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Bericht van de redactie 

In dit nummer komt de Langendijk 
meermaals ter sprake, overigens meer 
door toeval dan als gevolg van een 
bewuste keuze van de redactie. Van de 
architect A. Verlaan kreeg de redactie de 
suggestie aangereikt extra aandacht te 
schenken aan het zojuist gerestaureerde 
pand aan de Langendijk 14-16, meer 
bekend als de voormalige uitspanning 
"Neêrlands Welvaren". Het bezit een rijk 
bouwhistorisch verleden, teruggaand op 
de late middeleeuwen. De bouwgeschie
denis van dit bijzonder fraaie pand wordt 
in het kort uit de doeken gedaan door Bart 
Klück te Utrecht, terwijl A. Verlaan zelf, 
restauratie-architect van professie, 
verslag doet van de eigenlijke restau
ratiewerkzaamheden. Als bestuurslid van 
de b.v. Vrijstad Vianen en als uitvoerend 
architect was hij nauw betrokken bij de 
aankoop en de restauratie van dit pand. 

Tezelfdertijd verblijdde J. Heniger, voor de 
trouwe lezer van dit tijdschrift geen 
onbekende, de redactie met een bijdrage 
over het edelsmedengeslacht Van Vianen, 
inderdaad stammend uit Vianen, waar 
Ernst Gijsbrechtsz. in de 16e eeuw een 
brouwerij exploiteerde aan de Langendijk. 
Hoewel een sluitende bewijsvoering 
hiervoor niet is te leveren, is het heel wel 
mogelijk dat het hierbij om het pand gaat, 
dat nu in alle glorie is hersteld. 

Via associatie met het edelsmedenbedrijf 
komen we uit bij de derde bijdrage. Mevr. 
M.H. Quak beschrijft enkele van de 
fraaiste stukken van het kerkzilver, in het 
bezit van en vaak nog in gebruik bij de 
hervormde gemeente en de r.k. parochie 
te Vianen. Het gaat daarbij weliswaar niet 
om de ongeëvenaarde Produkten van de 
Van Vianens, maar het blijkt dat de ware 
zilverliefhebber in Vianen toch nog 
zilverwerk kan aantreffen dat alleszins de 
moeite waard genoemd mag worden. 

De bouwgeschiedenis van het huis 
Langendijk 14-16 te Vianen 

Niet ver van de Lekpoort, met een erf tot 
aan de stadsmuur, heeft het later als 
"Neêrlands Welvaren" bekende huis 
Langendijk 14-16 vanouds een opvallende 
plaats ingenomen in het noordelijke stuk 
van Vianen. In 1616 was het het enige huis 
met een verdieping langs de dijk. Uit 
onderzoek van muren, balklagen en de 
kap is overduidelijk gebleken dat de 
geschiedenis niet begint met het jaartal 
dat op de gevelsteen staat; vastgesteld is 
dat het huis een laat-middeleeuwse 
oorsprong heeft (ca. 1525) en bovendien 
dat het in zijn vroegste periode aan beide 
zijden vrijstond. Weliswaar kreeg de 
voorgevel in 1616 een ander uiterlijk, een 
"modern" renaissance gezicht met 
"frontons" boven deur en vensters met 
zandstenen iijsten en nieuwe sierankers 
aan de balkeinden, maar daarbij werd wel 
gebruik gemaakt van het grootste deel van 
de oude gevel. Aan de andere gevels en 
het inwendige van het gebouw veranderde 
toen weinig. Onderzoek van oorspronke
lijke vloerdelen en de balklaag toonde aan 
dat aan deze verbouwing een periode van 
verwaarlozing is voorafgegaan en dat er in 
1616 vooral sprake is van herstel, met 
enige in- en uitwendige aanpassingen: 
we zouden nu zeggen dat het pand werd 
gerestaureerd. 

We kunnen ons een voorstelling van het 
middeleeuwse gebouw maken als we 
nauwkeurig onderscheid maken tussen 
oorspronkelijk metselwerk en 17-eeuwse 
en latere veranderingen. Dan blijkt dat de 
ingang oorspronkelijk zat ter plaatse van 
het venster links van de huidige ingang. 
Links van de oorspronkelijke deur was een 
groot venster, rechts een smal venster en 
verder was de indeling met dezelfde 
vensteropeningen en kelderingang als nu, 
alleen met andere kozijnen, kruiskozijnen 
voor de opkamer boven de kelder en 
vermoedelijk kloosterkozijnen in 3 smalle 
verdiepingsvensters. 
Bij binnenkomst kwam men, waarschijnlijk 
via een tochtportaal, in een grote kamer 
van ongeveer 7.5 x 6 meter met tegen de 
linkermuur een meer dan twee-en-een 
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halve meter brede haard. Meteen rechts 
van de ingang was een trap die via een 
bordes toegang gaf tot een opkamer in het 
rechter deel en verder naar de verdieping 
voerde. Vanwege deze trap was er in de 
voorgevel alleen plaats voor een smal 
venster. Het eerste stuk trap was een 
spiltrap van slechts 6 treden, dan volgde 
- na een bordesje - een recht trapje. De 
treden van dit trapje waren door de ver
vaardiger aan de onderzijde gemerkt met 
ingesneden nummers, zodat het in onder
delen van de werkplaats naar de Langen-
dijk vervoerd kon worden en daar gemon
teerd. 
De opkamer van 4x6 meter is de eigenlijke 
woonkamer geweest met een twee meter 
brede haard tegen de rechter zijgevel en 
een smal deurtje in de achtergevel. Midden 
16e eeuw werd de haard verfraaid met 
zeer fijnzinnig gedecoreerde Antwerpse 
haardstenen. In feite heeft het huis een 
zeer traditionele middeleeuwse indeling, 
al bekend van 13e-eeuwse stenen huizen; 

