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Bericht van de redactie
De geïnteresseerde lezer die kennis neemt
van het dagelijks nieuws, wordt wel eens
overvallen door het gevoel dat er niets dan
oorlog, geweld en ellende in deze wereld
is. In zo'n geval kan het verleidelijk zijn een
blik terug in het verleden te werpen, waarin
het leven rustiger, geordender en met
meer zekerheden omgeven, een stuk
aangenamer schijnt. Toch zou dit een
vertekening zijn van de historische
werkelijkheid. Ook vroeger kende de
maatschappij haar negatieve kanten. Over
de kommer en kwel in het leven van onze
voorouders gaat dit nummer van het
tijdschrift. Geopend wordt met "Een 16e
eeuwse kroegruzie te Hagenstein" van de
heer Leeuwenberg, waarin deze een uit
1517 daterend getuigenverhoor, afgelegd
voor de schepenrechtbank van die plaats,
voor het voetlicht brengt.
Mw. Quak beschrijft in haar artikel "Een
Utrechtenaer in Vianen. Kroniek van een
sodomieproces" de gebeurtenissen, die
zich in 1730 en 1731 te Vianen rond
dominee Valk afspeelden. Deze predikant
werd ervan beschuldigd in zijn vorige
standplaats ontuchtige homosexuele
handelingen te hebben gepleegd. Een en
ander kan niet los worden gezien van de
sodomietenvervolgingen, die tezelfder tijd
elders in de Republiek der Verenigde
Nederlanden plaatsvonden.
Weer geheel ander leed komt aan de orde
in de bijdrage van mw. LeeuwenbergSteegh, getiteld "Huwelijksperikelen".
Aan de hand van enkele ontvoeringszaken
uit de 17e en 18e eeuw, waarbij Vianen als
toevluchtsoord diende, wordt
geïllustreerd dat ook toen het arrangeren
van huwelijken door ouders voor hun
kinderen en het doen van trouwbeloften
tot grote problemen kon leiden.
Deze eerste aflevering van de jaargang
1987 wordt besloten met de kroniek
nieuwe stijl. Wat daaronder moet worden
verstaan, wordt ter plaatse uiteengezet.
De redactie wenst U veel leesplezier.

Een 16e eeuwse kroegruzie
te Hagestein
De hier volgende tekst in oud-nederlands
is afkomstig uit nr. 30 van het rechterlijk
archief van Hagestein, dat wordt bewaard
in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.
Behalve in zaken betreffende de vrijwillige
rechtspraak (overdracht van onroerend
goed, schenkingen, machtigingen e.d.)
trad de schepenbank van Hagestein ook
op bij minder ernstige geweldszaken. Dit
soort misdrijven werd in het oude
vaderlandse recht omschreven met de
term "aan de haren trekken", omdat er
geen bloed had gevloeid, of althans niet in
ernstige mate. In het onderhavige verslag
uit 1517 van een getuigenverhoor is
weliswaar sprake van messentrekkerij,
maar het ging in feite slechts om een
ordinaire caféruzie. De aanleiding daartoe
komt niet uit de verf, wel wordt er op
gezinspeeld dat hier een oude vete werd
uitgevochten tussen de koster Jan, tevens
secretaris van Hagestein (een vaak
voorkomende combinatie van functies in
de 16e eeuw) en Willem Willemss.
Costers. De koster had een bondgenoot in
de persoon van Hendrik de Wever, die
hem zijn mes aanreikte, maar verder is de
kluwen van over de vloer rollende
vechtersbazen niet licht uiteen te rafelen.
Veel doet dat er ook niet toe. De reden om
dit stukje tekst de lezer voor te leggen is
dat hier in woorden een tafereeltje wordt
geschilderd waarmee wij zeer vertrouwd
zijn door de gepenseelde genrestukken
van Pieter Breugel, Adriaan van Ostade,
Jan Steen en vele andere Zuid- en
Noord-Nederlandse meesters. Het brengt
ons tevens tot het inzicht dat plus ça
change, plus ça reste la même chose, of
op zijn nederlands uitgedrukt, dat er niets
nieuws onder de zon is.
Die heere spreekt aen [= gerechtelijk
vervolgen] alle desse nae bescreven die
tegen die secretario gevochten hebben.
die coster Johannes
Willem Willemss
Frans Heyn neefszoen
Gherrit Dirck Aertss
Henrick Dirckss

Wessel Willemss
Thomas Janss
Peter Jan Willemss
Die schepenen wesen [= uitspraak doen,
vonnissen] alle die ghene die nyet hem
verantwoerd en hebben van hoere
broecken [= misdrijf, boeten] die syn
gewesen in broecken naeden rechte
vanden lande te weten die gevochten
hebben tegen den coster.
Die schepenen wesen den coster in
broecken.
Die schepen wesen dat die coster mit den
here deengen [= in rechte optreden
procederen] sel tierst hy can en mach.
Die here spreect Willem Costers tegen
Scoenvelt.
Van getuygenisse van broecken.
Die heer sprect aen Henrick van
Schoenvelt tegen Willem Willemss.
Costers.
Getuygenisse vande secretario ende die
ionge geselle gevochten tot poete.
ClaesDirckJeliss.
Jan Rutgerss.
Gherrit Andriess.
DirckToniss.
Henrick die Wever.

Jan Rutgerss. tuygde by sinen ede dat wy
voors. tsamen saeten droncken int
voerhuys ende Willem Costers in ons
gelach [= gezelschap, drinkgelag] quam
ongeroepen ende die coster opstont ende
Willem Costers hem naevolchde ende van
stonde aen quam die coster in huys
gespringt ende die Wever hem temoet
quam ende coster nam hem tmes wt sin
hant ende mit dien quamen alle die inder
cameren zaeten mit stocken, cuyssen [=
knodsen,, kolven], gavelinen [= gaffels]
ende knodssen ende sloegen tegen
malcanderen ende coster iii reyssen [= 3
keer] onder die voet ende worpen mit
cannen nae die coster ende hy werde hem
[= weerde zich] als hy best [...].
Gherrit Andriesz. tuygde hoe dat Willem by
hem int gelach quam ende vrachde nae
syn broder Wessel, ende seide hem dat hy
daer vlus (?) was ende van stonde aen
quam ie van buyten in ende scloech van
my ende doe viel ie onder die voet ende die
cannen [= bierkannen] socht men opter
straete.
Claes Dirck Jeliss. tuygde by sine ede dat
Jan Henrick seyde tegen hem int gelach
die coster sel desen avont noch gesclegen

Kroegtafereel doorAdriaen van Ostade (1610-1685). Gewassen pentekening. Collectie Frits Lugt,
Parijs.

(in de kantlijn toegevoegd: want hy heft
noch mit Willem Costers wat te schicken)
ende hy sat by den coster callende [= te
praten, kletsen] ende die coster stont op
en maeckte syn water ende van stonde
quam die coster in ende was hantgemeyn
buytten gewest mit Willem Willemss
Costers ende van stonde aen quamen alle
die inder cameren waren mit een st[..
.]ynge ende mit schoetgavelen [=
hooivorken], mit cuze [= knodsen] ende
andere stocken ende sloegen den coster
ende hy werde hem [= weerde zich]
wederom ende daer worde een can wt syn
ghelaech geworpen op die coster en
Willem lach boven op die coster.

steecken noch gesclagen. Dan hy had ii
cannen die een nam hem Frans wtter hand
ende worp daer mede ende die ander
behielt hy in syn hant ende hy sach den
Wever van buytten in . . . stecken. Ende
Tomas die stack ende sloech mitter
gaveline nae den coster.

Wessel tuychde dat hy stont by Claes
Dirckss ende had syn gavelynn inder hant
ende begerde mede te schyen ende sach
datzy all tsamen wtter cameren quamen
mit stocken cuyssen ende sloegen tegen
die coster.

