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Bericht van de redaktie 

Met dit nummer begint de tiende 
jaargang van "In het Land van 
Brederode". 
Al enige tijd leefde binnen het bestuur 
van onze Vereniging de wens om door 
een mededelingenblad de band tussen 
de leden onderling te versterken, 
aldus G.J. Gosman en Drs J. Heniger 
in het "Ten geleide" van het eerste 
nummer van "Mededelingen van de 
Historische Vereniging "Het Land van 
Brederode", dat in december 1975 
werd gepubliceerd. Het begin was 
gemaakt, al was dat bescheiden: niet 
meer dan een gestencild gevouwen 
blaadje. 
Het gedrukte tweede nummer - welis
waar niet gedateerd en zonder 
paginering - zag er een stuk profes
sioneler uit. Redakteur N.J. Maarsen 
uitVianen en wijlen drukker B. Crezée 
uit Ameide waren daar zonder enige 
twijfel debet aan. De basis voor het 
tijdschrift, zoals dat thans voor u ligt, 
werd toen gelegd. 
In de afgelopen tien jaren verscheen 
een aantal belangwekkende artikelen 
op historisch, kunst- en kuituur-
historisch en literair gebied. De 
degelijke inhoud had tot gevolg dat het 
tijdschrift in brede kring bekendheid 
verwierf. Wie in de historie van Vianen 
wil duiken - de scholier voor een 
skriptie evengoed als de promovendus 
voor een dissertatie -, kan niet meer 
om het tijdschrift "In het Land van 
Brederode" heen. 
Inmiddels heeft het eenvoudige 
"Mededelingen"-blaadje van tien jaar 
geleden een opvolger gekregen: naast 
het tijdschrift verschijnt immers sinds 
vorig jaar een "Nieuwsbrief", waarin 
aktuele informatie voor de leden van 
de vereniging verwerkt wordt. 

De uitgave van het tijdschrift is voor de 
redaktie geen eenvoudige taak. Vooral 
de beperkte financiële middelen 
worden maar al te vaak. als een 
beklemmende belemmering ervaren. 

Naast de gebruikelijke "Kroniek" bevat 
dit eerste nummer van de tiende 
jaargang twee artikelen. 
In het eerste artikel wordt aandacht 
besteed aan de hensbekers van de 
Vijfheerenlanden. Het woord "hens", 
"hans" of "hanze" was oorspronkelijk 
de aanduiding voor een gilde, een 
genootschap, een kollege. Later werd 
de term speciaal gebruikt in verband 
met drinkgerei van o.a. hoogheemraad
schappen. De hensbeker werd onder 
meer gebruikt bij de intrede van 
nieuwe bestuursleden, die de met wijn 
gevulde hensbeker - soms met een 
inhoud van meer dan één liter! - in één 
keer behoorden uit te drinken! 
Eenmaal het geest-rijk vocht in de 
man, werden ze geacht een even 
geest-rijk gedicht(je) in het "hensboek" 
te schrijven. Dat gebruik was, zoals uit 
het artikel van de heer Ververs blijkt, 
niet onbekend in de Vijfheerenlanden. 

De heer Mijnlieff besteedt in het 
tweede artikel aandacht aan een 
aantal leden van zijn familie, waarbij hij 
het accent legt op Bonifacius Mijnlieff. 
Behalve als "industrieel" speelde 
Bonifacius Mijnlieff in Vianen ook 
onder meer een rol van politikus. Met 
het artikel over Mijnlieff wordt een 
stukje "petite histoire" van Vianen aan 
de vergetelheid onttrokken. 

De hensbekers van de 
Vijfheerenlanden 

Een paar maanden voordat het zelf
standige bestuur over de polders in de 
Vijfheerenlanden het zevenhonderd 
jarig bestaan kon gedenken viel 
het doek. Tegenwoordig worden 
opheffingen, overplaatsingen en ver
huizingen gevangen onder de weidse 
naam "reorganisatie". Dit laatste heeft 
per 1 januari 1984 plaatsgevonden 
met het Hoogheemraadschap De Vijf
heerenlanden. 
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Hensbeker met het wapen van De Vijf-
heerenlanden. 
Vianen, Stedelijk Museum, bruikleen van het 
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

Eeuwen lang is het waterschaps-
bestuur binnen de grachten van 
Vianen gevestigd geweest. Eerst in het 
stadhuis, vanaf 1904 op de 
Langendijk, veilig achter een zwaar 
ijzeren hek, en sinds 1980 aan de Jan 
Blankenweg, in een mooi gebouw 
passend bij een waterschap. Het 
Hoogheemraadschap De Vijfheeren
landen is dus verleden tijd. Het nieuwe 
Hoogheemraadschap van de Alblasser
waard en de Vijfheerenlanden is 
gevestigd in Gorinchem. Daar is de 
administratie ondergebracht, daar 
vergadert het bestuur. In Vianen 

bleven een gedeelte van de 
technische dienst én de hensbekers. 
Wat is een "hensbeker"? 
Een hensbeker of hanzebeker is een 
grote feestbokaal of gildebeker die 
oorspronkelijk bij bijzondere gelegen
heden werd gebruikt om de onderlinge 
verbondenheid te bevestigen. Tegen
woordig wordt, als een zakelijke 
transaktie of een belangrijk werk tot 
een goed einde is gebracht, dit nog 
wel eens bekrachtigd door het drinken 
van enig geestrijk vocht. Leven we 
thans in een tijd van pressiegroepen 
en dergelijke, het is ook nu belangrijk 
om er zeker van te zijn op elkaar aan 
te kunnen. Vroeger was dit zeker niet 
anders. Was het lidmaatschap van een 
gilde of een vereniging wel voldoende, 
het drinken uit de zogenaamde "hens
beker" moest de verbondenheid 
bekrachtigen. Ook werd de beker 
geledigd om konflikten weg te drinken. 
Een stap verder is het, de beker te 
drinken om konflikten te voorkomen. 
Met deze stap behoefde geen konflikt 
afgewacht te worden, maar kon bij 
elke gelegenheid het glas worden 
geheven. 

Bij het Dijkscollege van De Vijfheeren
landen1) gebeurde het drinken van de 
hensbeker op de drie schouwdagen: 
de dagen waarop gekontroleerd werd 
of de dijk in goede staat was. Dit dijks
college had namelijk het toezicht op 
de ringdijk van de Vijfheerenlanden. 
De eerste schouwdag was op de 
eerste zondag in mei, de tweede op de 
dag van St Jan (24 juni) en de derde 
de dag vóór St Maarten (10 november). 
Bij het College van de Lek, dat het 
beheer voerde over de Zederik-
boezem, dronk men de beker bij de 
vaststelling van de Hoogen Omslag 
(in april) en bij de zogenaamde Vliet-
schouw (eind juni). 