met een "zaal" en een woonkamer, waar
bij een van beiden is onderkelderd. Alle 
wanden waren oorspronkelijk witgepleis-
terd, zonder enige decoratie. De plafonds 
waren vóór de verbouwing van 1616 
geschilderd, rood in de "zaal" en groen in 
de opkamer. Het waren plafonds van 
kleine eiken balkjes, die in de zaal rustten 
op twee zware balken en in de woonkamer 
op één balk en de tussenmuur: een zoge
naamde moer- en kinderbintenbalklaag. 
De vloeren waren met plavuizen belegd. 
Het gebouw was zeer op de straat georiën
teerd: de achtergevel had alleen op de 
verdieping één smal venster. 
Ook de verdieping was in twee gelijke 
delen verdeeld, maar dan met een houten 
wand en het venster diende voor een 
kamer boven de woonkamer. Op de 
verdieping kon niet gestookt worden: de 
warmte moest komen van de opgewarmde 
rookkanalen. Het balkwerk van de verdie
ping bestaat uit vier gebinten (balken met 
z.g. muurstijlen, versterkt met 'korbeels'), 



allen uit dezelfde tijd, met gotische 
versiering aan dez.g. sleutelstukken 
(waarop de balken in de muur rusten). Wat 
echter merkwaardig is: ieder gebint 
vertoont zodanige individuele kenmerken 
in de konstruktie en afwerking, dat aan 
verschillende timmerlieden gedacht moet 
worden, die alleen de hoofdpunten als 
gemeenschappelijk uitgangspunt hadden. 
Men kan daarbij denken aan grote haast of 
iets als een proeve van bekwaamheid. 
Over het hele huis loopt een ongedeelde 
zolder, die ook van oorsprong geen 
vliering had. De spanten zijn samengesteld 
uit twee eiken jukken, die voor midde
leeuwse begrippen erg licht van konstruk
tie zijn en daaruit kan afgeleid worden dat 
het gebouw vermoedelijk geen stenen 
dakbedekking, maar een rieten kap had. 
Wat is nu de oorspronkelijke funktie 
geweest? Mogelijk kunnen de archieven 
hier meer over zeggen. Uit de struktuur 
kan in ieder geval afgeleid worden dat er 
sprake was van een gemengde funktie, 
waarbij het wonen tamelijk ondergeschikt 
was. Er zijn geen sporen die duiden op een 
ambacht. De haard in de grote kamer kan 
op een openbare funktie wijzen en het 
grootste deel van de verdieping moet bij 
dezelfde funktie horen. Op grond van deze 
indeling, de opvallende afmetingen en de 
ligging nabij een belangrijke stadspoort 
ben ik geneigd een oorspronkelijke funktie 
als herberg te zien. De grote kamer is dan 
vanouds de gelagkamer en het daarboven 
gelegen deel van de verdieping moet dan 
slaapzaal geweest zijn, met bedsteden 
tegen de blinde achtergevel. 

De verbouwing, waarbij tegen beide 
zijgevels een éénlaags huis wordt 
aangebouwd en er een achterbouw volgt 
(met keuken?), laat deze indeling en 
daarmee de funktie ongewijzigd. Alleen 
wordt de trap tegen de achtergevel 
geplaatst, zodat de voorgevel - wat 
betreft het herberggedeelte - met een 
groot venster rechts van de ingang meer 
symmetrie krijgt. Met deze opzet wordt 
ook de plaats van de gevelsteen heel 
logisch. 

Bart Klück 

De restauratie van het huis "Neêrlands 
Welvaren" aan de Langendijk 14-16 te 
Vianen. 