In de jaren 1730-1731 vonden er in ons
land, de toenmalige Republiek der
Verenigde Nederlanden, een aantal
processen plaats tegen van sodomie
verdachte personen. De rechtbank in de
stad Utrecht gaf de stoot tot een reeks van
aanhoudingen en vervolgingen in het hele
land. Het laatste proces in deze reeks
vond in 1731 te Vianen plaats. Het betrof
hier de van sodomie beschuldigde
predikant ds. Emanuel Valk. In dit artikel
wil ik me allereerst bezighouden met de
term sodomie. Vervolgens zal ik aandacht
schenken aan de sodomieprocessen uit
de jaren 1730-1731 om tenslotte te
eindigen met de gebeurtenissen rondom
Emanuel Valk.

Jan Henrickz. tuychde by sine ede dat hy
den Wever ierst sloech mit een stoel ende
do [= toen] sloech die coster hem mit een
cord [= kort] mes ende do nam hy een
stock ende sloech die coster wederom
ende dede syn best.
Henrick die Wever tuychde by sinen ede
dat hy hoerde een romuer [= rumoer]
buytten den huysse dae die coster was
ende meacte syn water ende hy stont op
ende brocht die coster syn mes ende word
een can op syn borst geworpen ende sach
dat zy al tesamen vier tegen den coster
scloegen ende hy quam daernae van
buytten ende stiet die doer wtten geheng
[= hengsel] ende die coster viel mit een
slach ende worp onder die voeten öfter
d[...].
Peter Janss tuychde dat hy nyet den
coster en heft sien sclaen. Dan int lest
sach hy den coster onder die voeten
liggen ende hy hoerde roepen: slaet doet,
slaet doet. Mer hy en heft selve nyet
gedaen.
Gherrit Dirck Aertss tuychde by sinen ede
dat hy den coster in ghenen dinge
misdaen en heft mit werpen noch

H.L.Ph. Leeuwenberg.

Een "Utrechtenaer" in Vianen.
Kroniek van een sodomieproces

De oorsprong van de term sodomie is
terug te voeren op Genesis 19:1 -29.
Volgens een uitleg van dit bijbelgedeelte
had God de steden Sodom en Ghomorra
vernietigd, omdat mannen in die steden
zich schuldig gemaakt hadden aan
homoseksuele handelingen. Het
achttiende eeuwse Woordenboek van
konsten en wetenschappen van Eg bert us
Buys zegt: sodomie is een ontucht tegen
de natuur, die met personen van hetzelfde
geslacht of zelfs met redenlooze dieren
gepleegd wordt. Het achttiende eeuwse
justitiële apparaat hanteerde een beperkte
definitie van sodomie: het verstond daar
uitsluitend onder anaal contact tussen
personen van het zelfde geslacht1.

Behalve het woord sodomiet komen we in
de achttiende eeuw ook het woord
Utrechtenaer (Utrecht) nigt (Friesland) en
lolhans (Amsterdam) tegen. Volledigheidshalve merk ik op dat het begrip sodomie
niet correspondeert met onze
hedendaagse term homoseksualiteit. Dit
is een term, die pas in de tweede helft van
de negentiende eeuw is ontstaan en die
zowel op het verlangen naar, als op het
homosexuele contact zelf betrekking
heeft.
De sodomieprocessen in de jaren
1730-1731
In 1713 werd te Utrecht, na het beëindigen
van de Spaanse Successieoorlog de
Vrede van Utrecht gesloten. Bij die
gelegenheid werd de Hollandse
samenleving door de aanwezigheid van
buitenlandse diplomaten voor het eerst
openlijk geconfronteerd met homoseksueel gedrag. Hier ligt dan ook vermoedelijk
mede de oorsprong van het woord
Utrechtenaer in de betekenis van
homoseksueel2. Het is dan ook niet
vreemd, dat niet lang daarna het idee
circuleerde, dat van uit de rooms-katholieke landen met name Frankrijk en Italië
de zonde van de sodomie naar de
Nederlanden was geëxporteerd.

Gezicht op stadhuis en domtoren te Utrecht.
Kopergravure uit 1713 doorl. Smit.
Foto GA Utrecht.

In datzelfde Utrecht ontdekte de koster
van de Domkerk in januari 1730 dat
sodomieten een geheime ontmoetingsplaats hadden te midden van de resten
van het ten gevolge van een orkaan in
augustus 1674 gedeeltelijk ingestorte
schip. De koster deed aangifte, toen hij op
heterdaad sodomieten betrapt had. Na
een uitgebreid onderzoek door de
rechtbank ging men tot vervolging en
aanhouding over. De gearresteerde
Zacharias Wilsma speelde een belangrijke
rol in het proces dat volgde. Uit zijn
verklaringen bleek dat er een groot
sodomitisch netwerk in de Republiek
bestond, waarbij ook vele vooraanstaanden betrokken waren. Wilsma, een
voormalig soldaat, was als herenknecht in
dienst geweest van vele meesters,
verspreid over het hele land en door deze
omstandigheden was juist hij met zoveel
sodomieten in aanraking gekomen. Uit de
verhoren van de gearresteerden werd het
de Utrechtse rechtbank duidelijk waar de
sodomieten hun bijeenkomsten hadden.
Zo werd het gerecht opmerkzaam
gemaakt op een koffiehuis aan de
Ganzenmarkt en op seecker huys in de
Lollestraat en vooral op wat genoemd
werd, de Academie. Hiermee werd niet
bedoeld de in 1636 tot Academie
verheven Illustere school zelf, maar de
tussen de Domkerk en de kapittelzaal van
de Dom - de hoorzaal der Academie gelegen kloostergang, ook wel
"wandelplaats" van de Academie
genoemd. Ook zouden bij de wachtposten
in de stad en op de wallen rond de stad
regelmatig sodomieten elkaar ontmoeten.
Er trad een sneeuwbaleffect op. Vanuit
Utrecht werden brieven gestuurd naar
rechtbanken in andere steden, waar
vervolgens de jacht op sodomieten werd
geopend. De gerechtelijke vervolging te
Utrecht begon op 22 februari 1730 en
vanaf 5 mei kan van een landelijke
vervolging gesproken worden, omdat toen
gelijktijdig met de Utrechtse processen in
andere steden rechtszaken liepen inzake
sodomie. In 1731 vonden er nog enkele
processen plaats, waarbij het berucht
geworden monsterproces te Faan (in de
buurt van Groningen) van 24 september

Kloostergang van de Dom te Utrecht.
Gewassen tekening on 0.1. inkt door
LP. Serrurier. Foto GA Utrecht.

1731 wel vermeld moet worden. Twee en
twintig mannen en jongens in de leeftijd
van 14-45 jaar werden daar ter dood
veroordeeld, gewurgd en vervolgens
verbrand.
De veroordeling van sodomieten
Op 21 juli 1730 hadden de Staten van
Holland en West-Friesland een plakkaat
uitgevaardigd, waarin ze sodomie formeel
strafbaarstelden. In het plakkaat spraken
de Staten de hoop uit, dat God almagtig
de ongerechtigheid van het land met syne
vreeselijk oordeel niet koome te besoeken
en het land met syne inwoonderen niet
koome uit te spouwen. Op sodomie kwam
de doodstraf te staan, maar de wijze van
executeren liet het plakkaat over aan de
inzichten van de rechters. Op het om vuil
gewin beschikbaar stellen van huizen voor
het plegen van sodomie stelde het
plakkaat eveneens de doodstraf. Rechters
moesten de lijken van de geëxecuteerden
laten verbranden, naar het galgenveld
brengen of in zee laten werpen. De
rechtbanken moesten tenslotte
voortvluchtige verdachten indagen.
Verschenen de ingedaagden niet, dan
stond hen verbanning te wachten.
In zijn totaliteit heeft de Utrechtse
vervolging tot elf doodvonnissen geleid,
zes verbanningen en twee levenslange
opsluitingen. Twee personen werden
vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
Het overgrote deel van de verdachten
heeft het leven weten te redden door te