Veelal werden bij deze bijeenkomsten 
gasten uitgenodigd, die dan de beker 
mochten inschenken en ook leeg
drinken. Ik heb het vermoeden dat zij 
ook voor de wijn moesten zorgen. We 
weten nog tamelijk nauwkeurig wie 



allemaal de hensbeker dronken, én 
wanneer dat gebeurde. 
In een "hensbekerboek" van 't Collegie 
der Vijff Heeren Landen en van 
't Collegie van de Lecq, keurig in rood 
leer met goud opdruk samen
gebonden, staan ze keurig boek-
gehouden. 
De eerste notitie in dit boekje dateert 
van 9 mei 1775, de laatste van 9 mei 
1855. Een veel terugkerende zin is: 
... ter gelegenheid van de {...) Schouw 
den hengsbeker gedronken, waarna de 
ondertekening volgde. Sommige 
aanwezigen vermeldden in korte 
bewoordingen hetgeen hun tijdens de 
schouw of tijdens de bijeenkomst 
beroerd had. En juist deze uitspraken 
trokken mijn aandacht toen het 
hensbekerboek tijdens de lezing van 
de heer A.P. Leer in het najaar van 
1983 ter sprake kwam. Zo schrijft 
Joh. Diderick Ramot, hoogdijkheem-
raad van het Dijkscollege 's Lands 
van Vianen: 
Op het welsijn der vijff heeren landen 
Neem ik den Beeker in den Handen, 
(en gedronke die seer erch was vol-
geschonke). 
De heer G. van Hoeij, kennelijk minder 
geïnspireerd, schrijft daaronder: 
Ut Supera, volg ik Meijn Ramot na2). 
Waarna Abraham Huichelbos (?) dicht: 
Weest Mijn Heeren Vast Verseeker 
Dat ik... den Vollen Beeker 
Hier Verheijnst ten tweeden maal 
Dank betuigt, voor 't goet Onthael. 
Op 10 mei 1775 wordt de hensbeker 
in Leerdam gedronken. Joan Cambier, 
secretaris/penningmeester van 's 
Lands van Vianen, dicht hier: 
daar trouw en eendragt 't zaamen paart 
word 't vijfftal zelf tot een vergaard. 
Een maand later vloeide weer de 
hensbeker en dit keer de pen van 
A. Le Roux Jalabert: 
Heeren van Dees Vijven Landen 
Soo mijn Zinnen mogte Stranden 
denkt dat Uwe hengste bron 
Mijn verstant niet draagen kon. 
Ik denk dat je de bijeenkomst op 
22 juni bijgewoond moet hebben om 

Hensbeker met de vijf wapens van de 
dijkscolleges. Op de deksel de tekst 
HET WELVAREN VAN DE VIJHEEREN-
LANDEN. 
Vianen, Stedelijk Museum, bruikleen van het 
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

precies te begrijpen wat deze originele 
Heemraad van Vianen bedoelde. 
Op 4 juli 1775 wordt een heel blad 
gevuld. Ook nu behoort Le Roux 
Jalabert tot de ondertekenaars: 
Natuur! hoe gunstig mengt Gij 't nodige 

en 't Vermakelijk 
In eene Maatschappij, ons onderling 

noodsaakelijk 
Door vriendschap, achting, door 

nabuurschap, door betaamen 
Bind zich de nutte band van onze Dijk 

Zorg 't saamen 
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Als zich die neigingen ontsteeken aan 
den Deugt 

Dan bloeit onze ommegang, tot 
's Lands geluk en vreugd 

Dan doet Gods Gunst, voorzienden, 
in 't naar gebrek van vrinden 

Int Buur- en Bond-schap ons een 
zekeren toevlugt vinden. 

Het hensbekerboek dat zich in één 
adem laat uitlezen vermeldt ook het 
vieren van het vijfhonderd-jarig 
bestaan van de Unie der Vijfheeren-
landen3). Misschien was het ook toen 
een tijd van bezuinigen, want er wordt 
niet uitbundig feestgevierd, slechts 
werd een bescheiden Bocaaltje 
gedronken. 
In 1834 wordt officieel besloten te 
breken met de dranktraditie. De hens
bekers en het hensbekerboek worden 
opgeborgen in een kast. In 1974 geeft 
het bestuur van het Waterschap 
De Vijfheerenlanden deze fraaie 
voorwerpen aan het Stedelijk Museum 
Vianen. Straks zullen deze monu
menten uit een ver verleden zeker een 
ere-plaats krijgen in het nieuwe 
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Gedicht naar aanleiding van het breken met 
de hensbekertraditie, maker onbekend. 
Vianen, Stedelijk Museum, bruikleen van het 
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden. 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Fotodienst) 

museum. Zo blijft tenminste nog de 
herinnering aan 'f Collegie der Vijff 
Heeren Landen binnen Vianen 
bewaard. 

M.J. Ververs Bz. 

1. In 1856 werd het Hoogheemraadschap 
De Vijfheerenlanden gevormd uit de van 
oudsher in dat gebied opererende 
beheersorganen. Deze organen waren 
de dijkscolleges 's Lands van Vianen, 
's Lands van Hagestein, 's Lands van 
Arkel boven de Zouwe, 's Lands van 
Everdingen, 's Lands van Ter Leede en 
Schoonrewoerd, van de Vijfheeren
landen, het beheerscollege over de 
verdediging van de Diefdijk en het 
college van de Lek. 

2. Ut Supra = als boven 
3. Gepubliceerd in "In het Land van 

Brederode, Historisch Tijdschrift voor het 
Land van Vianen", Jrg 9 nr 1/2, 1984, 28. 

