 
Hendrick, de volgende dag. Dan 
spreken zij over de geruchten, dat een 
Spaans leger op komst is en de 
gemeentebesturen moeten de prins 
verzoeken hier iets tegen te doen. Ook 
spreken zij over de versterking van de 
verdedigingswerken van Vianen. 
Coornhert reist, met de pensionaris, 
Van Alckemade, naar Antwerpen om 
het verzoek over te brengen. Op 
28 oktober werden Van Duvenvoirde 
en Coornhert naar Schoonhoven 
afgevaardigd waar de Hollandse 
stadsbesturen zullen overleggen wat 
hun te doen staat 'tot stillinghe van de 
tegenwoirdige ende tot voorhoedinge 
van d'aenstaende beroerten van den 
lande'. Op het punt van vertrekken 
werd Coornhert gevraagd bij de prins 
en graaf Lodewijk, toen op Batestein 
logerend, te komen. Hij dineert met 
hen en de gastheer Hendrick, een 
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bewijs, dat zij hem nodig hebben. De 
volgende dag reist Coornhert met de 
prins en Lodewijk naar Utrecht, waar 
hem verzocht wordt het Drie miljoen 
rekest opnieuw te vertalen. Na lange 
aarzeling verklaart hij zich bereid. Het 
zal een zwaar wegende aanklacht zijn 
in het komende proces tegen 
Coornhert in Den Haag. Midden 
januari 1 567 gaat Coornhert nog twee 
maal naar het Huis te Kleeft, op 
verzoek van Hendrick om over een 
brief van de landvoogdes te spreken, 
waarin zij om opheldering vraagt over 
de troepenconcentratie in Vianen en 
over de drukkerij, die ketterse boeken 
drukt. 

Brederode vraagt Coornhert hoe zijn 
houding moet zijn bij het 
aangekondigde bezoek van de la 
Torre, de secretaris van de Geheime 
Raad, en van Quaderebbe, de 
secretaris van de landvoogdes. Het is 
een uiterst netelige zaak voor 
Hendrick. Coornhert is bereid een 
verdediging te schrijven, als dat nodig 
mocht zijn. Als de beide heren op het 
Huis te Kleeff verschijnen is Coornhert, 
op Hendricks verzoek, bij de maaltijd 
aanwezig. Als wij Morillon geloven dan 
had Hendrick een laffe en vals 
nederige brief aan de landvoogdes 
geschreven waarin hij alle 
beschuldigingen weerlegde en heftig 
protesteerde tegen het bezoek van de 
beide secretarissen, maar Morillon is 
een roddelaar, een vleier en 
kletsmajoor. Hoe het zij, ik weet geen 
duidelijker bewijs voor Brederodes 
bewondering voor Coonrherts takt, 
handigheid en overredingskunst dan 
zijn verzoek hem, in deze netelige 
zaak, te adviseren. 

Hendrick was in de grootste 
verlegenheid gebracht door zijn 
weigering de eed van trouw aan de 
landvoogdes te hernieuwen, door het 
laten drukken van de zogenaamde 
Concordantie van Vianen, en door de 
militaire versterking van Vianen. Het 
vervolg van de gebeurtenissen is 

bekend. Hendrick had drieduizend 
man troepen geworven en in Vianen 
gelegerd, hij had kanonnen op de 
wallen laten plaatsen - waaronder drie 
van de prins geleende - had voorraden 
in Batestein ingenomen om een beleg 
van een jaar te kunnen doorstaan -
waaronder vijfentwintig ton buskruit 
om het slot te kunnen opblazen - en 
had Vianen tot een verzetscentrum 
gemaakt. Morillon schrijft, dat Vianen 
was: "un réceptacle de secretaires de 
toute espèce, accourus de tous les 
coins du pays, réunis au nombre de 
cinq mille" (een verzamelplaats van 
allerlei dwepers, toegesneld uit alle 
hoeken van het land, ten getale van 
vijfduizend bijeen gekomen). Maar toen 
het puntje bij paaltje kwam verliet 
Hendrick Vianen, ging naar Amsterdam 
om te trachten deze stad tot een 
verzetscentrum te maken. Door 
Coornherts broer, Clement, werd hij, 
over het water, de stad 
binnengeloodsd. Ik heb nergens een 
bevredigende verklaring gevonden om 
de handelwijze van Hendrick te 
begrijpen. Dat Valenciennes gevallen 
was zou een reden te meer moeten 
zijn geweest om Vianen te verdedigen 
tegen de troepen van de graaf Van 
Megen en die van zijn aartsvijand Erik 
van Brunswijk. Dat prins Willem hem 
beval naar Amsterdam te gaan lijkt m«: 
onwaarschijnlijk. Hoe het zij, na een 
reeks verwarde gebeurtenissen verlaat 
Hendrick Amsterdam, gaat naar het 
slot Harenberg bij Recklinghausen en 
op 15 februari 1 568 sterft hij daar. 
"Een verlate middeleeuwer" noemt 
Geyl hem, maar hij voegt er aan toe: 
"maar toch ook hoe modern, alle 
tijdperken van revolutie kennen zijn 
type". 

In deze dagen, waarin alles misloopt 
voor de opstandige Nederlanders, wil 
ook Coornhert vluchten. Hij vraagt 
ontslag als secretaris van de 
burgemeesters en gaat, over de 
Zuiderzee, via Harderwijk naar 
Deventer, van plan zich in Keulen te 
vestigen. Als hij in Emmerik op zijn 
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koffers wacht vraagt prins Willem hem 
naar de Dillenburg te komen. Of hij 
daar geweest is en zo ja, wat daar 
besproken is, is niet bekend. Toen hij 
de toestand als veiliger beoordeelde 
keerde hij naar Haarlem terug en op 
14 september wordt hij gevangen 
genomen en op de Voorpoort in Den 
Haag geïnterneerd. Hij vlucht naar 
Duitsland en blijft, op verschillende 
adressen, daar tot 1572, het jaar 
waarin hij secretaris wordt van de vrije 
Statenvergadering van Holland. 

Tenslotte nog iets over de laatste 
schakels, die hem verbonden aan de 
Brederodes. Tot zijn dood, in 1590, is 
Coornhert bevriend geweest met zijn 
neef Artus. Deze hielp hem uit Den 
Haag vluchten, bij hem logeerde hij 
tijdens het grote debat met Saravia en 
hij is één van de gesprekspartners in 
Coornherts rijpste en diepzinnigste 
geschrift, Opperste goedts 
nasporinghe. Artus beschouwde hem 
als zijn geestelijke leidsman en voor 
hem en zijn vrouw, een dochter van 

Coornherts vriend Van der Laen, was 
hij een geliefde oom. 

Toen de geuzenaanvoerder Lancelot 
na het beleg van Haarlem, op bevel 
van Don Frederik, onthoofd was en 
Lancelots vrouw in 1574 was 
gestorven werd Coornhert curator over 
hun drie kinderen, Hendrick, Catharina 
en Reinoud. 

Coornherts leven is dus, in een aantal 
jaren, verweven geweest met het leven 
der Brederodes. 
Zonder zijn verblijf op Batestein zou 
Coornherts leven geheel anders zijn 
verlopen en in de roerige jaren van het 
Voorspel en de beginnende opstand 
heeft hij een niet geringe invloed 
gehad op de "Grote Geus". Hij heeft 
hem op de weg trachten te leiden, die 
Prins Willem wenste. Als er, naar ik 
hoop, nog eens een biografie van 
Hendrick zal worden geschreven, zal 
Coornherts rol in diens leven in het 
volle licht komen. 

Dr H. Bonger 

Jacob van Herveit. 
Z i jn akt iv i te i ten te Vianen. 

In het najaar 1979 verscheen in dit 
tijdschrift (Jrg 4, nr 3) een artikel 
getiteld "Medische zorg in Vianen in 
de achttiende eeuw", van J.A.M. 
Koenhein. 
In dit artikel lezen we, hoe de 
organisatie van de medische zorg te 
Vianen gebaseerd was op een op 22 
mei 1723 door Simon Hendrik Adolf 
graaf von der Lippe, heer van Vianen 
en Ameide, uitgevaardigde 
ordonnantie. Deze regeling van 1723 
kwam in veel punten overeen met de 
Utrechtse ordonnantie van 1655. De 
ordonnantie van 1723 bepaalde, dat 
de medische praktijk in de stad en de 
vrijheid van Vianen slechts mocht 
worden uitgeoefend door personen die 

tot doctor of "licentiatus medicinae" 
gepromoveerd waren (artikel 1). Voor 
één van de doctoren die in de tweede 
helft der 17de eeuw te Vianen 
praktizeerden, wil ik de aandacht 
vragen: Jacob van Hervelt. 