vluchten3. De executies vonden in het
geheim plaats in de kelder van het huis
''Hasenberg" aan de Oudegracht waar het
gerecht zetelde. De Utrechtse
schepenbank hield aan die geheime
executies vast, ook toen de vervolgingen
al lang landelijke dimensies hadden
aangenomen en men in andere steden
was overgegaan tot publieke terechtstellingen. Voor wat betreft de Republiek in
zijn geheel, werden er in de achttiende
eeuw in totaal 289 personen vervolgd, van
wie er 70 ter dood veroordeeld werden en
107 bij verstek werden verbannen4. Bijna
alle ter dood veroordeelde sodomieten
stierven aan de worgpaal. Wurgen was in
de achttiende eeuw een typische
vrouwenstraf en werd anders nooit op
mannen toegepast. Na 1731 verslapte de
vervolging zodanig, dat de Staten van
Holland in 1765 de rechtsgeldigheid van
het Plakkaat opnieuw vastlegden. Er
vielen na 1765 nog wel wat slachtoffers,
onder wie aan het einde van de achttiende
eeuw ook enige vrouwen. Een
hardnekkige theorie was, dat de hoogste
klassen de besmettingshaard zouden zijn,
van waaruit het vuyle werk werd
doorgegeven. Inderdaad bevonden zich in
1730 onder de voortvluchtigen veel
mensen uit de hoogste klassen.
Resumerend moet worden opgemerkt,
dat van een systematisch vervolgingsbeleid in de achttiende eeuw geen sprake
was. Het ontbreken van een adequaat
opsporingsapparaat verhinderde dat.
Anders dan de recente geschiedschrijving
over homoseksualiteit nog wel eens wil
doen geloven, zijn procedures tegen
sodomieten in de achttiende eeuw een
marginaal verschijnsel geweest5.
Volgens Th. van der Meer is de feitelijke
aanleiding om tot vervolging van
sodomieten over te gaan, een logisch
gevolg van de arrestaties en de
bekentenissen van de verdachten en de
daaruit volgende ontdekking van het
bestaan van een omvangrijke subcultuur6.
Voor wat betreft dit laatste, in Den Haag
waren in de achttiende eeuw minstens vier
lolhuysen, waaronder dat van Jacob
Bakker. Hij bezat een soort bemiddelings-

Wachtpost van de stadswacht bij de
St. Janskerk te Utrecht. Kopergravure door
H. Spilman en N.J. de Beyer.
Foto GA Utrecht.

bureau tussen heren en knechten dat
landelijke bekendheid had onder de
sodomieten. Naast de lolhuysen was het
kruysen (contact leggen) geliefd, met
name op de Vijverberg, het Lange en Korte
Voorhout en in het Haagse Bos, de zgn.
kruysbaen. Ook in Utrecht en Groningen
bestonden soortgelijke subculturen.
Gezien het feit dat sodomievervolgingen
zich voor 1730 nooit hebben voorgedaan
op een schaal als in dat jaar en na 1811
niet meer op die wijze zijn voorgekomen,
zouden die vervolgingen wel eens
typerend voor de achttiende eeuw
geweest kunnen zijn. In 1811 toen de
Republiek bij Frankrijk werd ingelijfd,
kregen we te maken met het Franse
wetboek van strafrecht, de zogenaamde
Code Pénal. Strafbepalingen tegen
gelijkgeslachtelijk verkeer ontbraken hier.
Ds. Emanuel Valk
Emanuel Valk werd in 1697 te Amsterdam
geboren. Na een studie theologie aan de
Leidse universiteit, deed hij op 2
november 1723 peremptoir examen voor
de classis Haarlem. Hij werd toegelaten tot
de bediening van het kerkelijk ambt en
deed vervolgens op 21 november 1723
zijn intrede in de hervormde gemeente te
Velsen. Toen hij op 18 april 1730 zijn
ontslag vroeg, kreeg hij een lovlijk
testimonium dimissionis. Vanuit Vianen

werd na het vertrek van ds. J. Covijn naar
Dordrecht, een beroep uitgebracht op ds.
Valk. Deze nam dit beroep aan op 27
maart 1730 en werd op 14 mei
daaropvolgend in de ochtenddienst
bevestigd door ds. Hondius. Nog op deze
zelfde dag deed hij 's middags zijn intrede.
Vanwege het emeritaat van ds. J.F.
Rappardus in 1730, werd kort daarna ds.
G. Lentfrinck als tweede predikant
aangesteld. De Viaanse kerkeraad
bestond in 1730 uit de ouderlingen:
Cornells Ramot, Petrus Rijnders, Arnoldus
Crinius en A.W. Wijckensloot en uit de
diakenen: Pieter Hekhuysen, Arnout de
Wit en Augustus Sagittarius7.
Ds. Valk was nog geen maand in Vianen of
er gingen geruchten dat hij zich in zijn
vorige gemeente te Velsen schuldig zou
hebben gemaakt aan sodomie. Hij zou
tijdens zijn predikantschap aldaar
sodomie hebben gepleegd met een
knecht van Gerrit Corver, heer van Velsen
en Santpoort en oud-schepen van
Amsterdam. Deze knecht was voortvluchtig.
Valk overwoog toen voor enige tijd naar
Amsterdam te vertrekken, wat hem echter
door de drossaard van Vianen werd
ontraden. Daarmee zou hij juist de schijn
van schuld op zich laden. Valk sloeg deze
raad echter in de wind en vertrok toch naar
zijn familie en vrienden in Amsterdam,
alwaar hij samen met zijn echtgenote zes
weken verbleef.
Tijdens zijn afwezigheid vergaderde de
Viaanse kerkeraad op 17 juni 1730 over de
geruchten die over Valk de ronde deden.
Dirk de Zoete, koster te Velsen, verklaarde
echter op 30 juni 1730 te Vianen, dat hij
volstrekt niets kwaads van ds. Valk wist te
vertellen. Toen de schout, schepenen en
de kerkeraad van Velsen deze uitspraak
vernamen, waren ze hierover zo
verbolgen, dat de koster hiervoor werd
afgestraft, onder approbatie van Gerrit
Corver. Ze kwamen met tegenverklaringen, volgens welke de koster juist wel
kwalijke zaken over Valk had verteld.
In dezelfde periode gingen lidmaten uit de
gemeente rond met handtekeningenlijsten
om zijn terugkeer op de preekstoel te

bepleiten. De apotheker Augustus
Sagittarius, diaken van de hervormde
gemeente, biechtte op dat Valk zelf het
brein achter deze actie was en dat hij hem
daarin geholpen had. Op advies van de
classis werd de apotheker daarom door
de kerkeraad van het Heilig Avondmaal
afgehouden en voor altoos uitgesloten van
de kerkelijke bedieningen.
Toen Valk na zes weken in het in beroering
geraakte Vianen terugkeerde, werd hij op
het stadhuis ontboden. Hem werd
verzocht niet te preken, tot hij zijn
onschuld had aangetoond. Dit verzoek
werd kracht bijgezet door het besluit van
de classicale vergadering te Gouda (24
October 1730) om Valk een preekverbod
op te leggen, tot dat hij zich "ter purge"
had gesteld. Onder "ter purge stellen"
verstond men in die tijd, dat iemand, tegen
wie kwade geruchten in omloop waren, de

rechter kon verzoeken, allen die iets tot
beschuldiging meenden te kunnen
aandragen, op te roepen om hun klacht
gestand te doen8. Valk weigerde echter
een dergelijke juridische stap te
ondernemen.
Valk vroeg aan het gerecht te Vianen de
kerkeraad te bevelen hem een verslag te
leveren van het gebeurde en van het in de
kerkeraad over hem behandelde. Het
gerecht van Vianen wees Valk echter door
naar de kerkelijke rechter. Op 16 januari
1731 vroeg hij om een extra classicale
vergadering over zijn zaak, die een maand
later bijeen kwam. Er werd daar besloten
dat Valk een verslag diende te krijgen.
Drie predikanten, waaronder Valks collega
te Vianen ds. Lentfrinck, gingen tegen dit
besluit van de classis in beroep bij de
Zuid-Hollandse synode, die op 3 juli 1731
te Dordrecht begon. Nadat enige