Bon i fac ius Mijnl ief f , s teenbakker 
te V ianen, en zi jn fami l ie 

Bonifacius Mijnlieff (1 772-1859), zoon 
van Teunis Mijnlieff (1750-1810) en 
Jannetje van der Tak, kocht in 1852 
van de erfgenamen van Johan 
Hendrikus Kraamwinkel, in leven 
fabrikant te Utrecht, een steenfabriek 
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met ca 23 bunder landerijen gelegen 
in de Middelwaard te Vianen. De erven 
waren Karel Hendrik Kraamwinkel, 
predikant te Vleuten, en Pieter Jan 
Kraamwinkel, geneesheer te Utrecht. 
Hun vader had overigens, voor zover ik 
kon nagaan, die steenfabriek vóór 
1848 gekocht van de erven (van) 
Lakerveld en naar verluid (een zeer 
onhistorische, onwetenschappelijke 
term) zou daarvoor Jan Blanken, 
Inspecteur Generaal van de 
Waterstaat, de eigenaar zijn geweest. 
Door de vaak vage gegevens heen 
speelt ook nog de naam van Chr. de 
Wilde, over wie ik de vermelding vond, 
dat deze in 1861 twee steenplaatsen 
of twee steenovens aan de Lek bezat. 
Over de verschillen tussen de 
aanduiding "steenplaatsen" (oudste 
benaming), "steenovens" en "steen
fabrieken" ga ik hier niet in. 
Voornoemde Bonifacius kocht de 
bovengenoemde steenfabriek en het 
omliggende land voor en ten behoeve 
van zijn toen nog minderjarige dochter 
Janette Maria (1832-1914), die dit 
bezit als bruidschat inbracht, toen zij 
met mijn overgrootvader Johannes 
Mijnlieff Azn (1830-1897) huwde. Deze 
Johannes Arieszoon woonde eerst in 
Capelle aan de IJssel en verhuisde 
later naar Vianen. Uit deze echt 
sproten twee nakomelingen: mijn 
grootvader Bonifacius (met "c") en zijn 
zuster Kaatje. Deze laatste huwde 
later Andreas J.C. Spruijt; hun dochter 
Helena Leonora (1896-1985) werd 
opgevoed in het gezin van Bonifacius 
en huwde Johan Hoogendijk, oud-
gezagvoerder van de Maatschappij 
Nederland en voormalig Rijks Haven-
commissaris te Amsterdam. 
Helena kwam in het bezit van een 
antieke gouden ring. Deze ring kwam 
te voorschijn uit een gebroken steen, 
waarin de kennelijk verloren ring bij 
toeval was meegebakken in de oven 
van Bonifacius. Het wapen op de ring, 
dat zeer gesleten is en moeilijk ont
cijferd kan worden, wordt toegedicht 
aan het geslacht Van Brederode!... 

Bonifacius Mijnlieff. 
(Foto uit bezit van de auteur) 

Terug naar Bonifacius (1855-1 932). Hij 
zette de steenfabriek van zijn vader 
Johannes voort tot omstreeks 1916. 
Er was persoonlijk en zakelijk kontakt 
met verschillende andere leden van de 
familie Mijnlieff: andere takken, die zelf 
ook steenfabrikanten waren, vooral die 
in Ouderkerk- en Nieuwerkerk aan de 
IJssel, Hagestein en Utrecht 
(Jutphaas). In dit verband noem ik 
onder andere Arie Mijnlieff (1863-
1937) zoon van Leonardus Fopbertus 
(1836-1900). Arie, eigenaar van de 
steenfabriek "Spreeuwenhoek", oor
spronkelijk in Ouderkerk aan de IJssel 
- later, na vergraving van de rivier, 
grondgebied van Nieuwerkerk aan de 
IJssel - gaf zijn fabriek aan zijn zoon 
Ir Adriaan Marie (1896-1972). Deze 
laatste ging, na jarenlange produktie 
van de bekende gele IJsselsteentjes, 
over op de fabrikage van drijfsteen en 
verkoop van "Porisosteen", welke in 
Limburg werd gemaakt. Een broer van 
voornoemde Arie (1863-1937), 
genaamd Adriaan Marie (1865-1915) 
was de Mijnlieff van "Hitland", een vrij 



Bonifacius Mijnlieff op de Voorstraat 
te Vianen. 
(Foto uit bezit van de auteur) 

grote steenfabriek, gelegen in 
Nieuwerkerk aan de IJssel op 
ongeveer een kilometer afstand van 
"Spreeuwenhoek". "Hitland" produ
ceerde eveneens de gele IJsselsteen 
tot enkele tientallen jaren geleden de 
zoon van Adriaan Marie, Ir Leonardus 
Fopbertus Mijnlieff, besloot het bedrijf 
stil te leggen. Ovens en emplacement 
zijn tot heden vrij goed intakt gebleven. 

Terug naar Bonifacius Mijnlieff (1855-
1932), kortweg "Boon van Vianen" 
genaamd. Hij was evenals zijn vader 
Johannes Azn in zijn tijd wat men 
noemt een "gezien persoon", die, zoals 
vaak in die omstandigheden "overal in 
zat". Kortom: een notabel man. Boon 
had een van de zusters Heuff uit 
Buurmalsen, van "Keizershof", 
getrouwd: Anna Agnissa Gijsberta 
(1857-1942) en uit die echtverbintenis 
werden zes zonen geboren, die allen 
in het ouderlijk huis, Voorstraat 51 in 
Vianen opgroeiden. Daar werd ook de 
eerdergenoemde Helena Leonora 

Spruijt eveneens door Boon en Anna 
opgevoed. 
De verleiding die zes zonen kort te 
noemen, is groot; geen van hen is 
meer in leven. Daar waren Gijsbert 
Dirk (1882-1961), de enige ongetrouwd 
gebleven zoon, die enige tijd op de 
steenfabriek van zijn vader werkte en 
later optrad als rentmeester van het 
bescheiden onroerendgoedbezit van 
de familie. Na het overlijden van zijn 
moeder in 1942 nam hij in hotel "Het 
Zwijnshoofd" zijn intrek, waardoor het 
ouderlijk huis als zodanig ophield te 
bestaan. 

Dan was er Anne Arie (1888-1962), 
mijn vader, kartonnagefabrikant te 
Amsterdam en zeer aktief in het verzet 
1940-1945. 
Bonifacius, kortweg Bonni, (1884-
1963) werd vrouwenarts te Rotterdam. 
Johannes (1881-1949) bouwde als 
waterstaatsingenieur vooral bruggen 
(Raamsdonkveer, Arnhem, Moerdijk). 
Roeland (1886-1901) stierf in zijn 
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LID;,voet derr GEMEENTERAAD te VIAKKW, op 

Maandag den 11 den Augustus jl. Uwe stem hebt' uit-

gebragt, opr ' 

JOHA.XSIS I L H L I E F F ARIESZOON. 
; }\~ij jKiodigea U dringend 'uit, om bij de hertae-

zing , welke op frijdag den %%stën Augustus eerstko

mende, tusschcn liem en den Heer P. BROUWER 

p i plaats hebben, getrouw ter stemming op te komen, 

en pp niéuw üwe'k'e.nze,te bepalen, op den. man ; wiens 

'vnafkanhelijkheid, \ ijver, gezond oordeel .en reglsehipen-

heid gij getoond hebt op den legten prijs te stellen. 