Jacob van Hervelt werd te Nijmegen 
geboren en daar op 1 2 maart 1646 
gedoopt als achtste kind van Nicolaes 
van Hervelt en Maria (Maycke) Gerrits. 
Vader Nicolaes was boekdrukker en -
-verkoper in een pand naast het 
stadhuis, in de Burchstraat. Hij stichtte 
de boekwinkel in 1633. Tevens was hij 
gemeensman en luitenant van de 
Burchtstraat en vertegenwoordigde hij 
Nijmegen bij het kwartier van 
Nijmegen. 

In 1655 werd te Nijmegen een "Il lustre 
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School" gesticht, welke in 1656 werd 
verheven tot "Kwartierlijke School" of 
"Academie", met het "Jus promovendi" 
in vier faculteiten (theologie, rechten, 
medicijnen en filosofie). Jacob van 
Hervelt ontving een deel van zijn 
opleiding aan deze kwartierlijke 
academie. Aanvankelijk studeerde hij 
aan deze academie filosofie onder de 
hoogleraar Theodorus Craanen, bij wie 
hij op 29 arpil 1655 een disputatie 
verdedigde getiteld: "Exercitationum 
Philosophicarum Miscellanearum de 
natura homiria quae est conjunctione 
animae cum corporae". 

Op 29 october 1 668 Het Jacob zich te 
Leiden inschrijven als student in de 
medicijnen: "Jacob ab Hervelt, 
Noviomagensis, Medic, stud. 20 
annorum, bij Pieter Janssen op de 
Langebrugge nevens het Goeverneur-
landhuis". Met zijn leeftijd nam men 
het dus niet zo nauw. Immers, in 1668 
was hij tweeëntwintig jaar oud, en niet 
twintig. 
In 1670 promoveerde Jacob van 
Hervelt aan de Kwartierlijke Academie 
te Nijmegen op een proefschrift 
getiteld "Disputationem Medicans 
inauguralem de Melancholia". 

Interieur van een ziekenzaal 
Franse anonieme houtsnede, ca 1500 

Het duurde nog een paar jaar, voor 
Jacob in het huwelijk zou treden. Op 
25 maart 1677 vond te Nijmegen de 
ondertrouw plaats van Jacob van 
Hervelt, "doctor in de medicine" en 
Wiüemina van Suijlen, "Beijde tot 
Nijmegen". Ze trouwden te Bemmel op 
9 april 1677. 
Het echtpaar liet te Nijmegen twee 
kinderen dopen, namelijk Johannes 
Nicolaes mogelijk in 1678 geboren, en 
Arnolda, geboren op 29 april 1681. 
Na te Nijmegen en te Tiel 
gepraktiseerd te hebben, vestigde 
Jacob van Hervelt zich met zijn gezin 
in Vianen. Wanneer dit precies was, is 
niet bekend. Waarschijnlijk was dit 
rond 1680. Zeker is, dat Jacob in 1 686 
te Vianen praktizeerde. 

De ordonnantie van 1723 bepaalde, 

dat de stadsdokter verplicht was de 
godshuizen (gasthuizen, hofjes etc.) en 
alle armen, ongeacht hun geloof, zijn 
medische diensten aan te bieden 
(artikel 1 2). Dit gold voor de andere 
medici niet; zij leefden van wat de 
praktijk hen opleverde. 
Het is, dankzij het in 1693 door Jacob 
van Hervelt uitgegeven werkje 
"Geneeskundige aanmerkingen in sijn 
dagelijkse Practijk voorgevallen; 
Zamengesteld na de oprechte 
Wijsbegeerte en Nieuwe Genees
kunde. Als mede een regte manier om 
de Venus-qualen Met haren aanhang, 
grondig en op een zeer korte wijse te 
geneesen", dat wij een indruk krijgen 
van wat de dagelijkse praktijk, onder 
andere te Vianen en omgeving 
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opleverde. Ter illustratie een 
voorbeeld: 
"Een Man te Hagistein, buiten Vianen, 
ontrent 60 Jaren oud, was voor ontrent 
acht dagen binnens beens met de 
Hoef van zyn Paard ontrent een hand 
breed boven den Enklaau swaar 
gekwetst: den Patient had na zyn 
seggen, wel ruim, na hem docht, een 
halven emmer bloed verlooren, dat 
noodwendig uit een gekwetste artery 
moet zyn gekomen, of uit eenige 
groote aders; hier van was hy seer 
verswakt; hy liet sig met dese kwetsuur 
brengen by een Vrouw die sig inbeelde 
groote kennis van Meesteren te 
hebben; die ook het been verbond. 
Korts daar na kwam een Erypsipelas 
aan het Been, die sy na het verkeerd 
voor oordeel van veelen, met 
verkoelende dingen meende te helpen; 
sy liet dan Suurling in Kernemelk 
gekookt, daar op leggen en het been 
met Lapis Calaminaris en Boom-Oly 
besmeeren, welke dingen door haar 
astringeerdende en stoppende kracht, 
bekwaam genoeg waren, om de 
verdere weinige warmte, door dit sterk 
bloeden in dit deel, noch overig, voorts 
uit te blusschen, ...". 
Na een theoretische uiteenzetting 
omtrent het stoppen der circulatie 
vervolgt hij: "Gelijk dan ook daags te 
vooren, eer ik gehaald wierd, sich een 
groote swarte Blader met bloedig 
water in het deel vertoonde, 't welke 
deze wyse Vrouw seide niet kwaads, 
en slechts bloed tusschen vel en 
Vleesch te zyn: doch het was in der 
daad een beginnende Gangrana; die 
sich 's aanderendaags, doen ik met 
een Chirurgyn gehaald wierd, al ver 
onder en boven de wonde verspreid 
had: ...". 

De behandeling, ingesteld door Van 
Hervelt, mocht niet meer baten: "en 's 
avonds om tien uuren, was 't heele dik 
van 't been tot den rug sträng al 
gegangreneerd, en dood, so dat hy ter 
midder nagt strof'. 

De in 1721 te Vianen aangestelde 
stadsdokter Joan Henrik Schütte 

(1694-1774) merkte ten aanzien van 
artikel 1 van de in 1723 afgekondigde 
ordonnantie op: "... dat veele half
geleerde, ja gants onwetende, en 
vreemdelingen in de genees-konst, sig 
doctor noemen en schryven, en 
genees-middelen, uyt boeken of elders 
genomen, sonder voorsigtigheyd of 
oordeel toedienen; dat ook 
apothekers, hunne vrouwen of 
weduwen en dogters, chirurgyns, 
quaksalvers, landloopers, oude wyven, 
en andere, sonder eenige kennis van 's 
menschen ligchaem, of van sijne 
werkingen, van de kragt der genees
middelen, of van de wyze van 
geneesen, voor doctor speelen". 
Dat dit inderdaad gebeurde, mag uit 
het voorbeeld duidelijk zijn. Bij het 
eerder inschakelen van een echte 
dokter inplaats van "een Vrouw die sig 
inbeelde groote kennisvan Meesteren 
te hebben", zou het voor de patiënt 
wellicht beter zijn afgelopen. 

De patiënten van Jacob van Hervelt 
waren veelal "kleine luyden" (kleine 
ambachtslieden), zoals de vrouw van 
een kleermaker, die van een 
schoenmaker en borstelmaker, een 
knecht, een "arme vrouw" enz. De 
kwalen van hen en de geneeswijze van 
Van Hervelt volgen hier als voorbeeld. 
"De Vrouw van een Kleermaker, had 
een geduurige Koorts met groote 
Hoofdpyn en banaautheid op de Borst. 
Ik gaf haar voor eerst een 
Sweeddrankje, waarvan se wel 
sweeten en minder hoeste. 's 
Anderendaags gaf haar dit simpel 
purg. (formule van het middel) Hier van 
had se goede aftrek, en was in 't kort 
weder herstelt". 