De geregtigheid Verheerlijkt door het ontdekken en straffen der Hoog-gaande zonde. Gedicht waarin
sodomie aan de kaak wordt gesteld met afbeelding. Foto Atlas van Stolk Rotterdam.

afgevaardigden van de Synode met Valk
hadden gesproken, werd het besluit van
de classis nietig verklaard. Valk moest zich
volgens de synode "ter purge stellen", zij
voor het Hof van Holland hetzij voor het
Hof van Vianen. Hij had al enige advocaten
in de arm genomen. Dezen hadden hem
steeds ontraden om aan de eis van de
synode gevolg te geven. Zij waren van
mening dat Valk ongeacht de uitslag van
de "purge" in de ogen van derden toch
verdacht zou blijven. Valk volgde dit
advies op. Hij weigerde zich "ter purge te
stellen bij de burgerlijke rechter en viel nu
wegens deze ongehoorzaamheid onder
het opheffingsdreigement van de
Zuid-Hollandse Synode. Hij onttrok zich

Origincclc endo Autcntikc Copy

Van de S E N T E N T I E ,
Uit de Secretary van
T

E

G

E

VIANEN,
N

E M A N U E L VALK,
Gepronttncicert op Maandag den J p Noiiemtn

I73I-

Ezicn t y de Gerepte der Stede VIANEN j met affimatie van Jè
Heeren en Mrs. NicolAdf Val Zrtmkborjï , en Nicolais
Lakdrager,
ürdïnairis R i d e « in de Ed: Hove Provinciaal v a n U t r e c h c , als A d t Imendir met de Verificatie« daar toedienende , onder deze
hte gïfiirnecrt , by de Wel-Ed: Geler. Heere en Mr. Everard
tripetiiti/ig, Heere vaii Meerkerk, Droflardvan de Stad en LanKomme Oßcii Etßciw,

EMANUEL
Gewtttuti

Predikant alhier,

op tn tegtns

VALK,

Gedaagde in Perjoon in

deftillant,

E n zulks over en ter zaake van hec Verfoeyelyke crimen Sodomne» en het onder,
neemen van Scduftie van andere tor her Zelve, al) uok het verwekken van Sedineule
OpfchUddineen onder de Gemeente alhier. Gezien mede de Informatie». l'trecedcac. Ciratien, Edi3aal en Exploiren van
dien : Mitsgaders exrraci-en uit de Otncitts Rolle , Waar by van het vcrleencn dec
Vier defauteconilceri'e.
Het voorfz Gerechre met aiGltentie als vooten , o p alles gelet waar o p in dezen
te letten n o n d , doende Reehl in Naame van Haar Ed: Groor Mog! de Heeren Sraaten van Holland en Welt-Vrioflaild , als Souveraine Ovcrhecren van de Srede er»
Land. n van V I A N E N , Verlleekt den Gedaagden en Dclaillanr van alle Excepricn,
decliriatoir, tiilaroir, prtemptoir, weeren en deienucn, diehy gecoiiipareerdzyndc,
zoude hebben mogen proponeeren.
Band Voorts den zclvcnten eeuwigen dage uit de Stad Vianen , en Schouts-ampren
van dien , zonder daar eir weder in te komen, op pcene van zwaarder ftraf, naar vera
cifch valt zaaken icinfliirercn, als men hem namaals in Hechtenis bekomen mogte.
Condemneerr den Gedaagden en Defaillanr, boven dien in de koften en mifeii van
tuftirie rer raxarie en modérai ie van den Geregte, vctklarelidc ten dien fine degeanniteerde Goederen Pandbaar en Exccutabel.
Ende confifqueett zyn vordere Goederen , ten behoeven van Hoog.gemelte Haat
Ed: Groor M o g .
Üi-rzegEeiide den Heere EylTcher tryn vorderen Eyfch en Conclude.
A aam jîpronaniljtum np den Stadhuitc
VSn V I A N t , ia luaitio Litraorainario
der 19 Novrmlwr 17J1.
Prrclentibus de Heetenen Mrs. Nicolas; Can
Brmkborß,
en Kieolaas Lafldrager,
als Adliltenren.
Mitsgaders KUiaan van Renfilaar , Laurent Jan Sehat,
Corneiit Rtttnot , Jan Eiiat Marlyn , enjonn
Ofze,
Schepenen.
In kcnnlâé ran inj Provaioree! Srrirtaria ,

W.
I n ' s G R A V E N H A G E , by Nkoinat fitter Blommtndaa!,
in de Boekhorft-ftraat. 1731.

KELDERMAÏÏ.
Boekvcrkooper

Sententie van Ds. Emanuel Valk van 19 november 1731. Bezit Historische Vereniging het land
van Brederode.

aan zijn kerkelijke rechter, door op 19
augustus 1731 zijn ambt neer te leggen.
Hij vertrok uit Vianen en ging in Utrecht
wonen.
De geruchten verstomden echter niet. Op
27 augustus 1731 werd Valk door de
burgerlijke rechter te Vianen ingedaagd
om zich te verantwoorden over deze zaak.
Op een derde indaging volgde nog een
vierde en tenslotte werd door toedoen van
Valks echtgenote de zaak nog verder
uitgesteld. Op 30 October 1731 vroeg het
Hof van Vianen aan het gerecht te Utrecht,
om Valk in zijn woning te arresteren. Toen
Valk niet thuis werd aangetroffen, volgde
het vonnis: eeuwige verbanning en
verbeurdverklaring van zijn goederen. Na
het vonnis vertoonde hij zich desondanks
te Utrecht en werd prompt opgepakt.
Gezeten op een kar werd de gearresteerde
dominee naar Vianen gebracht. Daar werd
hij gevangen gezet in afwachting van zijn
proces. Op maandag 14 juli 1732 werd hij
van 9 tot 12 uur verhoord.
Dat Valk zich door de gang van zaken
vernederd zal hebben gevoeld, lijdt geen
twijfel. Immers, nog geen twee jaar
daarvoor was hij een geacht predikant in
de plaats, waar hij nu als een misdadiger
zat opgesloten in het gevang. Niet lang
daarna pleegde hij zelfmoord door zich
aan zijn sjerp op te hangen. Volgens de
opvattingen in die tijd, betekende dat, dat
hij schuldig was. Overeenkomstig de eisen
van het sodomie-plakkaat van 1730 werd
hij niet begraven, maar zijn lichaam werd
per schip naar Den Briel vervoerd om
aldaar in zee geworpen te worden.
Over het proces van ds. Valk is het laatste
woord nog niet gezegd. Was hij werkelijk
schuldig, of was er misschien sprake van
collegiale jalouzie? In het kerkeraadsarchief zitten nogal wat leemtes en ook de
notulen verschaffen ons nauwelijks
duidelijkheid in deze zaak. Het proces van
ds. Valk blijft 250 jaar na dato nog steeds
een mysterieus geval van kommeren kwel.
M.H.Quak.

't
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augustus 1987

NAJAARSECXURSIE NAAR MAASTRICHT EN THORN ÜP ZATERDAG 2b SEPTEMBER

De excursiecommissie heeft het genoegen de leden van de vereniging
uit te nodigen voor de najaarsexcursie op zaterdag 26 september
1987 die ons dit keer naar het witte stadje Thorn zal voeren
en Maastricht. Het programma zal er als volgt uit zien:
8.00 uur precies
10.00 "
10.4S "

11.45 "
12.30-14.00 uur
14.00 uur

15

15

lb

30

2U 3 0

vertrek vanaf het busstation aan de Lijnbaan te VIanen
koffiedrinken in restaurant "Crasborn"
te Thorn
bezoek Stiftskerk niet rondleiuing. Voor
ons Vlanezen vooral Interessant omdat een
der abdissen tot het geslacht Brederode
behoorde. De kerk, een gotische kruisbasiliek, heeft een rornaanse westbouw.
Door diverse verbouwingen van de Ibe tot
In de 18de eeuw vormt het interieur een
uniek harmonisch geheel uit verschillende
stljlperloden.
vertrek Thorn naar Maastricht
lunchen op eigen gelegenheid
verzamelen bij het Bonnefanten Museum,
Domlnlkanerplein 5. Bezoek aida ar met
rondleiding. De collecties van dlt museum
bevatten o.a. archeologische vo ndsten uit
de steen- en Romeinse tijd, mid aeleeuwse
beeldhouwwerken, Nederlandse en I tali aanse
meesters.
vertrek van het museum, waarna een ronulei di ng
volgt door de Binnenstad tot lb 15 uur
vertrek Maastricht. Onderweg wo rat eenmaal
gestopt om voor eigen rekening een maal ti jd
of consumptie te gebruiken,
aankomst op het busstation aan ue Li jnbaan
te VIanen.