Gij allen, dje. verhinderd werd aan de vorige stem

ming; deel te. nemen, of toep Uwe keuze hebt bepaald 

op een anderen. .KANDIDAAT, dan waarover • thans 

maeti'HEESTlïilD worden, schaart IJ aan onze zijde, 

en kiest eenparig ; 

J O H A ' M I S MIJNLIEFF 1 R I E S Z 0 0 Ä , 
STEÉNBAKKEÊ, te VIANEN. 

Een GROOT aantal KIEZERS. 

Verkiezingsadvertentie ten gunste van 
Johannes Mijnlieff Arieszoon, zoals te lezen 
in De Vijfheerenlanden van 1 7 augustus 
1856. 
Vianen, Gemeente Archief 
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vijftiende levensjaar. 
Jan Marie (1894-1970) werd hoofd
vertegenwoordiger van de K.L.M. in 
Zuid-Afrika. 
Het "huis met de boompjes", schuin 
tegenover nummer 51 aan de 
Voorstraat, waar Boon's vader 
Johannes Azn, met zijn vrouw Janette 
Maria lang had gewoond was al jaren 
voordat Boon's huis in 1942 werd 
verkocht, in andere handen 
overgegaan. 
Boon, als gezegd een notabel man, 

was behalve steenbakker, lid van de 
gemeenteraad en ook wethouder van 
Vianen, zoals zijn vader dat vóór hem 
was geweest. Verder was hij enige tijd 
president-kerkvoogd van de Neder
duitse later Nederlands Hervormde 
gemeente, voorzitter van de spaarbank 
Vianen en van het Nut van het 
Algemeen. Ook trad hij op als lid van 
de Commissie van toezicht op het 
openbaar lager onderwijs, als 
bestuurslid van weldadigheid en hij 
was lid van de liberale kiesvereniging. 

A. ST(7 
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Antwoord van G.S.A. Stuart, in diens tunktie 
van "kadegraaf" aan B. Mijnlieff betreffende 
het onder water laten lopen van 
uiterwaarden. 
Bezit van de auteur 
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En passant redde hij nog iemand uit 
de rivier de Lek. 
Men kan Boon kenschetsen als een 
doorgaans mild man; nogal kort van 
stuk; een wat luide stem; een snor en 
puntbaard; wandelstok en een wat te 
grote strooien hoed. Hij voerde met 
zijn Anna een sobere levensstijl. Het 
was de tijd van de (zeer) lage lonen, 
lange en zware werktijden. De maat
schappelijke omstandigheden rond de 
eeuwwissel ing- en nog jaren daarna -
waren voor talloze gezinnen ronduit 
slecht. 
Op de fabriek in de Middelwaard 
werden in de eerste tijd vooral plavui
zen, daktegels en dakpannen 
gefabriceerd. Later, toen de oude vette 
kleilagen uitgeput raakten, ging men 
over op de produktie van Waalsteen, 
een klinkertype. De fabriek van 
Mijnlieff ging toen heten: "Fabriek van 
machinale Waalsteen de Middelwaard". 
In de loop van de eerste wereldoorlog 
gingen veel steenfabrieken in 
Nederland dicht. De ekonomische 
toestand was vrij slecht. Grondstoffen 
werden schaars en klei moest vaak 
van ver per schip worden aangevoerd 
tegen hoge kosten. De brandstoffen 
voor de ovens - turf en steenkool -
waren duur en vergden eveneens hoge 
vervoerskosten. Door de overheid 
werden allerlei regulerende, vaak 
beperkende maatregelen getroffen, 
waaronder maximum-verkoopprijzen 
voor stenen. De afzet van stenen voor 
export (met name naar Duitsland) 
stagneerde en de ingezakte bouw nam 
slechts weinig af. Omstandigheden 
dus, waardoor sluiting van steen
fabrieken vaak onontkoombaar werd. 
Intussen was op de fabriek in de 
Middelwaard in 1911 een deel van de 
opstallen, waaronder huizen, verloren 
gegaan. Een aantal huizen werd 
overigens nog in datzelfde jaar 
herbouwd. Door de hiervoor genoemde 
ekonomische teruggang, moest in 
1916 het bedrijf worden stilgelegd. 
Hoelang de andere steenproducenten 
in Vianen nog hebben kunnen door

werken heb ik niet kunnen achter
halen. Het Viaanse blad "De Vijf-
heerenlanden" vermeldt op 23 juni 
1927 in een advertentie: 
N.V. Steenfabriek voorheen H. Wolff & 
Co in liquidatie ten verkoop aange
boden. Goed gelegen, in volle werking 
Waalsteenfabriek "De Hooge Blieken" 
83.6 HA met woningen en opstallen en 
landerijen bezet met steenaarde, onder 
Vianen en Hagestein, in goed omkaden 
polder waarop stoomgemaal. Te 
bevragen bij notaris Koedam. 

Over de steenfabrieken in het Viaanse 
herinnert de heer CA. van Nieuwpoort, 
Batensteinplantsoen 22 te Vianen zich 
naar beste weten: 
Rond de eeuwwisseling en daarna 
waren er in Vianen wel vijf steen
fabrieken. Ikzelf woonde in de Heeren
waard, ook wel Mijnsheerenwaard 
genoemd, vlak ten westen van het later 
aangelegde dijklichaam van de 
boogbrug over de Lek. Op die plek aan 
de rivier was een steenoven, vermoe
delijk daterend van voor 1840 tot circa 
1910. Men noemde die "de eerste 
oven". Ten westen daarvan, in de 
Middelwaard stond de "tweede" of 
"nieuwe oven", de steenfabriek van de 
familie Mijnlieff. En weer ten westen 
daarvan, ook nog in de Middelwaard, 
zou de "oude oven" hebben gestaan. 
Benamingen, die de bevolking aan die 
ovens gaf. Aan het Merwedekanaal 
bevond zich de steenfabriek "De 
Hooge Waard" en aan de Lek, dus ten 
oosten van de boogbrug-oprit stond de 
steenfabriek "De Hooge Blieker". 
"De Hooge Waard" meent de heer 
Van Nieuwpoort, was van Stuart, later 
van Kehr. Dan was er aan het Merwede
kanaal ook nog de pannenfabriek van 
Weener, die lang heeft doorgewerkt, 
evenals "De Hooge Waard" en 
"De Hooge Blieker". De steenkwaliteit 
van "De Hooge Waard" zou bijzonder 
goed zijn geweest, waardoor de stenen 
duurder waren. 