"Een Schoenmakers Vrouw, had met 
de voorige toevallen lang gaan 
quynen, niemand dorst haar wat te 
geven, om datze Swanger was. Ik gaf 
haar een Liniment. Een sweet-
dryvende en penetrante mixtuur. Hier 
van verminderde de toevallen. Daar na 
een Purgeer poeder, waar van se vier 
stoelgangen had, sy wierd in 't kort 
beter, en verloste na eenigen tyd van 

16 



Interieur van de ziekenzaal in het 
Catharijnegasthuis te Utrecht 
Anoniem schilderij, begin 17de eeuw 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

een gezond kind, dat doch na eenige 
weken storf". 
"De Vrouw van Jan den Borstelmaker, 
had een groote pyn in den Buik 
ontrent de Navel, met flaauwte, veel 
afgang en een geduurige opwerping 
uit de maag als of se braken sou, 
sonder nochtans over te geeven. ik gaf 
haar somtyds eenige droppen 
tinct.anodin en elix.ppriet. ontrent den 
avond braakte se een groote lange 
Worm, hier van verminderde deze 
ydele braking. (...) 's anderendaags gaf 
ik haar een sagt Laxeerdrankjen 
alsose in vier-en-twintig uuren geen 
afgang, noch water was kwyt 
geworden, hier van had se 2 a 3 
Stoelgangen, de pyn wierd grooter. Ik 
liet haar voorders een sweetdryvende 
en pyn stillende Bolus in nemen, en 
gaf haar weder eenige droppen als 
vooren, in warme wyn, maar sonder 
succes; en sy storf in de volgende 
morgenstond. Se had al eenige dagen 
siek geweest eer ik gehaald wierd". 

"Aart Mus, een knegt van 20 jaar 
heeft eenigen tyt gaan quynen met 
hoest, en gedurige Binne-koortsen, 
pyn voor 't hert, hy werpt veel 
schuimige fluymen uit, en heeft 
goeden eet lust, maar is seer mager, 
hy was verschrikt voor eenig gespook, 
dat hy meende in den avond gesien te 
hebben, hy heeft al vergeefs, met 
anderen gemedicineert. Ik gaf hem 
een laxative pap, daar toe dienstig met 
pectoralia, en liet hem van onse 
balsam.pheumon. gebruiken, en alle 
avond een temperpoeder cum gr.j. op 
innemen: waar van hy na eenigen tyt 
vry beter wierd, de Koortsen en hoest 
verminderden, en hy weder op straat 
quam". 
"Neeltje Joosten een arme Vrouw in 
de 50 Jaren, had pyn voor 't hert en 
groote Lenden pyn, was lange gekweld 
geweest met een bloedvloeding der 
Moeder, waar door haar krachten seer 
afnamen". 
Behalve door gewone burgers werd 
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Van Herveit tevens geconsulteerd door 
de betere stand, zoals de vrouw van 
burgemeester R.: "De Huisvrouw van 
Burgermr. R. was eenige dagen niet 
wel geweest, had pyn in de Maag met 
veel opripsing en winden, en een 
Breuk in de lies?en, die se altyd selfs 
voor haar Man had verborgen 
gehouden. Men had haar airede 
twemaal geclysteert sonder eenig 
effect. Ik ordineerde haar deze 
afsettende afsettende drank, (formule 
van het middel) doch alles sonder 
effect, 's Morgens was haar Pols noch 
redelijk, maar (met) een klam 
koutachtig sweet op haar handen die 
bloot lagen en nu al diep in den Herfst 
en koud zynde, dacht men dat het van 
de koude was: maar de dood, die 's 
namiddags haar overviel, leerde dat 
deze sweet een van de laatste 
pogingen der natuur, of liever van de 
omloop der Sappen was; ...". 
Over het niet aanslaan der medicijnen 
schrijft Van Hervelt: "De Breuk van 
wiens aart wy elders gesproken 
hebben, was door syn uitsakking de 
oorsaak dat de Medicynen niet 
werkten; om dat hier door de gedarmte 
het hol des Buiks geschoten zynde, 
den doorgang aan de Medicynen en 
vuiligheden toesloten; en seker het is 
seer gevaarlyk en somtyds doodelyk 
uit een verkeerde schaamte sulks te 
verswygen, ...". 

Het aantal voorbeelden van door 
Jacob van Hervelt te Vianen en 
omstreken behandelde patiënten, kan 
met taltijke worden aangevuld. Ik zal 
dit niet doen. Het gaat veelal om 
alledaagse ziektegevallen. Van Hervelt 
heeft ook nooit de bedoeling gehad, 
ons zeldzame gevallen mede te delen. 
Integendeel, "Ons voornemen is alhier, 
op het eenvoudigste eenige gemeene 
siektens en voorvallen, die sig 
dagelijks aan de practizijns, 
openbaaren, te vertoonen: en welke 
om die reden aan de jonge en 
ongeoefende, groot voordeel kunnen 
geven, Want wat nut geeft het aan 
ymand, dingen voor te stellen, die wel 

ligt nimmer meer sal komnen te sien". 
Ik zal mij verder in dit artikel beperken 
tot de bespreking van een aantal 
onderwerpen, te weten: kinderziekten, 
verloskunde, syphilis, medicijnen. 

Kinderziekten. 

Het is nog niet zo lang geleden, dat 
ziekten als kinkhoest, difterie, polio 
etc., met grote regelmaat voorkwamen. 
Dankzij de ontwikkeling der 
infektieleer en immunologie, konden zij 
worden teruggedrongen en door 
middel van inenting worden 
voorkomen. 
De traditionele kinderziekten als 
mazelen, waterpokken, rode hond, bof 
etc, maken thans een zelfde 
ontwikkeling door. Nog even, en het 
doormaken van deze ziekten behoort 
tot het verleden. 
Zo niet in de tijd van Jacob van Hervelt. 
Mazelen en waterpokken waren aan 
de orde van de dag. Soms kwamen ze 
in epidemische vorm voor, zoals in 
1687: "Nadat in den Jare 1687, de 
Maselen tot Vianen, en daar ontrent 
geweldig in swang gingen, en datter 
niesen, hoest, neus-bloeden, loop, 
braken, ja ook bloedige afgangen, etc. 
(al te saam gevaarlijke toevallen) by 
waren; waar van nogtans seer weinig 
kinderen storven, en dat se alle de 
Maselen, en geen de Pokken kregen. 
Myn meisjen dan kreeg se ook, se had 
loop, drogen hoest, bloedige slymigen 
afgang, braakten, etc. en mijn soontje 
was ook dunlyvig, had drogen hoest en 
braakte, dog de Maselen quamen 
evenwel uit, droogden en vervelden". 
Ten aanzien van de behandeling heeft 
Van Hervelt ook zo zijn bedenkingen: 
"waar by sonne-klaar te sien is; hoe 
schadelijk het ingeven van roode Wyn 
in de Maselen of Pokken is; ...". 
Deze behandeling kon volgens hem de 
dood tot gevolg hebben. 

Naar zijn overtuiging verschilden 
mazalen en waterpokken slechts in 
gradaties van elkaar. Ook 
waterpokken, "Kinderpokken", kwamen 
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te Vianen en omstreken voor. "Den 9. 
(jaar 1689) heb ik gevisiteert een 
meisje (van een man die met de klep 
ging, en Lazerus was, als men seit) dat 
de Kinder-pokken had gehad, die niet 
wel uitgebroeid waren: Sy had een 
geswei ontrent de junctuur van beide 
de elle-bogen, en alle beide de 
schouders, dese geswellen geopend, 
gaven een scherpe matery uit, en na 
enigen tyd gelopen te hebben, gingen 
die aan de ellebogen toe, en die aan 
de schouders bleven open, waar uit 
verscheidenen schelfers van 
beenderen quamen, daar was een 
styvigheid en onbeweeglijkheid in de 
armen, de vrouw klaagden seer dat 
den Barbier daar niet wel op had 
gepast Ik heb het Kind maar twee maal 
gevisiteerd". 

En "een ander Vrouw tot Vianen, welke 
ook van niet wel uitgebroeide kinder-
Pokken een benauwtheid des herten 
had, en dorstig was met een 
overblyfsel van Koorts: waar van ik 
haar holp door een sweetmiddel uit 
Alkalia en Aromatica; en liet haar 
naderhand eens sagt purgeren Dese 
benautheid des herten, daar de luiden 
in siektens veeltyds over klagen, in 
myns oordeels meest een verstopping 
van de spieren, tot het adem halen 
dienstig, ...". 

Verloskunde 
Gravure uit "De Humani Corporis Fabrica 
Libri Septem" van Andreas Veasalius, 1543 

Over de verloskundige en de 
verloskunde uit vroeger eeuwen wordt 
nogal eens negatief gedacht. Bij het 
bepalen van een oordeel omtrent 
kwaliteit van een behandeling of 
beroep, dient de tijd waarin zij plaats 
vond mede in ogenschouw te worden 
genomen. Een negatief oordeel over 
de verloskunde uit vroeger eeuwen 
lijkt niet geheel terecht, temeer, als we 
bedenken, dat de vroedvrouwen in de 
17de eeuw, voornamelijk afkomstig 
waren uit de middenklasse, moesten 
kunnen lezen en schrijven én veelal 
onder primitieve omstandigheden 
moesten werken. "In de meeste 
gunstige omstandigheden was dit een 

ruime bedstede met voldoende 
assistentie van buren en familieleden; 
doch meestal zullen het primitiever 
omstandigheden zijn geweest zonder 
water, licht en goede verwarming. 
Daarnaast was men nog onbekend met 
asepsis, en antisepsis, bloedtransfusie, 
anaesthesis etc." (Houtzager, 1979). 