Voorgeschiedenis 

Als in 1979 het huis "Neêrlands Welvaren" 
wordt verkocht vertrekt daarmee de 
laatste kastelein uit een sinds mensenheu
genis als café bekend stand pand. De 
nieuwe eigenaar had grootste plannen, hij 
wilde er een hotel-restaurant vestigen. De 
instorting van de onroerendgoed markt 
begin jaren tachtig deed deze plannen in 
duigen vallen, het pand kwam leeg te 
staan en werd dichtgeplankt. Een periode 
van ernstig verval trad in. De kap van het 
achterhuis zakte gedeeltelijk in en de 



voorkap begon overal te lekken. Veel 
inwoners van Vianen was deze toestand 
een doorn in het oog. 
Tijdens de aandeelhoudersvergadering 
van de B.V. Vrijstad Vianen in 1984 kwam 
het huis in de rondvraag aan de orde. 
Besloten werd een poging te doen het huis 
aan te kopen. Dit lukte na veel onderhan
delen in 1985. De aankoop is mede moge
lijk geweest door de steun die de ge
meente Vianen gaf, zowel in de vorm van 
subsidies als in het stellen van zekerheden. 
De B.V. Vrijstad Vianen Maatschappij tot 
Stadsherstel is in 1975 opgericht met het 
doel om in slechte staat verkerende pan
den met bouwhistorische waarde in de 
stad Vianen te restaureren en zo te bewa
ren voor het nageslacht. De aandeelhou
ders zijn particulieren en instellingen die 
de stad Vianen na aan het hart ligt. De 
gemeente Vianen is voor een kwart aan
deelhouder. 

Het restauratieplan. 

De belangrijkste voorwaarde bij het maken 
van het restauratieplan was het zoveel 
mogelijk handhaven van de oorspronke
lijke structuur en verschijningsvorm van 
het huis. Onder het oorspronkelijke huis 
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Ravage na de instorting op 6 oktober 1986. 
Foto Peter Wit, Vianen. 

wordt verstaan het middeleeuws voorhuis 
met de 18e eeuwse achterbouw, echter 
ontdaan van in de 20e eeuw aangebouwde 
en ontsierende privaten. 
In eerste instantie is onderzocht of het 
pand weer als een geheel tot woonhuis 
met praktijkruimte hersteld kon worden. 
Dit bleek financieel niet haalbaar te zijn. 
Gekozen is toen voor een verticale verde
ling in twee woonhuizen, op de traveemaat 
2 staat tot 3. Dit hield in dat de op de 
begane grond al aanwezige scheidings
muur van de hal doorgezet moest worden 
op de verdieping tot in de kap. Een verti
cale verdeling heeft voordelen op een 
horizontale, zowel constructief, geluids
isolatie-technisch, als praktisch. Een 
nadeel is dat de grote zaal op de verdie
ping gedeeld moest worden, waar deze 
ruimte dat nooit geweest is. De toegang 
van woning nr. 16 is de deurpartij in de 
voorgevel geworden en de voordeur van 
woning nr. 14 zit in de poort tussen nr. 12 
en 14 op de plaats waar ooit een zij-ingang 
geweest is. De achterbouw verkeerde, 
zoals hiervoor al gemeld, in zeer slechte 
staat, onoordeelkundige verbouwingen en 
ophogingen hebben het doen losscheuren 
van de voorbouw. Totaal afbreken en weer 
opbouwen was hier de enige mogelijkheid. 
De voorgevel met de zandstenen frontons 
boven de ramen en de zijtrapgevels zou
den in de bestaande toestand hersteld 
worden. Alleen voor de achtergevel was 
een nieuwe indeling gekozen, geënt op de 
woonbestemming. Op 1 september 1986 
werd met de restauratie een aanvang 
gemaakt. De achterbouw werd gesloopt 
en het voorhuis gestut en gestempeld. 
Vervolgens werden er boorpalen in de 
grond aangebracht om de nieuwe achter
bouw te funderen. Officieel zou op vrijdag 
10 oktober 1986 de restauratie van start 
gaan. 

Echter op maandag 6 oktober om 12.55 u 
stortte het pand met luid geraas in. Er mag 
van geluk gesproken worden dat het op 
dat moment juist schafttijd was en er 
niemand in of onder het gebouw liep. De 
oorzaak van de instorting was niet met 
zekerheid te achterhalen. Wel bewees dit 
tragische voorval hoe nodig de restauratie 
was. 
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eiken trap in het huis, die nog uit de bouw
tijd dateerde, maar erg slecht was, is 
geheel vernieuwd en in vurenhout doorge
zet naar de zolder. 
In woning nr. 14 is de nieuwe trap bewust 
in het achterhuis geplaatst om aan te 
geven dat hier nooit een trap in het voor
huis geweest is. De 16e eeuwse haardste-
nen die in de schouw van de opkamer zijn 
gevonden, voorstellende o.a. de geschie
denis van Suzanna en de ouderlingen uit 
de apocriefe bijbelboeken, zijn inmiddels 
gerestaureerd en geschonken aan het 
Stedelijk Museum te Vianen. Verder is nog 
vermeldenswaard de plavuizenvloer van 
de opkamer, bestaande uit diagonaal 
gelegde rode en blauwe plavuisjes. 
De restauratie is verder zonder noemens
waardige problemen voltooid, en medio 
1987 werden beide woningen door de 
kopers in gebruik genomen. 