Mevrouw Johanna Hollestelle geeft in 
haar proefschrift uit 1961, "De Steen
bakkerij in de Nederlanden tot 
omstreeks 1560" veel interessante 
informatie. Zo vermeldt zij onder 
andere dat er rond 1285 in Nederland 
veel steenovens waren, vooral in 
Friesland, langs de Hollandse en 
Gelderse IJssel, in Montfoort, Gouda, 
Schoonhoven, Gorinchem en in het 
Utrechtse. Mevrouw Hollestelle schrijft 
ook: Een Jonkheer van Arkel had 
omstreeks 1380 een steenoven 
gebouwd bij Everstein, zonder dat de 
eigenaar van de grond, de Heer van 
Vianen daarvoor toestemming had 
gegeven. Vrij zeker wordt hier geduid 
op Jan V van Arkel, zoon van Otto van 
Arkel. Sinds 1349 bezaten de Van 
Arkel's Hagestein en het kasteel 
Hagestein. Jan van Arkel trok bij 
Everdingen het kasteel Everstein op. 
De hier bedoelde heer van Vianen 
moet geweest zijn Gijsbrecht van 
Vianen, die met de Van Arkel's 
jarenlang strijd voerde. 
In genoemd proefschrift wordt voorts 
vermeld dat in 1400 te Vianen stenen 
werden gebakken in het formaat 
25 à 26 x 13 x 6 cm. 

Bij het vluchtig nalopen van de 
archieven van de gemeente Vianen, 
trof ik enkele berichtjes aan, die ik hier 
kort samenvat: 
Johannes Mijnlieff Azn werd in 1856 
beëdigd als lid van de gemeenteraad 
van Vianen; in 1891 zegde hij de raad 
vaarwel. In 1881, toen Johannes tot 
wethouder werd benoemd, had tevens 
de toen ook in Vianen woonachtige 
Jacobus Gerardus Mijnlieff (1841 -
1917), gehuwd met mevrouw De 
Tourton Bruins, zitting in de raad. 

Behalve de eerder genoemde leden 
van de familie Mijnlieff op "Hit land" en 
op "Spreeuwenhoek" hielden ook 
verschillende andere leden van de 
familie zich met steenbakken bezig. Ik 
noem W.J. Mijnlieff, die zich in 1856 
op de steenfabriek "De Lieschbosch" 

"Huismerk" van de familie Mijnlieff. 
Bezit van de auteur 

aan de Vaartse Rijn in Jutphaas 
vestigde, en zijn zoon J.W. Mijnlieff, 
die in 1894 op Rotsoord-Rotsenburg 
een "Faience"-tegelbakkerij vestigde, 
eveneens aan de Vaartse Rijn. 
De produktie van stenen op de 
"Lieschbosch" werd in 1940 gestaakt. 
Dan vermeld ik de nu 93-jarige heer 
W(im) Mijnlieff te Krimpen aan de Lek, 
die daar samen met zijn broer 
A.C. Mijnlieff "IJsselstenen" fabriceerde 
op de van hun vader afkomstige 
steenfabriek "Nummer 1 " onder de 
naam "Firma Jan Mijnlieff Fopzoon". 
In de twintiger jaren brachten zij de 
produktie over naar "Hitland". Zonder 
volledig te zijn noem ik nog de steen
fabriek "De Schans" in Ouderkerk aan 
de IJssel, dichtbij de grens met 
Gouderak, van F. Mijnlieff, en de 
vroegere steenfabriek van Mijnlieff 
in Druten. 

In het tijdschrift "De Klei" trof ik een 
berichtje aan, waarin vermeld wordt 
dat op 1 5 juni 1916 het lidmaatschap 
van de Bond van Nederlandse 
baksteenfabrikanten werd opgezegd 
door de firma's A. Mijnlieff L.F. Zn. 
en A. Mijnlieff, terwijl dit gerenom-



meerde periodiek op 15 november 
1917 vermeldt, dat, op verzoek, de 
firma's F.J. Mijnlieff en Gebroeders 
De Haas (Dodewaard) van de ledenlijst 
zijn afgevoerd. 
In "Nederlandse Kleiindustrie, Week
blad voor Steen-, Pannen- en Buizen-
fabrikanten en Plateelbakkerijen" vond 
ik nog de aankondiging, dat op 
26 april 1911 bij een aanbesteding in 
Alkmaar, levering van een partij stenen 
was gegund aan A. en J.C. Mijnlieff te 
Scheveningen (later Utrecht). 
In "Het Nederlands Octrooiwezen en 
de techniek der 19de eeuw" van 
G.Doorman, is in het hoofdstuk 
"Octrooien in Nederland 1813-1869" 
te lezen onder nr 18: 16-4-1822 (173) 
St.Crt 8-7: Weduwe Arie Mijnlieff, 
Fop Mijnlieff en I. Mijnlieff, Nieuwer-
kerk aan den IJssel Mopstenen van 
klei en aarde, uit de IJssel getrokken. 
10 jaren. 

stille getuigen nog wat brokken steen. 
De plek is vanwege de Provincie 
Zuid-Holland afgegraven tot een meer, 
bestemd voor dagrecreatie, waarbij de 
zandwinning een rol speelde. 

De laatste steen van de Viaanse 
familie Mijnlieff is te zien op de 
openbare begraafplaats van Vianen. 
Op 76-jarige leeftijd werd Bonifacius 
onder grote belangstelling op 12 april 
1932 in het familiegraf bijgezet. 
Warme bakker Bonifacius ging heen 
Hem siert nog een niet zelf gebakken 
steen. 

Tot slot nog dit. Wat hier bijeen 
gebracht is, is niet wereldschokkend. 
Bovendien komt een en ander zelfs in 
aanmerking voor korrektie. Toch meen 
ik met dit artikel een bijdrage geleverd 
te hebben aan de "petite histoire" van 
Vianen. 

Ik laat de heer Van Nieuwpoort nog 
een keer aan het woord: Soms was 
Bonifacius Mijnlieff wat kort aange
bonden. Als hij partijen stenen na 
produktie kwam keuren, liep hij 
gezwind langs de stapels en riep dan, 
als de kwaliteit naar zijn mening niet 
goed was, met zijn stok slaande op 
partij na partij: "Afgekeurd. Weg". Op 
weer zo een dag schonk hij niettemin 
's middags het hele personeel en de 
gezinsleden een drankje. Dat maakte 
goede indruk. Maar dat was ook de 
bedoeling, want Boon, die in de 
gemeenteraad wilde komen of her
benoemd wilde worden had stemmen 
nodig en zo kreeg hij ze en zo kwam 
en bleef hij in de raad! 