In de grote steden was de situatie 
beter dan in de kleine steden, dorpen 
en op 't platteland. Voor wat betreft de 
opleiding en controle op de 
uitoefening van het beroep merkt 
Houtzager verder op: "De opleiding tot 
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vroedvrouw en de contrôle op haar 
werk was in de steden door de 
overheid gedelegeerd aan het 
chirurgijnsgilde." Het afnemen van het 
examen vond plaats door dit gilde of 
door het Collegium Medico-
Chirurgicum. 
"In de dorpsgemeenschappen en op 
het platteland was de opleiding van de 
vroedvrouw niet aan zulke strenge 
regels onderworpen als dit in de 
steden het geval was. Daar werd de 
toekomstige verloskundige, door mee 
te lopen met de reeds gevestigde 
vroedvrouw in de praktijk van het vak 
ingevoerd, terwijl de theoretische 
opleiding maar al te vaak werd 
verwaarloosd. Vaak was de vrouw van 
de dorpschirurgijn tevens de 
vroedvrouw van het dorp, ...". 

"Een zeeker Vrouw daar ik gehaald 
wierd, was voor eenige uuren van een 
gezond en leevend Kind verlost, waar 
na fluks de Moeder (= baarmoeder) 
sloot en de heele na-geboorte by de 
Vrouw bleef, na dat de Vroed vrouw de 
Navel-streng aan twee had getrokken, 
soekende my en de Vrouwen wys te 
maaken; dat de streng verrot en van 
zelfs gebrooken was, doch als ik haar 
zeide, sulks in een gezond en 
welvaarend Kind absoluit onmogelyk te 
zyn, en dat het Kind gezond en 
leevend zynde, den streng geenzins 
kon verrot zyn; zo stonde bekaayt. En 
nu was de Moeder aireede dicht 
geslooten, en onmoogelyk, zonder de 
Vrouw te fortseeren, daar met handen 
in te komen. Ik ordineerde haar dan 
een stooving op den buik, 
verscheidene dranken, poeders, en 
wat my noodig dagt, dog daar quam 
geen ontsluiting (ondertusschen was 
zy wel gemoed,) niet tegenstaande 
nog een andere Vroed-vrouw haar best 
dede om met de hand de Moeder te 
openen, dog de Vrouw storf 's anderen 
daags. Hieruit is af te neemen, dat het 
swetsen van veele Vroedwijfs onwaar 
is, als zy de luiden wys maken, dat zy 
het Kind konnen keeren en wenden na 
haar welgevallen, de gebooren armen 

en beenen weeder inbrengen, en 
andere dingen met haare handen etc. 
in de lyfmoeder konnen uitregten, en 
daar in roesmoesen, als ofze, by 
manier van spreeken in eenen hoppe-
zak tasten: ...". 

Syfilis 

Algemeen wordt aangenomen, dat de 
oorsprong van de europese syfilis is 
gelegen in de door Karel Vli l van 
Frankrijk met zijn huurlingenleger 
ondernomen veldtocht naar Napels, in 
het jaar 1494. leder land had zo zijn 
eigen benaming voor deze ziekte. In 
Italië sprak men van de "Mal 
Francesca", in Frankrijk van de "Mal 
de Napels", "La Vêrde" of "Galle de 
Napels", in Duitsland van de "Mal de 
Frantzosen", "Franzosen Krankheit", in 
Engeland van de "French pox" en in 
Nederland van de "Fransche ziekte", 
"vuile pokken", "spaanse pokken" of 
"Sint Jobs plaghe". Geleidelijk aan 
werden al deze benamingen vervangen 
door de naam syfilis, die voor het eerst 
in 1521 door de arts Francastorius in 
zijn gedicht "syphilis sioe morbus 
Gallicus", werd genoemd (Nater, 
1975). 

Het waren vooral vreemdelingen uit 
Spanje, Italië en Frankrijk, die de 
zieken hier behandelden. Zij werden 
bekend onder de naam van 
pokmeesters. 
Al gauw namen Nederlanders de rol 
van de buitenlandse pokmeesters over. 
Het behandelen van syfilispatiënten 
was een winstgevende zaak, temeer 
daar de medicinae doctores de 
patiënten niet wensten te helpen en 
het aan chirurgijns verboden was. De 
chirurgijns namen daar echter geen 
genoegen mee. In de loop van de 
17de eeuw gelukte het hen de 
behandeling van syfilis in de steden 
voor hun rekening te nemen. De 
pokmeesters vestigden zich op het 
platteland, vlak bij de steden, zodat zij 
vrij van de stedelijke willekeur en van 
de ordonnantieën van de gilden, hun 
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Lazaruskiep en bewijsbriefje van een 
melaatse, 1572 
Leiden, Stedelijk Museum "De Lakenhai" 
(Foto: 's-Gravenhage, A. Dingjan) 

beroep konden uitoefenen. Aan het 
eind van de 1 7de eeuw verdwenen zij 
geheel van het toneel. Toen ontstond 
er een strijd tussen chirurgijns en 
medcinae doctores over de 
behandeling van deze winstgevend 
behandeling van deze winstgevende 
ziekte (Nater, 1975). 

Voor wat de behandeling betrof nam 

men aan, dat het gif van de lues 
(syfilis) het lichaam op drie manieren 
kon verlaten: door salivatie 
(overvloedig kwijlen), zweten en 
diarree. De belangrijkste 
behandelingsmethoden bestonden dan 
ook uit: het insmeren met kwik, 
waardoor salivatie ontstond; zweet
kuren in combinatie met aftreksels van 
guajakhout en suffumigaties 
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(berokingen met kwikverbindingen). 
Daarnaast bestonden er nog aftreksels 
van guajak en andere houtsoorten, de 
decoctum lignorum, kwikpleisters, 
kwikdoekjes etc. De patiënten werden 
op de behandeling voorbereid met 
purgeermiddelen en aderlatingen. 

Ook Jacob van Hervelt heeft een 
graantje meegepikt als het gaat om de 
behandeling van syfilis. Daar zijn 
behandeling afweek van de tot dan toe 
gebruikelijke (patiënten werden door 
hem instaat gesteld zelf hun 
behandeling ter hand te nemen), 
meende hij een bijzondere plaats in te 
nemen. 
"Te meer, dewijl ik dese siekte op een 
geheel andere wyse, als anderen 
handel; en de patiënten, op alle tyden 
des Jaars, gaande en staande Cureer, 
sodanig, dat sy selfs, alle hun eigen 
affaires buitens huys konnen 
waarnemen, en alles doen, wat haar 
nodig is, zo dat selfs de Man van de 
Vrouw niet sal weten. Ik genees voor 
die 't begeerd deselve ook wel door 
quylen; en sweten, met secure en 
inwendige middelen sonder strykade: 
Dog kan het buiten dit alles op de 
voorgedagte wyse verrigten, ja 
sodanig, dat sy selfs niet eens 
Decoctum behoeven te drinken: en dat 
dit waar is, sou ik, indien sulks de 
reden en civiliteit niet verbood, met 
eigen namen der Personen konnen 
bevestigen. Nu dewyl dit een vande 
grootste geheymenissen der 
Geneeskunde is, en waar door vele 
Menschen groten dienst kan 
geschieden; so heb ik sulks niet 
moeten nog konnen verswijgen, ....". 
Vanuit geheel Vianen en omstreken 
(IJsselstein, Hagestein, Lexmond, 
Capelle over de Lek, Ter Mei, etc.) 
stroomden patiënten toe. Voor velen 
was Van Hervelt de laatste hoop, om 
van deze nare ziekte genezen te 
worden. Zijn hulpverlening reikte zo 
ver, dat hij genegen was patiënten ter 
behandeling in huis op te nemen. 
"Practiseerende tot Vianen in den 
Jaare 1686 komt er op den 15 May 