A. Verlaan 

Twee van de aangetroffen haardstenen, 16e 
eeuw, voorstellende: Judit doodt Holofernes 
(boven) en Susanna bespied door de twee 
grijsaards (beneden). 

Uit de aanvankelijk grote ravage kwamen 
gelukkig alle 16e eeuwse eiken korbelen 
en sleutelstukken onbeschadigd te voor
schijn. Van de moerbalken bleken er twee 
gebroken te zijn. De gevelsteen uit 1616 
lag onbeschadigd op straat tussen het 
puin. De beide trapgevels waren groten
deels blijven staan en de kelder met 
opkamer was ook nog heel. Gelukkig was 
het huis voor de restauratie uitvoerig 
opgemeten en gedocumenteerd, zodat 
geen voor de restauratie noodzakelijke 
gegevens verloren zijn gegaan. Met man 
en macht is toen een herstelplan gemaakt, 
waarna de voorgevel in enkele weken tijds 
weer werd opgebouwd. Op 14 november 
1986 kon de gevelsteen met het jaartal 
1616 door burgemeester in 't Veld weer 
geplaatst worden. 
De eiken spantkrommers van de kap zijn 
op één spant na vernieuwd moeten wor
den. Hiervoor is ook weer krom gegroeid 
inlands eikehout gebruikt. Een compleet 
spant is in woning nr. 14 nog aanwezig. De 

Het pand Langendijk 14-1'6 na restauratie, 
1987. Foto Peter Wit, Vianen. 



De edelsmeden Van Vianen uit Vianen 

In een oogverblindende tentoonstelling 
bewees het Centraal Museum te Utrecht 
van 14 december 1984 tot 10 februari 
1985 alle eer aan de beroemdste familie 
van edelsmeden die Nederland ooit ge
kend heeft: Van Vianen. Sober maar stijlvol 
opgesteld kwamen de pronkstukken van 
de vroeg-17de-eeuwse zilver- en goud-
smeedkunst volledig tot hun recht. Als een 
Vondeliaanse rei regen kannen, schalen, 
schotels, bekers en zoutvaten, goud en 
zilver, zich aaneen tot een koninklijk, nee, 
keizerlijk banket. 
Ernst, Paulus, Adam en Christiaan van 
Vianen, tesamen twee generaties van 
begenadigde kloppers en drijvers, verhie
ven een mooi ambacht van gebruiksvoor
werpen tot schilder- en beeldhouwkunst 
in edelmetaal. Werkelijk verbluffende 
schoonheid trof de ademloze bezoeker in 
de plaquettes van Paulus, kleine zilveren 
platen die met schilderingen in licht- en 
schaduwwisselingen, die zelfs Rembrand 
tot jaloezie verleid moet hebben. 
Wie als mosterd na de maaltijd toch nog 
de Viaanse pracht en praal in de boeken
kast wil zetten, kope de tentoonstellings
catalogus, samengesteld door drs. Ide 
van Zijl, en het tweedelige proefschrift van 
J.R. ter Molen die in 1984 het voorrecht 
had om op deze staaltjes van uitzonderlijke 
edelsmeedkunst te mogen promoveren. 
Onwillekeurig vraagt de Viaanse lezer zich 
af, of de roemrijke smeden, gezien hun 
familienaam, van Viaanse afkomst zijn. Ter 
Molen opent het eerste hoofdstuk van zijn 
proefschrift met de volgende merkwaar
dige zin: 
De voorouders van de kunstenaarsfamilie 
Van Vianen, die hun geslachtsnaam onge
twijfeld aan hun plaats van herkomst 
ontleend hebben, waren waarschijnlijk 
reeds in de vijftiende eeuw in Utrecht 
gevestigd. 
Uit deze zin kan de lezer reeds proeven, 
dat de schrijver in het duister tast over een 
Viaanse herkomst. Dit is des te merkwaar
diger, als men wat verderop bij Ter Molen 
leest, dat een van de oudere 16de-eeuwse 
leden van de smedenfamilie de Viaanse 
brouwer Jan Eerstz. van Vianen was, die 

een brouwerij op de Langendijk had. De 
gegevens over deze brouwer ontleent de 
schrijver aan het Viaanse rechterlijke 
archief. Nu zal men verwachten, dat hij wat 
teruggebladerd zal hebben in de oudere 
registers van dit archief, op zoek naar 
vroegere generaties. Helaas heeft Ter 
Molen dat niet gedaan, of althans hij 
vermeldt geen verdere zoekactie. Had hij 
dat wel gedaan, dan had hij moeiteloos de 
herkomst van de edelsmeden Van Vianen 
uit Vianen kunnen aantonen en zelfs een 
aardig beeld kunnen schetsen van het 
voorvaderlijke Viaans-Utrechtse milieu in 
de 16de eeuw. 