De kosten van deelname bedragen ƒ 30,-- p.p. (buskosten-kofflebezoek Stlftskerk-museum-stadswandeling).

Wie zich voor deelname heeft opgegeven maar terugtrekt (bijzondere
omstandigheden natuurlijk daargelaten) moeten wij wel helaas de
rekening van ƒ 3 0 , — p.p. presenteren. U begrijpt dat wij uiteraard
ook onie afspraken gemaakt hebben."
Aanmeldingen (liefst zo spoedig mogelijk, maar gaarne vóór 20
september a.s.) bij de excursiecommissie :
de Heer U.A. Verduin - 01836-2579
de Heer P.v.Iperen
- 03473-71003
llevr.AJ Broere-Koeman- 03473-72470.

(B^cutôu <£cmitmft&k:
VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR DE JAN BLANKEN TENTOONSTELLING
OP ZATERDAG 2 MEI 1987.
Voorafgaande aan onze jaarvergadering maakte een 40tal leden van
de vereniging een excursie naar de Jan BlanK*n tentoonstelling
die gehouden werd in een afdeling van het Rijksmuseum te Amsterdam.
De volledige titel van deze tentoonstelling luidde "De Physique
Existentie dezes Lands", een aankondiging die wel enige uitleg
nodig maakte. Deze werd gelukig ook gegeven door een van de
organisatoren van deze tentoonstelling en twee van zijn assistenten.
De groep werd in drieën opgesplitst en er werd op een van de
tentoongestelde waterbouwkundige werken - levensloop - carrlëre
ingegaan. De grote nadruk lag natuurlijk op de vele waterstaatkundige uitvindingen die zeer aanschouwelijk op de wanden en
in model waren uitgevoerd. Dit om de opdrachtgevers te laten
zien hoe de werking hiervan was. Van zijn vele reizen waren
tekeningen en reisverslagen te zien. Deze waren zeer gedetailleerd
zodat ze wel eens de Indruk gaven of ze voor "Bedrljfsspionage"
gebruikt waren. Duidelijk kwam naar voren dat in de persoon
van Jan Blankers de waterhuishouding in de Nederlanden grondig
veranderde; van handbediende sluizen en bruggen naar gemechaniseerde
stoomgemalen m.a.w. de Intrede van het industriële tijdperk.
Van het geëxposeerde materiaal is een schitterende catalogus
gemaakt die aangeschaft is voor de bibliotheek van de vereniging.
Verder is er ook nog een fietstocht langs veel van zijn waterstaatkundige werken gemaakt. Op deze tocht hoopt de redactie
nog terug te komen in haar kroniek.

NAJAARSLEZING OP 19 NOVEMBER 1987.
In deze nieuwsbrief heeft U al kunnen lezen dat er in Utrecht
In het Centraal Museum In het kader van het Patriottenjaar
een belangrijke tentoonstelling wordt gehouden. Vianen heeft
ook het een en ander meegemaakt in deze woelige periode aan
het einde van de 18de eeuw. De excursiecommissie nodigt de
leden uit om van deze gebeurtenissen kennis te nemen in een
lezing te houden door onze oud stadgenoot de Heer P.J. Smit
die gehouden wordt in Hotel "Het Zwijnshoofd" op op donderdag
19 november 1987 om 20.00 uur.

VOOR VADERLAND EN VRIJHEID
Centraal Museum, Agnletenstraat 1, Utrecht
5 s»ptember-lö oktober 1987, di-za 10-17.00 uur zo 13-17.00 uur.
Nationale tentoonstelling over de patriottentijd. In een
omvangrijke en verassende presentatie van schilderijen,
gravures, keranlek, glazen enz. en met audlo-visuele
middelen wordt een beeld opgeroepen van de belangrijkste
thema's in de patiottentijd: het spookbeeld van nationaal
vervai, de Nederlandse Verlichting, de politieke crisis,
burgerwapening en politieke actlemiddelen, het incident
bij Vreeswijk, de komst van de Pruisen den de vlucht van
de patriotten.
Fietsroute naar het slagveld bij Vreeswijk.

2^aduccmtmtd*u:
De r e d a c t i e van h e t t i j d s c h r i f t h e e f t h e t genoegen om '
een b i j z o n d e r nummer aan t e kondigen d a t n a a r h e t z i c h
l a a t a a n z i e n e i n d o k t o b e r b e g i n november z a l v e r s c h i j n e n .
Dit nummer ( d u b b e l d i k ) zal g e w i j d z i j n aan d i v e r s e
m i l i t a i r e g e b e u r t e n i s s e n u i t de g e s c h i e d e n i s van Vianen
en h e t land van B r e d e r o d e . De l ö e - 1 8 e - 1 9 e en 2 0 s t e eeuw
komen h i e r i n aan bod. Het b l a d z a l met d i t nummer ook
h a a r 12^ J a r i g b e s t a a n v i e r e n en we hopen dan ook voor
de trouwe l e z e r s een v e r a s s i n g i n p e t t o t e hebben.

Op 10 o k t o b e r a . s . t r e e d ons r e d a c t i e l i d Marieke Quack
i n h e t h u w e l i j k met de Heer George H a r i n g . De l e d e n van
de r e d a c t i e c o m m i s s i e z u l l e n h i e r b i j a c t e de p r e s e n c e geven
en z u l l e n h a a r en h a a r e c h t g e n o o t namens r e d a c t i e en v e r e n i g i n g
van h a r t e gelukwensen.

Aan de ommezijde vindt informatie betreffende
het stadje Thorn. Een toeristische folder over
Maastricht zal U ter plaatse worden u i t g e r e i k t .
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Noten
1. T. van der Meer, De wesentlijke sonde van
sodomie en andere vuyligheden. Sodomietenvervolgingen in Amsterdam
1730-1811 (Amsterdam, 1984) 15.
2. R. Tielman, Homoseksualiteit in Nederland
(Meppel/Amsterdam, 1982)53.
3. L.J. Boon, ' "Utrechtenaren", De
sodomieprocessen in Utrecht 1730-1732',
Spiegel Historiael, XVII (1982) 556.
4. Van der Meer, Wesentlijke sonde, 8.
5. Wem, 177.
6. Idem, 181.
7. Gemeentearchief Vianen, Minuten en
ingekomen stukken 1730-1737.
8. MJ.A. de Vrijer, 'De storm om het crimen
nefandum in de jaren 1730-1732',
Nederlands archief voor kerkgeschiedenis,
XXV (1932) 213.

Archivalia:
Gemeentearchief Vianen, archief Hervormde
Gemeente: Minuten en ingekomen stukken
1730-1737; kerkeraadsarchief, bevestigingsnotulen 1701-1729, notulen 1731-1748
(inventaris no. 3).