een vreemt Heer tot mynent, 
verdoekende by my te mogen 
logeeren, om geholpen te zyn. Hy had 
een Gonorrhea gehad, die hy seide 
genesen te zyn; doch ging naderhand 
by een onrein Persoon. Hy kreeg een 
groote pyn en inflammatje in de keel 
ontrent de gaten van het palatum met 
veel sweertjens en puisjens daar 
achter, en op de tong, den huig was 
seer geswollen en ontsteken, so dat hy 
daar na sprak, hy had een roof voor 
het Hoofd, en verscheide als 
Schankers sijn Membrum. Ik gaf hem 
dan den 16 's anderendaags een 
Medicyn, die wel werkte van onder en 
boven, den 17 gaf het nochmaals met 
het selve effect, doch wat snyding in 
den Buik, den 18 weder ' t selve met 
gelyk effect, des nachts begon syn 
tong en kaken te swellen, en het quyl 
begon meer en meer te vloeijen met 
een seer vuilsen stank, die uit syn 
mond quam, en lossigheid der tanden. 
Den 20 gaf hem weder het selve, waar 
op hy seer overvloedig begon te 
saliveeren, continueerende so 
tusschen dag en nagt, na gissing wel 
anderhalf pont. Den 26 gaf hem noch 
iets, waar op alles meer swol en 
sterker vloeide. Hy dronk dun bier en 
somtyds een teug warm Decoctum. 
Den 3 Juny begon de quyl, stank etc. 
te minderen. Den 4 had hy 2 
Stoelgangen het eerst in 8 dagen. Den 
6 was het so goed als gedaan. Ik hield 
hem nog 2 a 3 dagen liet hem sweten 
met Sp.V. in een stoel en gaf hem een 
goede cop Decoctum. Den 10 Juny 
vertrok hy gesont en fris en wel 
voldaan contenteerende my na myn 
genoegen". 

De ziekte kwam, behalve onder het 
gewone volk en bij militairen ook in de 
betere stand voor; bij deze laatste 
kategorie, vond behandeling meestal 
bij de patiënt thuis plaats. Dit, om de 
anonimiteit te waarborgen. 
"Ik heb voor desen in een seker Vry-
Heer van hoge Staat, die my, wegens 
sijn siekte op sijn Heerlijkheid om myn 
advys te hooren, ontboden had, het 
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selve mede aangemerkt, die ook door 
een strykade had gekwyld, dat hy een 
groote pyn, met een Caries offis in sijn 
scheen-been hadde, waar af hy daar 
na ook is gestorven: ...". 

Medicijnen 

Evenals zijn beroemde tijdgenoot 
Stephan Blankaart (1 650-1702), met 
wie hij later nog een meningsverschil 
zou hebben, schroomde Jacob van 
Hervelt niet, medicijnen te koop aan te 
bieden. Voor wat betreft zijn geheim 
geneesmiddel tegen syfilis, riep hij de 
mensen op, zich met hem in verbinding 
te stellen: "te meer, nadien hier door 
de vreemde Lieden, haar selven 
können Cureren, by aldien sy 
naaukeurig den staat hunner siekte, 
door een brief met het port versien, my 
gelieven bekend te maken; Ik sal hun 
alsdan genoegsame Medicynen, en 
een bequame Onderregting over 
senden, dat se sich selfs sonder eenig 
perijkel können genesen, leder Dosis 
is een Dukaton". 

Behalve dit middel, bood Van Hervelt 
nog meer zelf gemaakte middelen te 
koop aan: "dat my nevens vele andere 
schone remedien van eigen inventie te 
bekomen syn ...". Deze remedien 
waren: 
1. Een Balsamus Vita (balsem des 
levens). Dit middel zou de levenskracht 
en half verdoofde geesten herstellen; 
melancholie, ijdelheid en miltzucht 
genezen; etter uit de blaas en nieren 
verdrijven; misselijkheid en buikpijn bij 
zeevarende lieden verbeteren; de 
maag zuiveren; koortsen bestrijden, 
gunstig werken bij waterzucht, 
scheurbuik, tering, waterpokken, pest; 
pijn bij longaandoeningen bestrijden 
en verse wonden genezen. "Dese 
kostelyke remedie is te krygen een 
Once voor drie schellingen". 
2. Een Tinctura Aurea. Een "guide 
tinctuur", die helpt tegen koliekpijn, 
hoofd- en tandpijn, buikpijn en 
buikloop, tevens slaapt en zweet men 
er goed van. 
3. Spiritus Cardiacus of "hertsterkende 

Geest". Versterkt het hart en bestrijdt 
flauwigheden, geneest zowel de rode-
grauwe als gele loop, alsmede de 
bloed- en witte vloeden van mannen 
en vrouwen; stelpt neusbloedingen. 
"Dese twee belopen de Once 16 
stuiv.". 
4. Een poeder, "voor allerley afgaande 
en Binnen-koortsen, die het in drie a 
vier reisen geneest, ingenomen met 
warm bier, als men de koortse voelt, 
en sich wel dekt. 't Dryft ook Graveel, 
en beneemt alle furigheden des 
bloeds, met wat oly gemengt, en 
gesmeert, geneest de pyn der 
Ambeyen etc. Een Poeder kost vyf 
stuivers". 
Behalve deze remedien, werden de 
meeste, aan zijn patiënten verstrekte 
medicijnen, door Van Hervelt zelf 
bereid. Dit zelf bereiden van 
medicijnen door de medicinae 
doctores, was voor Vianen een 
ongewenste situatie. De stad was 
daarvoor te klein, met gevolg dat de 
apotheker in zijn bestaan bedreigd zou 
kunnen worden. 
!n 1723 kwam aan deze situatie een 
einde. Artikel 3 van de ordonnantie 
verbood de dokter er een eigen 
apotheek op na te houden en zelf 
geneesmiddelen aan hun patiënten te 
leveren. Voor Jacob van Hervelt 
maakte dit geen verschil, daar hij 
reeds in 1690 vertrokken was naar 
Amsterdam. 
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Kroniek 

Het is een eeuwenoud gebruik om bij 
het begin van het nieuwe jaar elkaar 
het allerbeste toe te wensen. Handel 
en bedrijf laten hun wensen soms 
vergezeld gaan van een geschenkje. In 
veel gevallen is dat een kalender. 

Maar er zijn ook andere 
mogelijkheden. Zo gaf drukkerij Van 
Rossum te Utrecht ter gelegenheid 
van het nieuwe jaar een aardig mapje 
ansichtkaarten uit. Eén van die kaarten 
is een reproduktie van een schilderij 
van Huub Sluis. In een begeleidende 
tekst bij het mapje wordt in verband 
met dit schilderij van Sluis gesproken 
over een "voor elkaar bijna verlegen 
gezelschap op een tijdelijke 
ankerplaats op de Lek". Diezelfde 
tekst eindigt als volgt: "Ook al blijven 
wij wandelaars in de mist: kijk uw ogen 
uit! Er is nog zoveel moois te zien". 

Op 6 maart 1982 werd de nieuwe 
brandweerkazerne aan 't Wed te 

Ankerplaats op de Lek 
Schilderij door Huub Sluis, 1981 
Eigendom van de kunstenaar 
(Foto: Utrecht, Drukkerij Van Rossum) 
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N.H. Ker/c te Vianen. Naast de toren het 
"brandspuithuisje", ca 1900 
Vianen, Gemeente Archief 

De "brandweer-garage" in (= achter) het 
Stadhuis te Vianen, ca 1950 
Vianen, Gemeente Archief 

Vianen officieel geopend. 
De Vrijwillige Viaanse Brandweer 
heeft lang moeten wachten op de 
realisatie van dit gebouw. Uren en nog 
eens uren is er gepraat over het hoe, 
wat, waar en wanneer van deze 
nieuwbouw. Als plaats voor het 
gebouw- om slechts bij één aspekt 
even stil te staan - dacht men nu eens 
aan de Jan Blankenweg (waar 
inmiddels het gebouw van het 
Waterschap De Vijfheerenlanden 
verscheen), dan weer op het 
voormalige sportterrein aan de 
Sportlaan. Uiteindelijk is de knoop 
doorgehakt en staat het nieuwe 
gebouw waar het staat! 
In het begin van de 20e eeuw was de 
brandweer gehuisvest in een 
gebouwtje naast de toren van de N.H. 
Kerk; later in het stadhuis. Met de 
restauratie van het stadhuis, in de 

vijftiger jaren, kwam een eind aan het 
verblijf van de brandweer in dat 
gebouw. Men verhuisde toen naar het 
Hofplein, waar de kazerne gevestigd 
bleef tot voor de opening van het 
gebouw aan 't Wed. 