Ernst Gijsbrechtsz. 

De sleutelfiguur is Ernst Gijsbrechtsz., de 
grootvader van de edelsmeden. Hij wordt 
vermeld in de jaren 1534-1575 en was 
dood in 15761. Ernst was brouwer op de 
Langendijk in Vianen. Het oudste gegeven 
dat daar op wijst, is van 10 september 
1539, toen de brouwers Peter Symonss., 
Pelgrim Willemss., Eerst Ghysbertss. en 
Meyns Anthonys weduwe de eed op de 
Viaanse ordonnantie van de brouwerij 
aflegden die een dag eerder was afgekon
digd door het Viaanse stadsbestuur2. Uit 
een ander gegeven, uit 1561/2, blijkt dat 
Ernst 20% van het Viaanse bier produceer
de. Hij werd daarin alleen overtroffen door 
zijn concurrent Clement Volkertsz., een 
broer van de bekende letterkundige Dirk 
Coornhert, die ruim 60% voor zijn rekening 
nam3. Toen in 1568 beslag werd gelegd op 
de bezittingen van de Viaanse balling 
Ricoud Jacobsz. Bosman, behoorden 
daartoe een rente van 6 gulden, 5 stuivers 
en 1 penning op de goederen van Ernst 
Gijsbrechtsz. brouwer en een rente van 20 
stuivers op het huis van Ernst Gijsbrechtsz. 
op de Langendijk4. 

Van het landbezit van Ernst noem ik een 
weer land ten oosten van de stad Vianen in 
de polder de Kleine Hagen, dat hij voor 
586 gulden had gekocht van Dirk Johan 
Dirksz. Het land was leen van de heer van 
Vianen die hem op 17 augustus 1556 
ermee beleende5. Naast dit perceel lag 
nog een ander perceel van 2 morgen, 
waartoe ook een stukje van de uiterwaard 



van de Lek behoorde, dat Ernst pachtte 
van de erfgenamen van de Viaanse leen
man Dirk van Oostrum tegen een jaarlijkse 
som van 18 gulden, 2 kapoenen en 2 
kleine hoenders6. 
Ernst Gijsbrechtsz. nam een vooraan
staande positie in de Viaanse gemeen
schap in. Vanaf 1560 was hij lid van de 
stedelijke magistraat. Voor zover de 
fragmentarische gegevens uit die tijd te 
kennen geven, was hij schepen in 1560, 
1563,1566,1568,1569,1571,1573-1575. 
Voor het laatst was hij als schepen getuige 
van een acte van 21 februari 15757. 
Ernst Gijsbrechtsz. was getrouwd met 
Janna van Diemen. Zij behoorde tot een 
Utrechtse regeringsfamilie. Haarvader 
IJsbrand IJsbrandsz. van Diemen (overle
den in 1524) was raad, schepen en ouder-
man van Utrecht geweest. Haar broer 
Adam van Diemen (1487-1536/9) was 
zelfs burgemeester van die stad in 15258. 

Beker van S. Maartensgilde te Haarlem door 
Ernst Jansz. van Vianen, 1604. Zilver. Frans 
Halsmuseum, Haarlem. Foto bezit Centraal 
Museum, Utrecht. 

De Van Diemens waren vrij vermogend. In 
1534 en 1535 kwam het tot een afwikkeling 
van de erfenis van IJsbrand van Diemen, 
waarbij Ernst Gijsbrechtsz. ondermeer 
verklaarde, dat hij bij Janna witlickege-
boirte, kinderen dus, had9. Hieruit kan men 
afleiden, dat Ernst en Janna omstreeks 
1500 geboren zullen zijn en dat hun kinde
ren omstreeks 1530 het levenslicht zagen. 
Voor zover bekend is, hadden zij twee 
zonen, Willem en Jan. Waarschijnlijk was 
Willem de oudste zoon, want hij volgde zijn 
vader op in het leenland in de Kleine 
Hagen, waarmee hij op 11 februari 1576 
beleend werd10. De brouwerij op de Lan-
gendijk werd voortgezet door Jan Ernstsz. 

Jan Ernstsz. 