Als enige in leven zijnde kleinzoon van 
Boon verstout ik mij te besluiten met 
de opmerking dat Bonifacius evenals 
zijn vader Johannes ook vele jaren het 
algemeen belang van Vianen goed 
heeft gediend. 
Aan de rivier de Lek, op de plaats waar 
de steenfabriek van Bonifacius 
Mijnlieff heeft gestaan, zijn de enige 

G.M. Mijnlieff 
(1922- ) 

Kroniek 

In een vorige "Kroniek" (Jrg 9, nr 1/2, 
1984, 23) maakte ik melding van een 
artikel van J. Ypey in het tijdschrift 
"Westerheem". Onder de titel "Een 
gedamasceerde lanspunt uit Vianen 
(Z.H.)" meldde Ypey de vondst van 
het blad van een lanspunt, afkomstig 
van baggerwerkzaamheden in de Lek 
bij Vianen. De lanspunt zou uit de 
tweede helft van de 8ste of uit de 9de 
eeuw dateren. 
In het tijdschrift "Holland" (Jrg 1 6, 
nr 6, december 1984, 305) staat 
echter dat de lanspunt in de 
zeventiger jaren gevonden is door de 
heer J. de Koning bij baggerwerk in 
... de Waal! Een vergissing dus: 
Vianen ligt aan de Lek! 
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Onder de kop "Vianen pleit voor 
indeling bij Utrecht" haalde Vianen op 
20 december 1984 de voorpagina van 
het Utrechts Nieuwsblad. 
Het artikel vermeldt onder meer: 
Vianen verzocht de Tweede Kamer om 
indeling bij de provincie Utrecht. 
De gemeenteraad heeft gisteravond 
daartoe een motie aangenomen. Die is 
vanmorgen gestuurd naar de Kamer
commissie binnenlandse zaken. De 
commissie behandelt vandaag de 
bestuurlijke reorganisatie van Zuid-
Holland. Hoe het verder gaat, hoort 
u nog. 

Op 26 maart 1984 werd de Historische 
Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en 
Noordeloos opgericht. Het eerste 
optreden van de vereniging vond 
piaats op 14 mei 1984 met een 
expositie. In juli volgde het eerste 
nummer van het "Verenigingsblad". 
Informatie kan ingewonnen worden bij 
de secretaris van de vereniging, 
de heer B. Bode, Kleine Haarse-
kade 82, 4205 VD Gorinchem (01830-
22945). 

Het statige buitenhuis "Stammershoef" 
aan de Hogelandseweg te Vianen is 
gesloopt. Op die plaats staan nu het 
kantoor van de bouwvereniging 
"Volksbelang", en een aantal woningen. 
"Stammershoef" zou men kunnen 
bestempelen als "notariswoning". 
Meerdere notarissen bewoonden 
immers het landelijke huis. De heer 
Tromp, die thans in de binnenstad van 
Vianen gehuisvest is, was als notaris 
de laatste bewoner van "Stammers
hoef". Vóór hem bewoonde notaris 
Stolk het pand; daarvoor notaris 
Cambier van Nooten en nog eerder 
notaris Van Houten. 
De meest bekende bewoner van het 
statige "Stammershoef" was ongetwij
feld de schrijver Herman de Man. 

Stammershoef te Vianen, voor de sloop in 
1984. 
Vianen, Gemeente Archief 

"Stammershoef" was geen monument, 
maar wel een pand, waar 'n stukje 
historie van Vianen zijn beslag heeft 
gekregen. Jammer dat er een streep 
gehaald is door dat stukje historie. 
Vianen wordt steeds armer . . . 

Tot 1980 verscheen in jaarlijkse 
afleveringen in het tijdschrift "Holland" 
de rubriek "regionaal-historische 
bibliografie". Wegens de grote toe
name van het aantal publikaties is dat 
niet meer mogelijk. Voor het eerst zijn 
nu alle boeken en tijdschriftartikelen 
betreffende dorpen, steden en streken 
in Noord- en Zuid-Holland over de 
periode 1980-1982 in een aparte 
publikatie bijeengebracht. De heer 
J. Alleblas, samensteller van deze 
"Regionaal-historische bibliografie van 
Holland, 1980-1982", heeft met deze 
publikatie een zeer handig naslagwerk 
geleverd, dat voor geïnteresseerden in 
de geschiedenis van streken of 
plaatsen in Holland een onmisbaar 
instrument is. In het boek is bovendien 
een overzicht van archiefinventarissen 
opgenomen, samengesteld door 
T.N. Schelhaas. Deze "Regionaal-
historische bibliografie" verscheen als 
Hollandse Studiën 14, en is uitgegeven 
door de Historische Vereniging 
Holland (secretaris: drs J.E.A. Boom
gaard, postbus 156, 2300 AD Leiden). 
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Wie ooit navorsingen verricht heeft in 
een archief, weet hoe nuttig inventaris
sen zijn. A. van 't Riet verdient dan ook 
alle lof met de "Inventaris van het 
Archief van de Hervormde Gemeente 
Vianen, 1663-1974", die in 1984 te 
Den Haag werd gepubliceerd. 
Van 't Riet heeft de "Inventaris van het 
Archief van de Hervormde Gemeente 
Vianen" onderverdeeld in een aantal 
hoofdstukken, waarvan het "Archief 
van de kerkeraad", het "Archief van de 
diaconie" en het "Archief van de kerk
voogdij" de belangijkste zijn. Aan het 
slot van de "Inventaris" is een "Lijst 
van predikanten van de Hervormde 
Gemeente te Vianen" opgenomen. 
Nummer 55 van de "Inventaris" 
vermeldt: "Verzoekschrift door een 
aantal gemeenteleden gericht aan de 
kerkeraad om de voorlezer Jan Ruiter 
ter verantwoording te roepen naar 
aanleiding van door hem gedane uit
latingen tegen het plaatselijk bestuur, 
1798". Het is slechts één van de 
nummers, die prikkelen om het des
betreffende dokument te raadplegen 
èn op verder onderzoek uit te gaan. 