In 1978 verscheen bij Dick Coutinho te 
Muiderberg het boek "Stedelijke 
structuren - een inleiding tot de 
ontwikkeling van de Europese stad" 
van Honoré Rottier; in 1980 kwan de 
tweede druk op de markt. 
Rottier, adjunct directeur van de 
Dienst voor Planologisch Onderzoek te 
Heerlen en docent aan de Academie 
voor Bouwkunst te Maastricht, geeft in 
zijn boek een overzicht van de 
processen die de vorming van steden 
hebben bepaald. In dit overzicht, dat 
begint bij de prehistorie en tot heden 
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doorloopt, stelt de auteur onder de 
rubriek "Het rasterplan" in het 
hoofdstuk over "De middeleeuwse 
stad" ook Vianen aan de orde (blz. 
118). 
Wat Rottier over Vianen weet te 
ver te l len- hij noemt het rastertype, 
zoals dat in de stedelijke struktuur van 
Vianen is terug te vinden, een 
"simplistische opzet" - is niet alleen 
niet nieuw, maar bovendien ook nog 
onjuist. Zo heeft hij het bijvoorbeeld 
over "de brede Hoogstraat", waar 
kennelijk de Voorstraat bedoeld wordt! 
Rottier heeft, althans voor wat betreft 
Vianen, blijkbaar niet verder gekeken 
dan de plattegrond van Caspar Merian 
uit 1659. Op deze wijze komt Vianen 
er wel érg simplistisch vanaf. 

De Natuur- en vogelwacht De 
Vijfheerenlanden is een van die 
verenigingen die voortreffelijk werk 
verrichten. De Natuur- en vogelwacht, 
in 1966 opgericht, stelt zich tot doel 
de belangstelling voor de natuur, in de 
ruimste zin van het woord, te 
bevorderen. De vereniging organiseert 
excursies, lezingen en tentoon
stellingen. Bovendien bemoeit ze zich 
daadwerkelijk met de zorg voor de 
natuur door bijvoorbeeld het voederen 
van vogels in de winter, het uitoefenen 
van kontrole op de naleving van de 
vogel- en natuurbeschermingswet, het 
verzorgen en revalideren van gewonde 
vogels, het bevorderen van aanplant 
en onderhoud van knotwilgen, etc . 
De Natuur- en vogelwacht De 
Vijfheerenlanden geeft onder de naam 
"De domphoom" een bescheiden 
tijdschrift uit, dat inmiddels zijn 16de 
jaargang is ingegaan. In een van de 
laatste nummers van het tijdschrift 
(Jrg. 15, nr 4, 1981) publiceerde J. 
Dijkstra en G.G.A. Fazzi onder de titel 
"Oase van groen tussen snelwegen" 
een boeiende bijdrage. De inleiding 
van het artikel geeft in het kort de 
verdere inhoud van het artikel aan: 
"Enige jaren hebben we het Bos van 
Vianen een beetje links laten liggen, 

wat betreft onze ornithologische 
belangstelling. In 1981 hebben we nu 
eens niet de grote gebieden van de 
opspuitterreinen van Amsterdam 
opgezocht, waar we meestal in het 
broedseizoen waren te vinden. 
Door omstandigheden genoodzaakt 
het wat dichter bij huis te zoeken, 
hebben we als het ware het Bos van 
Vianen herontdekt en stonden we 
versteld van de enorme vogelrijkdom 
van dit bos". 
Het secretariaat van Natuur- en 
vogelwacht De Vijfheerenlanden: 
Postbus 126, 4130 EC Vianen. 

In 1958 werd kasteel Rijnhuizen te 
Jutphaas aangekocht door de 
Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie, en bestemd 
voor het Instituut voor Plasmafysica. 
Een van de medewerkers van dit 
instituut, de heer P. de Rijcke, chef van 
de tekenkamer, publiceerde in 1963 
een intern rapport, waarin gegevens 
over kasteel Rijnhuizen waren 
bijeengebracht. 
In 1969 verschenen de resultaten van 
de opspotingen van De Rijcke in druk; 
enkele jaren later volgde een nieuwe 
oplage van "Wetenswaardigheden 
betreffende het Kasteel Rijnhuizen en 
Omstreken". In 1981 verscheen bij 
Antiquariaat/Uitgeverij G.J. 
Bestebeurtje te Nieuwegein een 
herdruk. 
De heer De Rijcke heeft deze herdruk 
niet mogen beleven: vandaar dat 
aanvullingen en verbeteringen op de 
editie van 1969, jammer genoeg, 
achterwege zijn gebleven. 

Eén van de "wetenswaardigheden" die 
in het boekje te vinden zijn, is het 
volgende: "Toen omstreeks 1272 
meerdere lenen uit geldnood werden 
verpacht, onderging ook, met het huis 
Rijnestein, de ambachtsheerli jkheid 
van het Nedereynd hetzelfde lot, zodat 
in die tijd, Zweder van Bosinghem, 
heer van Vianen de ambachts
heerlijkheid in zijn bezit kreeg. Tot in 
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de 17de eeuw bleef ze tot de 
bezittingen van de heren van Vianen 
behoren" (biz. A 16; zie ook C 1 en 
D1). 

"Het antwoord op de vraag, waarom 
werd besloten tot herdruk van het 
bescheiden plaatselijk geschiedboek 
"Vreeswijk aan de Lek" is wellicht 
mede daarin gelegen, dat het 
Vreeswijkse gebied, thans Nieuwegein-
Zuid genoemd, met name in de laatste 
tien jaren ingrijpende veranderingen 
onderging en vele inwoners juist 
daarom belang gingen stellen in de 
oorsprong en geschiedenis van hun 
woonplaats". Aldus F. van Zutphen in 
het "Voorwoord bij de tweede druk" 
van zijn boek "Vreeswijk aan de L e k -
Momenten uit de dorpsgeschiedenis". 
De eerste uitgave verscheen in 1964; 
de herdruk verscheen in 1981 als deel 
2 in de Historische Reeks Jutphaas en 
Vreeswijk, uitgegeven door 
Antiquariaat/Uitgeverij G.J. 
Bestebeurtje in Nieuwegein. 

Het is niet de bedoeling om hier 
gedetailleerd in te gaan op deze 
keurig verzorgde en aardig geschreven 
dorpsmonografie. Alleen enkele zaken 
die verband houden met de "overkant" 
- Vianen en omgeving - worden hier 
even aangestipt. Het belangrijkste in 
dit verband betreft de "Gildenborch 
aan de Vaart": de verdedigingstoren 
die aan het eind van de 14de eeuw 
werd gebouwd "op die uterdyck", recht 
tegenover Vianen. De bisschop van 
Utrecht was niet erg ingenomen met 
de wijze waarop de bouw van de 
Gildenborch - de burg van de gilden -
tot stand was gekomen. Maar nóg 
minder ingenomen met het hele geval 
was de heer van Vianen, die overigens 
aan de Hollandse zijde nog meer 
tegenstanders vond. Het kwam tot een 
beleg, dat eerst in het voordeel van 
Holland en Vianen uitviel. Maar later 
keerde het getij! 
Aardig, maar minder spektakulair dan 
de gang van zaken rondom de 

Gildenborch (blz. 30-36), zijn een 
aantal andere gegevens, die in het 
boek te vinden zijn. Zo vermeldt de 
auteur dat Jan Blanken, die in Vianen 
woonde en er begraven ligt, de 
plannen ontwierp voor de grondige 
verbouwing van de "oude sluis" te 
Vreeswijk. De Utrechtse burgemeester 
Van Doelen legde in het voorjaar 1822 
de eerste steen (blz. 27-29). Verder 
vernemen we dat de dorpsomroeper 
en nachtwaker Gert Lieshout een 
eenvoudige, doch aardige beschrijving 
maakte van Vreeswijk. Lieshout werd 
op 25 juli 1836 geboren te Vianen (blz. 
52). 

Tenslotte lezen we nog dat de bouw 
van de R.K. Kerk te Vreeswijk in 1908 
van start ging. De bouw werd publiek 
aanbesteed en voor / 8 2 . 0 0 0 -
toegewezen aan aannemer G. 
Dumoulin uit Vianen. 

In een recent nummer van de "Cronyk 
de Geyn", het tijdschrift van de aktieve 
Historische Kring Nieuwegein (Jrg. 4, 
nr 1, januari 1982), is een artikel 
opgenomen over "Vreeswijk, de 
Vaartsche Rijn en de Koninginnesluis". 
In die lezenswaardige, goed 
gedokumenteerde bijdrage - de naam 
van de auteur wordt niet vermeld - zijn 
uiteraard ook een aantal gegevens te 
vinden die voor de historie van Vianen 
en omgeving niet zonder belang zijn. 
Vanzelfsprekend wordt niet 
voorbijgegaan aan de Gildenborch. 
Deze burcht die in opdracht van de 
Utrechtse gilden werd gebouwd ter 
bescherming van de sluizen te 
Vreeswijk, was, zoals reeds vermeld, 
een doorn in het oog van de heren van 
Vianen. 