H uwel i j ksperi kelen
Dat huwelijken wel eens via omwegen tot
stand komen is zo oud als de weg naar
Rome. Vianen als vrijstad heeft in haar
geschiedenis wel het een en ander op dit
gebied meegemaakt. Enige malen is ze
het schouwtoneel geweest van afgedwongen of in het geheim tot stand
gekomen huwelijken.
Tot aan het begin van deze eeuw was het
een veel voorkomend gebruik dat de
ouders een echtgenoot of echtgenote
voor hun kinderen uitzochten. Veelal werd
dan een "huwelijkscontract" opgemaakt
of werd bij de notaris een akte van
huwelijkse voorwaarden opgesteld om
beider ingebracht bezit vast te leggen. Dit
om te voorkomen dat ingebrachte
geldsommen of vast goed door een akte

kwistige partner werden verkwanseld of
erdoor gejaagd.
In de 17e en 18e eeuw werd door de
betrokken partijen niet altijd welwillend
gereageerd op deze gearrangeerde
huwelijken. Vianen heeft paartjes binnen
haar muren gehad die het recht in eigen
hand namen en zo hun ouders dwongen
toe te stemmen in een huwelijk. Andersom
kon ook: Vianen als toevluchtsoord om
van een lastige vrijer af te komen. Zo
verging het de Amsterdamse Sara Bom
die in 1776 de haar toebedachte Hendrik
Ravens ontvluchtte en in Vianen
vrijgeleide vroeg en verkreeg. Hendrik
probeerde via een verzoek aan de Staten
van Holland haarte laten uitleveren en
haar zo alsnog tot een huwelijk te
bewegen maar Sara bleef waar ze was,
veilig in Vianen1.
De beroemdste ontvoering uit de 17de
eeuw had nog een staartje in Vianen.
Weliswaar voerde deze naar Culemborg,
maar het drama ging niet ongemerkt aan
Vianen voorbij. De rijke Haagse joffer
Catharina van Orleans werd in 1664 door
een met schulden beladen jonker Johan
Diederik Mortaigne mee uit rijden
genomen. Toen ze de Haagse dreven
achter zich hadden, kreeg ze in de gaten
dat er iets niet klopte. Ze begon te
protesteren maar toen het richting
Culemborg ging, was ze al wat rustiger
gestemd. Haar achtervolgers, gestuurd
door haar voo^d, zaten hen o n de hielen,
maar de knecht van de jonker zag er geen
been in om op het veer van Vreeswijk naar
Vianen een luns (staafje door een gat
geschoven om te verhinderen dat een
voorwerp van zijn plaats schuift) uit het
wiel van hun koets te verwijderen. Het
gevolg hiervan was dat de heren
nauwelijks ingestapt met koets en al de
dijk afrolden en zo meer dan een uur
oponthoud hadden. Genoeg tijd voor de
knecht om zijn meester in Culemborg te
waarschuwen van hun nadering. Deze
slimme truc baatte echter niet. De joffer
werd uit Culemborg weer aan haar
voogden overgedragen en de jonker
ontvluchtte als soldaat verkleed 's nachts
de stad2.

Dat een tochtje per koets ook andere
gevolgen kon hebben vertellen ons de
archieven uit Hoorn. In september 1712
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Akte waarin de ouders van Lamberta Helena
Hemsingh bezwaar aantekenen tegen de
afgedwongen trouwbeloften gedaan te Vianen.
GA Hoorn.

werd Lamberta Helena Hemsing, 20 jaar
oud en erfgename van een aanzienlijk
kapitaal, verdiend door haar in Indië
overleden vader, uitgenodigd voor een
rijtoer in de omgeving van Utrecht door
Hendrik Verborght. Deze zoon van een
brouwer uit Utrecht nam haar mee naar
Vianen in een sekere herbergh genaemt
het Swijnshooft. Daar werd zij door hem
geseduceert en verleyt en volgens haar
moeder gedwongen een trouwbelofte te
tekenen. Deze trouwbelofte welke aldaar
dooreen onbekent vrouwspersoon was
gebragt had wel juridische waarde d.w.z.
hij was rechtsgeldig, maar haar moeder
Johanna Wilhelmina van Klenck weigerde
haar toestemming. Zij dwong haar dochter
mee te gaan naar een notaris om in een

10

akte te doen vastleggen dat dit geheel
buiten haar en haar tweede echtgenoot
om was gegaan en dat ze nooit sullen
consenteren in ofte tot een huwelijk met de
voorgenoemde Hendrik Verborght3.
Hendrik kreeg dus geen "acces"
(toegang) tot zijn verloofde, hoewel zijn
ouders er bij haar ouders op aandrongen
dat zij haar formele trouwbeloften zou
nakomen4. Haar ouders stonden echter
sterk in hun schoenen. Lamberta Helena
was nog geen 21 jaar en tot die leeftijd
mochten zij beslissen wie er met haar zou
trouwen. Maar Lamberta Helena maakte
het haar ouders wel moeilijk. Twee jaar
later liet een zekere Johan Scherenberg
hun weten, dat ze óók aan hem een
trouwbelofte had gegeven. Ten einde raad
liet haar moeder haar maar met Hendrik
trouwen, onder voorwaarde dat ze bij hen
in huis bleef wonen. Dit afgedwongen
huwelijk was geen succes. Er werden twee
dochters uit deze echtverbintenis
geboren, maar de begeerde erfenis die
Hendrik mede op het oog gehad zal
hebben, bestaande uit de lieve som van
honderdduizend gulden, ging aan zijn
neus voorbij. Door zijn vrouw werd bij
testament bepaald dat dit voor zijn
dochters was. Tot overmaat van ramp
overkwam hem hetzelfde als zijn
schoonouders toen zijn dochters furore
maakten op de Hoornse huwelijksmarkt
vanwege een voor hen bestemde erfenis
van een suikeroom uit Batavia. Zijn
jongste dochter werd verleid en via een
zwangerschap tot een huwelijk
gedwongen. De oudste dochter, hoewel
krankzinnig, werd een trouwbelofte
ontfutseld dooreen verre neef. Dit huwelijk
kon hij nog wel verhinderen maar veel
plezier had hij niet van zijn kinderen5.
Als laatsten worden hier ten tonele
gevoerd Huybert Johannes de Mol en
Brigitta Cornelia Philippina d'Ablaing van
Giessenburg. Brigitta stamde uit een oud
zeer rijk Utrechts geslacht en werd,
nauwelijks 18 jaar oud, op 24 oktober
1783 door bovengenoemde Huybert uit
Maarsen geschaakt. Huybert's vader was
een gewezen dominee en de oprichter van
een porceleinfabriek in Loosdrecht. Kort

Het huis Ameliënstein
in het Viaanse bos
1754. Anoniem
schilderij. Collectie
Bodel Nijenhuis
Leiden.

na 9 mei 1784 trouwden beiden voor
schout en schepenen te Engelen in het
land van Heusden. De vader van Brigitta
nam na de ontvoering meteen de nodige
juridische stappen bij het gerecht te
Utrecht en op 4 september 1784 werd
Huybert veroordeeld tot een boete van
ƒ 3.000,-. Op dat ogenblik verbleven de
jonggehuwden te I Jsselstein waar ze een
vrijgeleide exempt boete genoten.
Wegens de hoogte van de boete
vertrokken ze naar Vianen waar hun op 10
januari 1785 een provisionele vrijgeleide
werd verleend. Op 18 januari 1785 werden
hun huwelijkse voorwaarden afgelezen
van de pui van het stadhuis. Het jonge
paar heeft zich dan al op Ameliastein
gevestigd, waarvan de koop was
gefinancierd via een lening bij notaris W.G.
van Nes te Utrecht. Waarschijnlijk had in
de tussentijd een verzoening plaatsgevonden tussen vader en dochter. Een van de
te Vianen geboren kinderen werd
tenminste naar hem genoemd.
Was Ameliastein te duur voor hen? Na nog
geen twee jaar in Vianen vertoefd te
hebben vertrok het echtpaar richting
Rijnland en gaf notaris W. Pernis te Vianen
opdracht tot verkoop van het huis
Ameliënstein, wat op 4 april 1787

publiekelijk geschiedde. Deze ontvoering
heeft echter wel een "happy end". Het
huwelijk was zeer gelukkig en gezegend
met vele kinderen. Brigitta bereikte de
leeftijd van 68 jaar. Huybert diende als
grootmajoor-chirurgijn in het leger van
Napoleon tijdens diens veldtocht in
Rusland, waar hij vermoedelijk - minder
gelukkig - is gesneuveld6.
V.F.C. Leeuwenberg-Steegh.