Sinds enkele jaren geeft het Rijks
archief te Utrecht inventarissen uit, 
waardoor het rijke bezit toegankelijker 
wordt gemaakt. Naast de "Inventaris
sen" geeft het Utrechtse Rijksarchief 
ook de serie "Toegang" uit. In een 
"Inventaris" wordt per nummer een 
korte omschrijving gegeven. Een 
"Toegang" heeft iets van een telefoon
gids: nummer, naam, plaats en datum. 
Kortom, wie, wat "Toegang" betreft, 
het naadje van de kous wil weten, 
moet het zelf maar uitzoeken. 
"Toegang 8", samengesteld door 
J.H.M. Putman en uitgegeven in 1984, 
heet op de omslag "Octrooien om te 
testeren 1603-1640" en op de titel
pagina - ietwat duidelijker - "Index van 
personen aan wie door het hof van 
Utrecht octrooi is verleend om te 
testeren voorkomende in de octrooi-

registers". 
Wie het onderwerp wil bestuderen 
voor Vianen, kan rekenen op tenminste 
13 nummers. 

Het in gebruik nemen van de sneltram 
Utrecht (Centraal Station) - Nieuwe
gein, was aanleiding tot het publiceren 
van twee boekjes: "Op weg met de 
sneltram" en "Tussen Paardetram en 
Sneltram". 
Het boekje "Tussen Paardetram en 
Sneltram" zal voor velen niets nieuws 
opleveren. De samensteller, Ing. J.H. 
van Geijtenbeek, publiceerde immers 
de inhoud van het boekje al eerder in 
afleveringen in het Utrechts 
Nieuwsblad. De verhalen, aldus Van 
Geijtenbeek in het "Voorwoord" van 
Tussen Paardetram en Sneltram", zijn 
geen verzinsels. Hef zijn belevenissen 
van een man die de jaren waarin deze 
verhalen zich afspeelden op het dorp 
Jutphaas heeft doorgebracht. En dat 
was in de periode 1920-1940. 
In "Op weg met de sneltram" worden 
de ontwikkelingen rond het openbare 
personenvervoer behandeld. De paar 
tientallen mensen, aldus de samen
stellers F. Bergsma en J.A.C. Way in 
het "Voorwoord", die in de koude 
nieuwjaarsnacht van het jaar 1929 de 
allerlaatste traktortram naar Vreeswijk 
uitzwaaiden, zullen wellicht nooit 
hebben kunnen vermoeden, dat ruim 
een halve eeuw later, een moderne 
opvolger van dit vervoermiddel Utrecht 
wederom met deze regio zou gaan 
verbinden. 

Alhoewel Vianen in feite buiten de 
opzet van beide boekjes valt, is daar 
toch een en ander over het Lekstadje 
te vinden. 
Het is onduidelijk, waar de beide 
boekjes te bestellen zijn. "Tussen 
Paardetram en Sneltram" is gedrukt bij 
het Grafisch bedrijf Ponsen en Looijen 
te Wageningen. "Op weg met de 
sneltram" kwam van de persen bij 
Drukkerij Anraad B.V. te Utrecht. 
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In het "Jaarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie en het Icono-
graphisch Bureau", deel 37, 1983 
publiceerde mr dr L. de Gou "De 
familie Gout in het graafschap Buren, 
stad en land van Vianen, Utrecht, 
Alkmaar en 's-Gravenhage". Onnodig 
te zeggen dat in het artikel van de 
heer De Gou, die een expert is op 
genealogisch terrein, interessante 
informatie te vinden is over de familie 
Gout te Vianen. 
Het Centraal Bureau voor Genealogie 
is ondergebracht in Prins Willem 
Alexanderhof 22, 2595 BE 's-Graven
hage (070-814651). Het Iconografisch 
Bureau is gehuisvest in Prins Willem 
Alexanderhof 26, 2595 BE 's-Graven
hage (070-836908). 

In het tijdschrift "Motorboot" (Jrg 2, 
nr 10, oktober 1984) verscheen onder 
de titel "De charmante monumenten 
van Vianen" een aardige bijdrage van 
Gerda Stoorvogel, die haar artikel ook 
vergezeld liet gaan van drie tekeningen 
van Vianen. "Motorboot", dat zichzelf 
omschrijft als "Maandblad voor de 
kleine motorvaart", is gevestigd: 
Eendrachtsweg 68, 3012 LG Rotter
dam. 

In het eerste nummer van de eerste 
jaargang van "Zuid-Holland - Maand
blad over de provincie Zuid-Holland", 
dat in 1984 het licht zag, schreef drs 
A.T. Folmer-van Oven het artikel 
"Vianen in de wandeling": een aardige 
bijdrage in een zeer goed verzorgd 
tijdschrift. "Zuid-Holland" is een 
publikatie van Zaanse Uitgeverij, 
Dubbele Buurt 2-4, 1520 AA Wormer-
veer (075-286951). 

In 1982 verscheen bij uitgeverij De 
Walburg Pers te Zutphen "Klokken-

kunst te Utrecht tot 1 700" van Dick 
van den Hul. In dat boek viel mij de 
naam Frederik Coenraadsz. Moll op. 
Moll, afkomstig uit Vianen, voerde 
tussen 1641 en 1645 reparaties uit 
aan uurwerk en speelwerk in de 
Utrechtse Nicolaikerk (blz. 108). 
Eerder was uurwerkmaker Moll uit 
Vianen werkzaam voor de Dom te 
Utrecht, waar hij onder meer de 
opdracht kreeg om vier uurwijzers en 
een halfuurslag aan te brengen (blz. 
115 en 116). 

De Stichting Kastelen Documentatie 
gaf in 1984 een eenvoudige brochure 
in stencilvorm uit, getiteld "Slot
kapellen in Nederland". De tekst is 
geschreven door de secretaris-
direkteur van de stichting, A.I.J.M. 
Schellart. In het boekje komt ook de 
slotkapel van Batestein te Vianen voor. 
De auteur volstaat met het citeren van 
een fragment uit een inventaris van 
1567. Die inventaris is door dr J.J. 
Salverda de Grave in 1918 gepubli
ceerd in "Bijdragen en Mededelingen 
van het Historisch Genootschap". (Het 
fragment over de kapel komt daar voor 
op de pagina's 61-62). Schellart 
vermeldt deze bron niet en citeert 
bovendien fout: zo is een klein 
tafereeltje van plaetster (pleister = 
gips) bij Schellart plaertser geworden. 
De Stichting Kastelen Documentatie is 
gevestigd in "Petit Manoir", Van 
Ostadelaan 23, 1399 EX Muiderberg. 