Ter Molen stelt, dat de brouwer Jan 
Ernstsz. de vader is van Ernst Jansz. van 
Vianen, de smid van de fraaie Sint Maar-
tensbeker van het Haarlemse brouwers
gilde uit 1604. 
De schrijver citeert een akte uit 1612, 
waaruit de ligging van de brouwerij wat 
duidelijker wordt. Het complex bevond 
zich op een hofstede aan de noordzijde 
van de Langendijk en strekte zich uit van 
de Langendijk tot aan de stadswal. Op het 
terrein stonden een huis, de brouwerij zelf, 
kameren (huisjes?) en een schuur; de rest 
van het terrein was bepiant. Nader onder
zoek zal moeten uitmaken, waar de brou
werij, de bakermat toch van de edelsme
den Van Vianen, precies gestaan heeft. 
Jan Ernstsz. heeft niet alleen als brouwer 
maar ook als magistraat de voetstappen 
van zijn vader gevolgd. Hij was schepen 
van Vianen in 1576 en 15777. 
Ter Molen weet ook nog te melden, dat 
Jan getrouwd is geweest met een zekere 
Mechtelt van IJssen. In de Viaanse archie
ven is over haar wel wat meer te vinden. Zij 
was een dochter van de Viaanse magi
straat Frans Berntsz. van IJssen, die in de 
jaren 1555-1575 vele malen schepen en 
enkele keren schepenburgemeester 
was11. Mechtelts moeder heette Hester 
van Ittersem, een dochtervan George 
Ludolph van Ittersem, secretaris van de 
stad Vianen 1539-1553 en griffier van het 
Leenhof van Vianen 1531 -1553, en Mech-



telt Ernst Bosmansdr.12. Een pikante 
bijzonderheid is, dat Mechtelt Bosman, 
naar wie Mechtelt van IJssen blijkbaar 
vernoemd is, eens een oogje waagde aan 
een tot nu toe onbekend gebleven lid van 
de Brederode-familie, waaruit haar doch
ter Jolente bastaard van Brederode gebo
ren werd13. 
De hierboven vermelde gegevens over 
Ernst Gijsbrechtsz., Jan Ernstsz. en diens 
vrouw Mechtelt van IJssen lijken mij 
voldoende om te concluderen, dat de 
edelsmeden Van Vianen afkomstig zijn uit 
het 16de-eeuwse Vianen en dat Ter Mo
lens veronderstelling, dat hun voorouders 
zich reeds in de 15de eeuw in Utrecht 
gevestigd zouden hebben, onjuist is. Hun 
voorouders waren een Viaanse brouwers
familie, die verankerd was in de stedelijke 
magistraat; in vrouwelijke lijn zijn er ambte
lijke en zelfs amoreuze relaties met de 
Brederodes, de heren van Vianen, aan te 
wijzen. 

De eerste jaren van de Opstand 

Ernst Gijsbrechtsz. en Frans van IJssen, 
en later ook Jan Ernstsz., zijn verzeild 
geraakt in de moeilijke, verwarde tijd van 
de eerste jaren van de opstand tegen 
koning Filips II. Ernst en Frans zaten 
beiden in de schepenbank, toen in 1566 
Hendrik van Brederode, heer van Vianen, 
zich aan het hoofd van het Verbond der 
Edelen stelde en een legertje op de been 
bracht om zich tegen het Spaans bewind 
teweer te stellen. Vianen werd toen het 
politieke en militaire hoofdkwartier van het 
verzet. De afloop is overbekend. In het 
nauw gebracht door oprukkende konings-
gezinde troepen moest de Grote Geus 
naar Amsterdam en daarna naar Duitsland 
uitwijken, terwijl zijn legertje bij een ver
geefse aanval op Vreeswijk op 2 mei 1567 
in de pan werd gehakt door de Utrechtse 
hopman Steven de Witt. Een paar dagen 
later, op 5 mei, gaf het Viaanse stadsbe
stuur de stad over. Hoewel de samenstel
ling van de magistraat van 1567 door het 
ontbreken van gegevens niet precies 
bekend is, lijkt het, gezien de opeenvolging 
van hun ambtsjaren, aannemelijk dat Ernst 
en Frans in dat jaar ook schepenen waren 

en zodoende betrokken waren bij de 
overgave van de stad. Blijkbaar waren zij 
geen fanatieke aanhangers van de Grote 
Geus, want zij zijn niet zoals andere Viane-
zen gevlucht. Sterker nog, Ernst en Frans 
zaten tijdens de Spaanse bezetting van 
Vianen zeer geregeld in de schepenbank; 
Frans was toen zelfs schepenburgemees-
ter. Wij mogen hieruit afleiden, dat zij 
katholiek zijn gebleven en op zijn minst 
neutraal stonden in de ontbrande strijd. 
Vermoedelijk onderhield Ernst Gijs
brechtsz. vriendschappelijke relaties met 
de nieuwe, koningsgezinde drost van 
Vianen, Steven de Witt, de overwinnaar 
van Vreeswijk, die tot aan zijn dood in 1571 
over stad en land van Vianen heerste. 
Later zullen wij Ernsts zoon Willem ont
moeten als voogd van het minderjarige, 
nagelaten zoontje van de drost, Jan de 
Witt. Tot de goede verhouding met De Witt 
kan bijgedragen hebben, dat de drost zelf 
tot een brouwersfamilie behoorde14. 
Overigens raakte Ernst door de troebelen 
zijn grote concurrent kwijt: de brouwer 
Clement Volkertsz., die de Grote Geus in 
Amsterdam gesteund had, verloor zijn 
brouwersbedrijf in Vianen door de konink
lijke confiscatie15. Voor Jan Ernstsz. geldt 
nog meer dan voor zijn vader, dat hij 
katholiek en zelfs Spaansgezind genoemd 
mag worden. Hij was evenals Frans van 
IJssen schepen tijdens het bewind van de 
door Alva aangestelde drost Juan de la 
Rea Salazar, een Spanjaard die al eerder 
zijn sporen had verdiend als commissaris 
van de Bloedraad16. Ernst Gijsbrechtsz. 
heeft geen verantwoording van zijn gedrag 
tijdens de Spaanse bezetting meer hoeven 
af te leggen. Hij was reeds overleden, toen 
de pacificatie van Gent op 8 november 
1576 van kracht werd en de geconfis-
ceerde goederen, ook stad en land van 
Vianen, teruggegeven moesten worden 
aan de rechtmatige eigenaren. Voor Frans 
van IJssen en Jan Ernstsz. had dat verve
lende gevolgen. 