De Lexmondse ijsclub Door Eendracht 
Vooru i t - kortweg DEV- bestaat 
vijfenzestig jaar. Uit 1917, het jaar 
waarin de club werd opgericht, is niet 
méér bewaard gebleven dan het 
handgeschreven huishoudelijk 
reglement. 
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c 
In het begin schaatsten de leden van 
DEV op een baan, die gelegen was op 
Kraayendaal, aan de Heicopperweg. 
Van enig komfort was toen geen 
sprake. Tegenwoordig is dat anders! 
Sinds 1975 beschikt de vereniging 
over een ijsbaan in het sportcomplex 
Het Bosch. Maar, zoals het een aktieve 
vereniging betaamt, heeft DEV nog 
heel wat wensen voor de toekomst. 
Door Eendracht Vooruit dus... 

J.A.L. de Meyere 

Herman de Man: 
Nieuw boek 

Herman de Man, Uit mijn kinderjaren 
en andere verhalen. Verzameld en 
ingeleid door Henk Povée. Uitgave van 
de Vereniging "Herman de Man", nr 3, 
1981. 

Herman de Man (pseudoniem voor 
Salomon Haburger) was tijdens zijn 
leven (1898-1946) een succesvol 
schrijver. In 20 jaar verschenen een 
kleine 30 boeken van zijn hand, meest 
romans. Toch werd hij door de 
toonaangevende literatuurcritici in zijn 
tijd, waaronder Ter Braak, Du Perron 
en Marsman, niet voor vol aangezien. 
In de ogen van deze internationaal 
georiënteerde intellectuelen ontstegen 
De Mans literaire afscheidingen niet 
het niveau van provincialisme, een 
onvergeeflijke beperking, waarvan zij 
ook schrijvers als Anton Coolen en 
A.M. de Jong betichtten. Hun afwijzing 
was mede gebaseerd op het gebruik 
van dialekt door Herman de Man c.s. in 
de sterk lokaal gesitueerde 
streekromans. Uit de hernieuwde 
belangstelling voor het oeuvre van 
Herman de Man valt af te leiden dat 
deze bezwaren vandaag de dag 
minder weerklank ontmoeten. En naar 
het mij voorkomt begrijpelijk genoeg 
en ook niet geheel ten onrechte. 
Schrijvers als Herman de Man mogen 

dan wel niet die intellectuele diepgang 
tonen waaraan gerenommeerde 
literatoren hun blijvende bekendheid 
ontlenen, daar staat tegenover dat De 
Man op literaire wijze beelden weet op 
te roepen van een periode met zijn 
typische uitingen van volkscultuur en 
gewoonten, die in onze televisie- en 
automobielenmaatschappij met zijn 
razendsnelle en ingrijpende 
veranderingen al zijn ten onder 
gegaan of binnenkort zullen zijn. 
Afgezien van alle literaire verdiensten 
is het werk van een streekgebonden 
schrijver een bron voor ieder die op de 
een of andere wijze met historische 
belangstelling is behept. 

Waarom wordt in dit tijdschrift 
aandacht besteed aan de schrijver 
Herman de Man zal men zich 
afvragen? Hiervoor zijn tweeërlei 
redenen aan te voeren. Ten eerste 
heeft De Man een kleine drie jaar in 
Vianen gewoond op de boerderij 
"Stammershoef", waar ook zijn dochter 
Maria werd geboren. 
Henk Povée heeft in zijn korte 
levensschets van de schrijver* dit 
korte verblijf te Vianen de centrale 
periode in diens leven genoemd: hij 
vond er erkenning en hij vond er zijn 
geloof. Beide hebben zijn werk 
ingrijpend veranderd. Na een aanloop 
van enkele jaren wordt hij in 1927 te 
Vianen gedoopt en in de rooms 
katholieke kerk opgenomen. Zijn 
bekering - hij stamde uit een joodse 
familie, en bleef zich ook nadien altijd 
jood voelen - baarde opzien in 
katholieke literaire kringen. 
Medeschrijvers als Stijn Streuvels en 
Felix Timmermans kwamen hem op 
"Stammershoef" opzoeken. In 
hetzelfde jaar 1927 ontvangt hij de 
Van der Hoogtprijs voor zijn roman Het 
wassende water, in de ogen van velen 
een van zijn beste. Daarmee is tevens 
het bestaan van een Herman de 
Manstraat in Vianen verklaard. Dat 
diens geboortejaar op de straatnaam
borden als 1896 wordt opgegeven 
i.p.v. 1898 is een blamage en dient zo 
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spoedig mogelijk te worden 
gecorrigeerd. 

Een tweede reden van een bespreking 
hier van deze verhalenbundel is 
gelegen in het feit dat we hier 
afgedrukte negen verhalen, door De 
Man rond zijn 20ste levensjaar 
geschreven, uitgesproken auto
biografische trekken vertonen. Zij zijn 
gesitueerd in de Lopikerwaard, waar 
de familie Hamburger zich in 1902 
vanuit Woerden - Herman de Mans 
geboorteplaats - metterwoon te 
Benschop vestigde. Voor de Viaanse 
burger nu niet direkt op 
steenworpafstand gelegen is de 
Lopikerwaard daarentegen voor de 
meer westwaards gelegen plaatsen 
van het Land van Brederode, zoals 
Lexmond, Ameide en Tienhoven, 
grensgebied en haar inwoners 
zogezegd overburen, met wie in 
vroeger tijd nog menig robbertje is 
gevochten (zoals mij is bijgebleven uit 
een lezing van de onvolprezen kenner 
van de streekgeschiedenis P. Horden). 
Dus waarom zouden we de schone 
Latijnse spreuk, die het stadhuis van 
Vianen siert: Audi (et) alteram partem, 
i.e. Hoor ook de andere kant, in dit 
geval niet eens letterlijk opnemen. 

In zijn inleiding oppert Herman de 
Mankenner Henk Povée, dat deze 
autobiografische schetsen moeten 
worden gezien als literaire 
vingeroefeningen van een ambitieuze, 
maar weinig geschoolde jongeman, die 
zich het vakmanschap van schrijver 
nog moest eigen maken. Dat blijkt ook 
wel bij lezing van deze jeugdwerken. 
Maar ondanks een nog gebrekkige 
schrijftechniek weet De Man de lezer, 
die hem met mildheid tegemoet treedt, 
te boeien met realistische 
beschrijvingen van het plattelands
leven van vóór de Eerste 
Wereldoorlog. Hij doet nauwelijks of 
geen moeite zijn verhalen als fictie 
presenteren. Hij noemt de mensen 
vaak bij naam en toenaam en veel oud-
Benschoppers zullen dan ook 

moeiteloos personen en situaties 
herkennen. Sommige figuren, die ten 
tonele worden gevoerd, zullen de 
meesten onder ons en zeker de 
jongeren niet meer kennen. Want 
stopentrekkers (griendhoutwerkers) 
zijn schaars geworden, en een 
mollenkoopman, een beroep dat De 
Man in zijn jeugd zelf uitoefende, 
waarbij hij de boerderijen afliep om de 
door de boeren doodgeslagen mollen 
voor 10 cent op te kopen - en bij 
gelegenheid ook wel eens een kat, 
een bunzing of een wezel - is in deze 
tijd een uitgestorven beroep. Wie stelt 
er immers nog prijs op de vachtjes van 
deze dieren. In één verhaal Oskams 
jongste dochter komt ook het anti
semitisme om de hoek kijken, iets 
waarmee het jodenjongetje Sally 
Hamburger zeker wel eens zelf zal zijn 
geconfronteerd. Het richt zich niet op 
de jonge Salomon zelf - integendeel, 
hij wordt aanvankelijk zelfs gedwongen 
mee te doen -, maar op een 
passerende oude voddenjood. Aan het 
slot vereenzelvigt Salomon zich met de 
oude man, doordat hij weigert nog 
langer met het gesar van zijn kornuiten 
mee te doen. Van de overige verhalen 
zijn mij het best bevallen Het 
levensbegin van een zwerver en De 
geschiedenis van een fiets zonder 
banden. Het eerste gaat over de jonge 
Sallie, die als een gevoelige puber de 
problemen in het gezin van zijn ouders 
ontloopt door zich terug te trekken in 
diep gepeins op zijn favoriete 
plaatsje bij het kerkhof. Het 
tweede beschrijft een moeizame 
fietstocht van Benschop naar 
Amsterdam op een roestig vehikel 
zonder banden. De motivatie voor deze 
martelgang voor de jeugdige held (het 
verhaal is in de ik-vorm geschreven en 
draagt als ondertitel Een jeugd
herinnering) was de aantrekkings
kracht van zijn nichtje Jeanette, die 
overigens ernstig ziek bleek en drie 
maanden later zou overlijden. 