In 1983 verscheen bij uitgeverij 
Verloren te Amsterdam "De Tielse 
kroniek - Een geschiedenis van de 
Lage Landen van de Volksverhuizing 
tot het midden van de vijftiende eeuw, 
met een vervolg over de jaren 1552-
1566", ingeleid en vertaald door 
J. Kuys, L. de Leeuw, V. Paquay en 
R. van Schaïk. 
Na een lange omzwerving is het 
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"Chronicon Tielense" terecht gekomen 
in het streekarchief Tiel-Buren-
Culemborg. Deze Latijnse Kroniek van 
Tiel, die handelt over een stuk 
Utrechtse, Brabantse, Gelderse en 
Tielse geschiedenis, bevat ook over de 
historie van Vianen allerlei interes
sante wetenswaardigheden. Uit de 
vele voorbeelden citeer ik er slechts 
één (blz. 169 nr861): De stad Vianen 
is in 1444 voor de helft afgebrand. 
Deze ramp was het gevolg van brand 
in één hooischuur, die volgestouwd 
was met hooi dat niet goed genoeg 
gedroogd was. Bij die brand zijn vijf 
mensen gestikt en verbrand. Mogen 
hun zielen in vrede rusten. 
Behalve de vertaling in het neder-
lands, waardoor deze geschiedenis

bron voor iedereen toegankelijk en 
bruikbaar is geworden, hebben de 
samenstellers ook voor een boeiende 
inleiding gezorgd. In die inleiding 
wordt onder andere nader ingegaan op 
de lotgevallen van de Tielse kroniek, 
de auteur, de bronnen etc. "De Tielse 
kroniek" is een boek, dat zeer ruime 
bekendheid verdient. 

De "Kroniek van de heren van 
Brederode" is in een aantal hand
schriften bewaard gebleven: drie 
Latijnse, zeven Nederlandse en één 
Franse. Over dit laatste handelt het 
artikel "Een Franse kroniek van de 
heren van Brederode" van H. Bruch en 

Portret van Reinoud III van Brederode, 
omstreeks 1550 gemaakt in navolging van 
werk van Cornells Anthonisz. 
Vianen, Gemeente 
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R.E.V. Stuip in het tijdschrift "Holland" 
(Jrg 16, nr 1, februari 1984, 35-42). 
Over de auteur van de "Kroniek", de 
geschiedschrijver Johannes van 
Leiden, is vrij weinig bekend. Zijn 
eigenlijke naam is Johannes Gher-
brandi - Jan Gerbrandszoon - met de 
toevoeging Leyd i s - van Leiden. Hij 
was pater in het klooster van de 
Carmelieten te Haarlem, waar hij in 
1475 prior werd. Later was hij prior te 
Woudsend in Friesland en uiteindelijk 
weer in Haarlem. Johannes van Leiden 
is vermoedelijk in 1504 overleden. 
Van Leiden schreef drie historische 
werken: een vaderlandse geschiedenis; 
een geschiedenis van de abdij van 
Egmond; en de kroniek van de heren 
van Brederode. 
De Franse versie van de "Kroniek" is in 
1976 aangekocht door de Universi-
teits-Bibliotheek te Utrecht (nr. hs. 3 
L 15). in hun zeer gedegen artikel 
zoeken Bruch en Stuip naar de 
antwoorden op vragen als: waarom 
bestaat die Franse versie; is het een 
zelfstandige tekst of gaat hij terug op 
een der bekende Latijnse of Neder
landse teksten; hoe verhouden de 
teksten zich ? etc. 
Terloops een opmerking over het 
onderschrift bij afbeelding 2 op 
pagina 38. Daar staat: Reinoud III van 
Brederode (1493-1556). Toegeschreven 
aan H.C. Vroom. Deze laatste, Vroom, 
is beslist niet de schilder van dit 
portret, maar wel van een ander 
schilderij, dat zich eveneens in de 
Burgerzaal in het stadhuis van Vianen 
bevindt. 

te gaan, hoe anderen vreugde, verdriet 
en de moeite van het leven verwerken. 
Jarenlang heeft zij uitspraken vol 
levenswijsheid, uit de mond van ouder 
wordende mensen, opgetekend. Een 
deel daarvan is in het boekje "Was de 
weg zo kort of heb ik zo snel 
gelopen . . . " gepubliceerd. Het boekje 
is verkrijgbaar bij uitgeverij De Kleine 
Klok, Buitenstad 49 te Vianen. 

Anita Jesse is de beperkte kring van 
kunstenaars te Vianen komen ver
sterken. In opdracht van de Stichting 
Buitenlandse Werknemers te Arnhem 
maakte Anita Jesse een serie 
schilderijen met als onderwerp het 
leven van buitenlandse werknemers. 
Een aantal van die schilderijen was 
in juli 1984 te zien in de openbare 
bibliotheek te Vianen. 
De maatschappelijke geëngageerd
heid van mevrouw Jesse spreekt 
overigens niet alleen uit schilderijen 
met de buitenlandse werknemers. 
Evenzeer is dat het geval, wanneer ze 
jonge kinderen weergeeft, of punkers, 
en zelfs wanneer ze een "Deurpost" 
schildert ... 
Anita Jesse is geboren te Utrecht in 
1949. Ze studeerde aan de Akademie 
voor Beeldende Kunsten te Arnhem en 
woont thans Lombardstraat 1, 
4132 VH Vianen (03473-72828). 

J.A.L. de Meyere. 

Op vrijdag 10 februari 1984 ontving 
burgemeester Van Wijk van Vianen het 
eerste exemplaar van de bundel "Was 
de weg zo kort of heb ik zo snel 
gelopen ...", geschreven en geïllus
treerd door Dieneke Hendriks. 
Dieneke Hendriks is creatief thera
peute in een verpleeghuis voor 
bejaarden. Het fascineert haar om na 
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L.DÊ REGT 4X 

Anita JESSE » 
I X BELLEN 

TOETY PROOST 

"Deurpost", schilderij van Anita Jesse uit 
Vianen. 
Vianen, Gemeente 
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De Sloelemaaker. 

Al wcu'f um ftxfd, Hel brcrtt als Hout. 

Dt* S'fod van jachtigheid en cast 
Staat m het kwig huis des Heeren, 

Ihjor haar, die op Gemack belust, 
Met hun Gemoed bu Cod 'vcckccren : 

Hoc sacht een aardse Sectel Ziy, 
Hi; breekt ten laatste en aaad voorbij. 

Ambachtelijke meubelstoffeerderij 

EGBERT KOENHEIM 
Lijsterbesstraat 1 - 4131ANVianen 
Telefoon 03473 - 71 247 

100% service 

amro bank 
Voorstraat 80 
4132 AT Vianen Zh 
te!. 03473 - 7 26 44 



restauratie renovatie nieuwbouw 

Woudenberg-Ameide 
Voorstraat 7 - Postbus 3 - Ameide - Telefoon 01836 - 1 641 