Nadat De la Rea Salazar gearresteerd 
was17, hield op 6 februari 1577 Geertruid 
van Bronkhorst-Batenburg, de erfgename 
van Hendrik van Brederode, haar intocht 
in de stad als vrouwe van Vianen. Geertruid 
trad vrij gematigd op; zij hield geen groot-
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Feestmaal der goden. Zilveren plaquette door Paulus van Vianen, 1604. Rijksmuseum, Amsterdam. 
Foto bezit Centraal Museum, Utrecht. 

scheepse zuivering onder de zittende 
magistraat. Slechts een enkeling vloog de 
laan uit, zoals Frans van Ussen die op 24 
maart 1577 werd ontslagen als schout van 
Bolgerij en Outena. 
Later in het jaar zette Willem van Oranje 
zijn aanspraken op Vianen kracht bij, 
waarop de Staten van Holland de stad op 
19 oktober 1577 lieten bezetten en kort 
daarna alle Viaanse magistraten, dus ook 
Jan Ernstsz., naar huis stuurden18. De 
verdrijving van Frans van Ussen en Jan 
Ernstsz. uit de Viaanse magistraat kan 
men zien als een consequentie van hun 
gedrag tijdens de Spaanse bezetting. 

Willem Ernstsz. 

Willem Ernstsz., de vader van de edelsme
den Paulus en Adam van Vianen, heeft 
Vianen verlaten en zich in of kort vóór 1563 
te Utrecht gevestigd. Willem is de eerste 
van de brouwersfamilie die zich, met 

verwijzing naar zijn stad van herkomst, 
consequent Van Vianen is gaan noemen19. 
In sommige documenten stelde hij zich 
zelfs deftig in het Latijn voor als Wilhelmus 
Ernesti deViana. 
Over Willem Ernstsz. van Vianen is meer 
bekend dan over zijn broer Jan, de Viaanse 
brouwer. Ter Molen deelt mede, dat hij 
deurwaarder van het Hof van Utrecht was. 
Het Hof was het hoogste rechtscollege dat 
het Sticht kende en het ambt van deur
waarder was een vertrouwenspost. Wil lern 
werd op 10 juli 1563 aangesteld tot tweede 
deurwaarder en heeft die post bekleed tot 
december 1577, dus ook gedurende de 
troebelen en de eerste jaren van de Tach
tigjarige Oorlog. In 1571 moest hij evenals 
de raadsheren en het andere personeel 
van het Hof van Utrecht de eed van trouw 
aan Filips II afleggen, waarin als eerste 
punt trouw aan het katholieke, apostoli
sche geloof gezworen moest worden20. 
Dus evenals zijn vader Ernst en zijn broer 



Jan moet Willem in deze jaren voor katho
liek gehouden worden. Maar of hij van 
harte instemde met de vervolgingen die na 
de vlucht van Hendrik van Brederode in 
het Sticht losbarstten, is de vraag. 
Als deurwaarder heeft Willem het zijne 
moeten bijdragen aan de tientallen proces
sen voor het Hof van Utrecht tegen beel
denstormers, hervormden, wederdopers 
en soldaten van de Grote Geus, die stee
vast eindigden in onthoofding, ophanging, 
brandstapel of verbanning naar de ga
leien21. 
Het meest trieste voor Willem in zijn loop
baan als deurwaarder moet geweest zijn 
het tragische lot van zijn tante Elisabeth 
van der Kerck, de weduwe van Adam van 
Diemen. De bejaarde dame had in 1566 
onderdak verleend in haar huis te Utrecht 
aan de Amsterdamse calvinist Dirk Cater, 
een fervent aanhanger van Hendrik van 
Brederode. Ook de prediker Jan Arntsz., 
die met zijn hagepreken in Utrecht mede 
de beeldenstorm in die stad had uitgelokt, 
had bij haar gelogeerd. Het is haar duur 
komen te staan. Het Hof liet haar opsluiten 
in het Vredenburg, waar zij na meer dan 
een jaar gevangenschap het doodvonnis 
van de Bloedraad moest aanhoren. Op 25 
augustus 1568 werd zij, samen met enkele 
andere vooraanstaande Utrechters, op 
het plein voor Vredenburg onthoofd. Pas 
toen haar verwanten haar lijk hadden 
losgekocht, kon zij bij de predikheren in 
Utrecht begraven worden22. Onder de 
betalende verwanten zullen wij ook wel 
Ernst Gijsbrechtsz. en zijn zonen Willem 
en Jan mogen rekenen. De goederen van 
Elisabeth van der Kerck werden uiteraard 
geconfisceerd23. 