Hoewel dus niet rechtstreeks van 
eigen bodem zijn deze vertellingen 
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toch betekenisvol voor bewoners van 
het Land van Brederode. Zoveel 
verschil zal er niet geweest zijn in de 
levensomstandigheden van de 
polderbewoners van beide Lekoevers. 
Autochtonen zullen er herkennings
punten van hun eigen jeugd in vinden, 
allochtonen kunnen er nog wat van 
opsteken. 
*Henk Povée, Herman de Man 
(Desclee de Brouwer, Brugge-Utrecht, 
1972) 

H.L.Ph. Leeuwenberg 

De mysterieuze "veenmol" van 
Vianen 

In de herfst van 1965 vond ons lid 
Frans Baars, tijdens het aardappel-
rooien het hier afgebeelde voorwerp: 
een bronzen diertje met zeer lange 
voelsprieten (?), waaiervormige 
voorpoten en een gekromde staart. Dit 
beestje heeft een lengte van het 

uiterste topje van de voelsprieten (?) 
tot de staart van 22 cm (de langste 
spriet meet 13,4 cm), een grootste 
breedte van 7 cm, een hoogte van 10 
cm, terwijl het gewicht 300 gram is. 
Het aardappelveld waarin dit diertje 
gevonden is ligt aan de Lekdijk bij de 
grens met Hagestein. 
Niet lang na de vondst heeft de heer 
O.T. de Villiers Rooseboom, de stichter 
van de inmiddels opgeheven 
museumzaal in het stadhuis, bij een 
museum in Amsterdam geïnformeerd 
wat voor figuurtje het zou kunnen zijn 
en de ouderdom daarvan. De 
omschrijving waarmee de heer 
Rooseboom terugkwam was: 
waarschijnlijk een veenmol van 
hoogwaardig brons, daterende uit de 
13de eeuw. In latere jaren heeft de 
toenmalige provinciaal-archeoloog, de 
heer H. Sarfatij, zijn twijfels geuit dat 
het een veenmol zou zijn. 
Wat voor een diertje dat dan wel is, 
blijft dus nog een open vraag. Wat zou 
dit diertje kunnen zijn én waarom? 

De mysterieuze "veenmol" van Vianen 
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Waarvoor werd dit mysterieuze 
voorwerp gebruikt? Uit welke tijd 
dateert het? Kortom: wie weet wat over 
de mysterieuze "veenmol" van Vianen? 

Verenigingsnieuws 

Excursie (met jaarvergadering) naar 
Buren 

De excursiecommissie heeft het 
genoegen de leden uit te nodigen voor 
een excursie, met aansluitend 
jaarvergadering, naar Buren op 
zaterdag 15 mei a.s. 
Vóór de jaarvergadering wordt eerst 
onder leiding van de heer M. Berghuys 
een bezoek gebracht aan de 
Hervormde of St Lambertuskerk. 
Na het bezoek aan de kerk wordt de 
jaarvergadering gehouden in het 
Nutsgebouw, Peperstraat 11 . 
Traditiegetrouw wordt de reis gemaakt 
per bus. Vertrek vanaf het busstation 
te Vianen (achter Het Zwijnshoofd) om 
12.30 uur. 

Wij hopen rond 18.00 uur terug te zijn 
in Vianen. 
Kosten: f 12,50 per persoon. 
U kunt zich voor de excursie (en 
jaarvergadering) opgeven bij: 
Mevr. A. Broere-Koeman, Molen
straat 30, Vianen. Tel. (03473) 72470 
Hr P. van Iperen, Langendijk 17, 
Vianen. Tel. (03473) 71003 
Hr G.A. Verduin, Lekdijk 59, Lexmond. 
Tel. (03479) 1615. 

Als inleiding op de excursie in het kort 
iets over het stadje Buren. 
Buren is in feite opgekomen rond het 
kasteel. Van dat kasteel is vrijwel niets 
bewaard gebleven. Wat er aan 
beeldhouwwerk over is, is bij de 
Culemborgsepoort in 1899 in een 
soort monument bijeengebracht. 
In 1395 kreeg Buren stadsrechten en 
werden wallen om het stadje 
aangelegd. Die wallen zijn goeddeels 
bewaard gebleven. 
Buren werd in 1492 van vrije heerlijk

heid, een soevereine graafschap. 
Door het huwelijk van Anna van 
Egmond, gravin van Buren, met Willem 
de Zwijger - het huwelijk werd in 1 551 
te Buren gesloten - kwam Buren aan 
het huis van Oranje. Bekend is dat 
koningin Wilhelmina soms incognito 
reisde als.... mevrouw Van Buren! 
In 1608 werd het stadhuis gebouwd; in 
1739 werd het verbouwd; en in de 
19de eeuw werd er weer een en ander 
aan verbouwd. 

Buren bezit twee musea. In het 
voormalige Koninklijk Weeshuis, in 
1613 gesticht door Maria van Nassau -
dochter van Willem van Oranje - is het 
Museum der Koninklijke 
Marechaussee ondergebracht. Van het 
Weeshuis zijn de Regentenkamer en 
de entreehal in oorspronkelijke staat 
bewaard gebleven. 
Het tweede museum is ondergebracht 
in de Culemborgsepoort en de 

De N.H. Kerk te Buren 
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Hef voormalige Weeshuis 
te Buren 

belendende muurhuizen. Het is het 
Boerenwagenmuseum. 
De kerk is in oorsprong een gotisch 
gebouw. In de 16de en 17de eeuw is 
er veel aan veranderd. In de kerk 
bevindt zich ondermeer het praalgraf 
van de gravin van Buren. 
Over deze kerk verscheen in het 
bulletin van de Stichting Oude 
Gelderse Kerken (informatie: Postbus 
19, 6950 AA Dieren) een goed 
gedocumenteerd artikel van Th. van 
Straalen. In zijn inleiding schrijft hij 
onder andere: "Dinsdag 18 november 
1980 was voor het stadje Buren in de 
Betuwe en in het bijzonder voor de 
Hervormde Gemeente een belangrijke 
dag. Op de avond van die dag werd de 
kerk weer officieel in gebruik genomen 
na een restauratie welke op 1 juli 
1975 was begonnen. 
Deze restauratie vond plaats onder 
leiding van de architekten 
ir N.C.G.M. van de Rijt te Lienden en 
ir G. van Setten te Breda. Het werk 
werd uitgevoerd door het aannemings
bedrijf de firma H.J. Jurriëns B.V. te 
Utrecht en diverse onderaannemers. 
In de jaren vijftig zijn de westgevel van 
de kerk en de consistoriekamer in het 
westelijk gedeelte van de zuidbeuk 
gerestaureerd door de architekt 
ir A. Boeken. Na diens overlijden werd 
dit werk voortgezet door de architekt 
E.H. Weber. Ook werd in die jaren de 
toegangspartij van de toren 

gerestaureerd. De toren zelf werd in 
de jaren 1 961 -1 63 gerestaureerd door 
de architekt OW. Royaards". 

Nieuwe leden 

Dhr Alterna, Amsterdam. 
Dhr H. Appelhof, Vianen 
Dhr M.W. Binnenveld, Vianen. 
Mw. A. de Blok, Vianen. 
DhrT.A. Blom, Leerdam. 
Dhr B. de Bruin, Vianen. 
Dhr F. Buddingh, Vianen. 
Mw J. Buntjer, Vianen. 
Dhr P. van Dijck, Zeist. 
Dhr J. van Engelen, Hagestein. 
Prof.Mr H. de la Fontaine Verwey, 
Amsterdam. 
Dhr Hoedemakers, Vianen. 
Drs A.M. Janssens, Driebergen. 
Dhr. A.A.T. Kattouw, Vianen. 
Dhr A.B. Kooyman, Vianen. 
Dhr H. Lakerveld, Tienhoven. 
Dhr H.A.A. v. Ogten, Vianen. 
Dhr B.C. Remie, Nieuwegein. 
DhrA. Stegeman, Utrecht. 
Mw A. Takken, Vianen. 
Dhr B. Takken, Vianen. 
Dhr J. Teuben, Everdingen. 
Mw P. van Toor, Haarlem. 
Dhr R. Veen, Vianen. 
Dhr B. v.d. Velden, Vianen. 
Dhr LA. Wijnmaalen, Vianen. 
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