Noten
N. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen voor
vervolgden (z.pl., 1984) 109.
2. Jacob van Lennep, Een schaking in de 17e
eeuw, bewerkt door Joh. van Nieuwenhuizen
(Den Haag, z.j.) 116.
Gemeentearchief Hoorn, Not. Acten, 2350

(21-10-1712).
Idem,, 2370 (22-10-1712).
L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in
een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780
(= Hollandse Historische Reeks, 4) (Dieren,
1985)123-124.
Met vriendelijke dank aan dr. W.M. Zappey
te Amstelveen, die een publikatie over de
Loosdrechtse porceleinindustrie
voorbereidt.
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Stichting Herstel Grafmonument
Jan Blanken

KRONIEK
In deze rubriek is plaats voor korte
berichten over het Land van Brederode.
Hierbij wordt gedacht aan boekbesprekingen, maar ook aan nieuwtjes over
markante plekken en gebouwen, over
tentoonstellingen, over jubilea van
verenigingen en over andere zaken die
leden van een historische vereniging
zouden kunnen interesseren. Bijdragen
voor deze rubriek zijn uiterst welkom op
het redactie-adres, dat, als gewoonlijk,
voorin dit tijdschrift vermeld staat.
De "nieuwe" Kroniek is een voortzetting
van de vroegere Kroniek, die onder de
vorige redactie met veel inzet werd
verzorgd door de heer De Meyere. De
huidige redactie zegt hem hiervoor
hartelijk dank en hoopt op bijdragen van
zijn hand te kunnen blijven rekenen.
Aan deze aflevering werkten mee:
J.M.M. Ruijter
W.H.P. Scholten

J\\

De tentoonstelling "De Physique
Existentie dezes Lands" in het
Rijksmuseum te Amsterdam, gewijd aan
het leven en werk van de Inspecteur-Generaal van de Waterstaat Jan Blanken
(1755-1838), heeft onder meer tot gevolg
gehad, dat het grafmonument van deze
illustere waterbouwer op de begraafplaats
van Vianen bij velen in de belangstelling is
komen te staan. Het feit, dat van het
monument anno 1987 slechts een roestig
restant is overgebleven was voor Roelof
van Gelder aanleiding om zijn artikel over
de Blankententoonstelling te besluiten
met "En laat nu de minister van Verkeer en
Waterstaat (...) maar over de brug komen
om van die zandhoop in Vianen, van de
roestige onderdelen en het losgeraakte
metselwerk weer een monument te maken
dat haar eerste Inspecteur-Generaal
waardig is." (NRC Handelsblad
20-2-1987). De verantwoordelijkheid voor
de restauratie van het monument werd in

: Bf:«t'.

mANKKVK*

l>

:

...

\M>A<r

..

Monument voor J. Blanken Jz op het kerkhof buiten Vianen. Opgericht 1841. Gewassen pentekening,
19x24,4cm. Gesigneerd en gedateerd G. Lamberts, 8augustus 1841. Op de zijflappen de tekst
die op het monument was aangebracht. Particuliere collectie. Foto: Stichting Herstel Grafmonument
Jan Blanken.
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de vorige aflevering van In het land van
Brederode in de eerste plaats een lokale
geacht: "Ligt hier niet een taak voor het
gemeentebestuur?", zo vraagt de
redactie zich af.
Inmiddels is er de Stichting Herstel
Grafmonument Jan Blanken. In het comité
van aanbeveling neemt de minister van
Verkeer en Waterstaat, mevrouw
N. Smit-Kroes, een prominente plaats in,
en voorzitter van het bestuur is Vianens
eerste burger, de heer W. van 't Veld.
Verder zijn in de Stichting vertegenwoordigd de museumwereld, de universitaire
wereld, het Algemeen Rijksarchief,
Rijkswaterstaat en de kerkvoogdij van de
N.H.-kerk ter plaatse. Tezamen zijn zij
verantwoordelijk voor de restauratie van
het gietijzeren grafmonument. De
restauratie, die gedeeltelijk ook een
reconstructie zal zijn, is verantwoord
omdat van het monument diverse
afbeeldingen beschikbaar zijn waarop de
nu verloren gegane onderdelen zijn
weergegeven. Verreweg de meest
belangrijke is de tekening die Gerrit
Lamberts maakte in 1841, het jaar van
oprichting. Deze tekening was te zien in
Amsterdam en laatstelijk in Vianen tijdens
de historische feesten op 6 en 13 juni.
Belangrijk is verder een foto van J. Belonje
uit 1957, die is afgedrukt in In het land van
BrederodeV (1980) op pagina 21.
Interessant is, dat de hoekomamenten
hier zijn vervangen door smalle, gebogen
ijzeren sierstrippen. Overigens wordt uit
het bijbehorende artikel niet duidelijk, dat
het gehele middenstuk dan reeds is
afgevoerd!
Onderzoek heeft aangetoond dat het
Blankenmonument is gemaakt door de in
1932 geliquideerde Deventer ijzergieterij
van Nering Bögel. Deze gieterij heeft in het
tweede en derde kwart van de
negentiende eeuw verscheidene
grafmonumenten gemaakt. Ook het
andere monument op de begraafplaats
van Vianen is door Nering Bögel
gefabriceerd. Uitstekend vergelijkingsmateriaal voor wat betreft het Blankenmonument biedt het grafmonument voor de
gebroeders Knijpinga en Janson op de

Oosterbegraafplaats te Groningen uit
1838. De grondvorm hiervan is identiek,
evenals de verwerkte ornamenten;
omgekeerde toortsen, eikenkrans en
staartbijtende slang. Hierdoor is het in
principe mogelijk afgietsels te maken voor
het Blankenmonument.
De Stichting is voor de realisatie van haar
werkzaamheden geheel afhankelijk van
bijdragen van derden. Belangrijke steun
ontvangt zij in de vorm van diensten. Zo is
bijvoorbeeld het Centraal Laboratorium in
Amsterdam bezig met een analytisch
onderzoek naar de verwerkte materialen
en verzorgt de gemeente Vianen de
noodzakelijke administratieve
ondersteuning. Echter voor gericht
onderzoek, het laten gieten van de
ontbrekende onderdelen etc. zijn
bijdragen van financiële aard onontbeerlijk. Een globale kostenberekening wijst
uit, dat voor het herstel van het Blankenmonument een bedrag van circa
ƒ 25.000,- nodig zal zijn.
Een ieder die aan dit herstel wil bijdragen
kan haar of zijn gift overmaken op
bankrekening 49.64.46.304 van de Amro
bank Vianen of op giro 119726 ten name
van Stichting Herstel Grafmonument Jan
Blanken te Vianen.
W.H.P.S.
Stoomsteenfabriek "Ds Lsk"
Op 31 december 1971 staakte de N.V.
Stoomsteenfabriek "De Lek" haar
produktie. Op de plaats waar eens deze
fabriek voor kalkzandstenen stond, staan
nu de luxe tot zeer luxe woningen van de
Nieuwegeinse Lekboulevard. Honderden
arbeiders, waarvan de meeste uit Vianen,
verdienden tussen 1910 en 1972 hier hun
dagelijks brood. De honger naar grond
voor woningbouw maakte een eind aan de
werkgelegenheid voor vierentwintig
personeelsleden. De gemeente
Nieuwegein nam het bedrijf over. Na de
overname werd het bedrijfsarchief
overgebracht naar het gemeentearchief,
waar het is geïnventariseerd door de heer
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Schipbrug tussen Vianen en Vreeswijk, met in de achtergrond de Stoomfabriek "De Lek". Vianen,
Gemeentearchief.

C.G.M. Noordam, werkzaam bij de
gemeente Nieuwegein. In het vijfenzestig
pagina's tellend boekwerkje is 51/2
strekkende meter archief teruggebracht
tot een helder en overzichtelijk geheel.
Vooraf gegaan door een (chronologisch)
historisch overzicht en een verantwoording, volgt, in 237 nummers, de
beschrijving van het bedrijfsarchief. Uit de
beschrijving blijkt dat van de correspondentie weinig en van de financiële
administratie veel bewaard is gebleven.
Een tiental bijlagen en een index op
plaatsnamen vormen een nadere ingang
op de correspondentie en op de in het
archief van de voormalige gemeente
Vreeswijk aanwezige vergunningen m.b.t.
"De Lek"! Het geheel is verluchtigd met 13
foto's, waarvan (helaas) de vindplaats niet
wordt vermeld.
Een verrassende toevoeging aan deze
inventaris vormt het hoofdstukje "Stukken
welke toevalligerwijs in het archief
berusten". Hierin worden vijf nummers
gewijd aan de in Vianen gevestigd
geweest zijnde "N.V. Vruchtenkwekerij
Stammershoef" en tien nummers aan de
Viaanse "Sociëteit De Eendracht". Het feit
14

dat een mede-oprichter en direkteur van
"De Lek" de heer M.E. Hartman, tevens
eigenaar was van "Stammershoef" en
voorzitter van "De Eendracht" verklaren
het "toeval" en dus de vermenging.
Overigens is het jammer dat deze stukken
niet teruggebracht zijn naar de plaats van
hun oorsprong en niet gedeponeerd zijn in
het gemeentearchief van Vianen. Immers
met de N.V. Stoomsteenfabriek "De Lek",
noch met Vreeswijk (Nieuwegein) hebben
ze iets van doen.
De door de gemeente Nieuwegein
uitgegeven inventaris bevat belangrijke
informatie over nog recente ekonomische
geschiedenis van Vianen.
J.M.M.R.
De hoogstaangeslagenen
Reglement op het bestuur ten platten
lande in de provincie Holland, wordt in
artikel 35 voorgeschreven dat de
gemeenteraad over het invoeren van
nieuwe, en het doen voortduren,
veranderen of ophouden van reeds

bestaande plaatselijke belastingen; over
aankoop, verkoop, verruiling of
vervreemding, onder eenige benaming,
van der gemeentes bezittingen en
geregtigheden; over het belasten of
bezwaren van dezelve, of van eenige
plaatselijke inkomsten, en over het doen
van geldopnemingen, zonder onderscheid
raadpleegt een aantal hoogstaangeslagenen in de plaatselijke belastingen, gelijk
aan het aantal raadsleden.
In dit reglement uit 1825, een voorloper
van de tegenwoordig nog geldende
gemeentewet van 1851, ligt de oplossing
voor het feit dat in 1848 de hoogstaangeslagenen worden betrokken bij de dekking
van het begrotingstekort. In tegenstelling
tot de opmerking van de heer G.J.N, de

Korte in zijn "Strijd, rusten verlatenheid".
Politieke en economische aspekten te
Vianen 1840-1850 in dit tijdschrift (11de
jaargang nr 3/4,1986), is er dus wel sprake
van "vastgelegd recht". Overigens is het
niet verwonderlijk dat deze vergissing is
ontstaan, ten eerste zijn in ons huidige
koninkrijk zes, op onderdelen
verschillende, reglementen op het bestuur
ten platten lande vastgelegd. Ten tweede,
in dergelijke reglementen voor de steden,
eveneens uit 1825, komt een overeenkomstige regeling niet voor. En in tegenstelling
tot bijvoorbeeld Culemborg wordt Vianen
in 1825 gerekend te behoren tot het
platteland.
J.M.M.R.

LEDENLIJST HISTORISCHE VERENIGING "LAND VAN BREDERODE" (vervolg)

A. vanIperen
P. van Iperen
Drs N.T.P. Jansen
G.J.Janssen
DrA.M. Janssens
Drs J.H.P. Jeuken
Mw A.M. Jochems-Verwers
A. de Jong
MwA.de Jong
Mw W. de Jong-Boef
L. Kalden
Mw C.H. Kastelein-van den Düngen
P. Kastelein
A.T.T. Kattouw
Mw J.P. van Kekem-Maasland
A. de Klerk
E. Koenhein
Mr A.C.N. Koenhein
J.A.M. Koenhein
Mw Koffrie-Lockman
A.B.Kooyman
G. de Korte
J. Kortenoever
G.C. Kranenburg
Mw A.A. Krijger-Mijnlieff
L. Krijnen
Mw A.J.M. v.d. Kroft-v. Gent
Mw J.M. Krouwel-van Dijck
Mw P. Krouwel-Schrijvershof
E.J. Krudop
J.A. Kuis

Cambierstraat 1
Langendijk17
Jan van Arkelstraat 6
Dorpsstraat 82
Verl. Horstlaan 2
Langendijk54
Wendelaar 95
Achterstraat 2
Helslootstraat 2
Buizerdlaan 30
Walkart residence
Eerste Hogeweg 186
Middelkoop 30
Kerkstraat 12
Korenmolen 28
Van Eykstraat 4
Van der Helstlaan 40

4132 CP Vianen
4132 AH Vianen
4121 EKEverdingen
4128BZLexmond
3971 MP Driebergen
4132 AL Vianen
4133 CC Vianen
4132 VD Vianen
4132 XH Vianen
4131 CS Vianen
Zeist

Lijsterbesstraat 1
Aimé Bonnastraat 10
Blasiusstraat59e
Van Eykstraat 28
Willem Alexanderstraat 7
Zwanengat 6
Boulevard 77-5
Achtersloot 24
Weissenbruchstraat 21

4131 AN Vianen
4132 CD Vianen
1091 CL Amsterdam
4132 ES Vianen
4132 ER Vianen
4132 XC Vianen
2225 HA Katwijk aan Zee
3401 NWIJsselstein
6813 KJ Arnhem
3582 VT Utrecht
4131 ZZ Vianen
1902HECastricum
4131 AW Vianen
4133 AN Vianen
4131 AZ Vianen

I.B.B.Iaan65l
W. v. Duvenvoordestraat 10
Bloemgaarde48
Kastanjelaan 56
Dominicushof44
Brugstraat 58

4245 TT Leerbroek
4132 BE Vianen
4133 EM Vianen
4132 ET Vianen
1412 HD Naarden
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Wij verzorgen
voor u
een totaal
textielreinigingspakket

Stomerij

IDEAL

Kerkstraat 29
Vianen
Tel. 03473-71671

J M Htotjnötooflï'
OEIJ
Specialiteiten Restaurant - Hotel

WORSTMAAKER
KWALITEITSSLAGERIJ
Pr. Julianastraat 6
Vianen (Centrum)
Tel. 03473-71286

Vianen-tel. 71298

Goed wonen kanbelangrijk bijdragen
tot gelukkiger leven.
Steeds meer mensen leggen het
financiële fundament daarvoor samen met
de Rabobank.

Rabobank S
geld en goede raad

KANTOREN:

Vianen:

Lexmond, tel: 03474- 1541

Voorstraat 65, tel: 03473 - 71261
Winkelcentrum Monnikenhof,

Hagestein, tel: 03472 -1714
(Everdingen, tel: 03472 -1496

tel: 03473 - 71261

Kantoor: Voorstraat 65, Vianen ook op zaterdag open van 10.00 -12.00 uur

Panden Langendijk 10-12-14-16, Vianen

Foto: P. Wit, Vianen

Opdrachtgever: B.V. Vrijstad, Vianen
Architektenburo: Verlaan en Bouwstra, Vianen
De restauratie wordt uitgevoerd door:

restauratie

renovatie

nieuwbouw

Woudenberg-Ameide
Voorstraat 7 - Postbus 3 - Ameide - Telefoon 01836 -1641
Vestigingen te Groningen - Medemblik - Oosterwolde - Valkenburg - Zutphen