Na de Pacificatie van Gent nam Willem 
Ernstsz. in 1577 ontslag als deurwaarder, 
overmits andere saecken die hem overge-
comen zijn 't voorsegde officie niet en 
begheert meer te exerceren20. Hij is toen 
gaan optreden als rentmeester of beheer
der van goederen van instellingen en van 
particulieren. 
Een van deze zaken die hem toen in beslag 
nam, was het beheer van de nagelaten 
bezittingen van zijn terechtgestelde tante, 
dat, nu door de Pacificatie de confiscatie 
was opgeheven, aan hem op 26 juli 1577 

Tazzaschaal met Odysseus en Circe door Adam 
van Vianen, 1610. Zilver. Rijksmuseum, Amster
dam. Foto bezit Centraal Museum, Utrecht. 

door haar kleinkinderen was toever
trouwd24. Elisabeth van der Kerck had een 
huizencomplex bezeten aan de Oude-
gracht oostzijde in Utrecht, tussen de 
Viebrug en de Jacobsbrug, bij de Pauw
steeg. Met name dit complex heeft Willem 
Ernstsz. jarenlang voor haar erfgenamen 
beheerd. Hij betrok zelf een van de huizen, 
waarschijnlijk als tegenprestatie voor het 
gevoerde beheer. In 1580 kocht hij dit 
huis, waarin hij tot 1595 is blijven wonen, in 
welk jaar hij het aan Godfried Weylant 
verkocht. Willem stelde toen uitdrukkelijk: 
sulcx hy comparant ende Herman Jansz. 
hoymaecker deselve lest bewoent heb
ben25. 
Willems zonen, de edelsmeden Paulus en 
Adam van Vianen, zijn overigens niet in dit 
huis aan de Oudegracht geboren. In het 
begin van zijn loopbaan heeft Willem 
Ernstsz. van mei 1564 tot mei 1568 bij zijn 
tante Jutje van Diemen in huis gewoond. 
Daarna is hij verhuisd naar de Sint Jans
straat26. Welk huis hij in deze straat be
woond heeft, heb ik niet kunnen achterha
len, want hij bezat blijkens de transport-
registers van Utrecht geen eigen koophuis. 
Ter Molen heeft aangetoond, dat Adam 
van Vianen is geboren tussen augustus 
1568 en mei 1569, zodat men mag aanne
men, dat hij en zijn jongere broer Paulus in 
de Sint Jansstraat in Utrecht geboren zijn. 
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Tenslotte is het duidelijk, dat de broers 
later opgegroeid zijn in het huis aan de 
Oudegracht bij de Pauwsteeg. 
Belangrijker dan het beheer van de bezit
tingen van de Van Diemens zal geweest 
zijn Willems rentmeesterschap van het 
klooster der predikheren te Utrecht. 
Helaas is het archief van dit klooster 
verloren gegaan, zodat niet meer is na te 
gaan, wanneer hij voor het eerst als rent
meester optrad. De oudste vermeldingen 
van Willem als rentmeester der predikhe
ren dateren van 1582 en 1583. Toen de 
stad Utrecht de goederen van dit klooster 
annexeerde, werd Willem op 2 augustus 
1591 als rentmeester ontslagen27. 
Dit rentmeesterschap bracht hem in 
contact met naar Utrecht uitgeweken 
katholieke geestelijken zoals Peter Out-
zyers, prior van de predikheren te Rotter
dam, en Cornells Jansz., pastoor van de 
Onze Lieve Vrouwenkerk te Leiden. Zij 
getuigden in 1581 voor hem, dat zijn tante 
Jutje van Diemen nog onbetaalde schul
den aan hem had uit de jaren 1564-1568, 
toen hij haar in de kost had26. 
Ondanks zijn verhuizing naar Utrecht is 
Vianen een rol in het leven van Willem 
Ernstsz. blijven spelen. Ik heb er al op 
gewezen dat hij voogd van Jan de Witt (ca 
1566-1622), het zoontje van de in 1571 
gestorven Viaanse drost Steven de Witt, 
was28. Willem voerde de administratie van 
Jans bezittingen tot 1582, toen hij zijn 
beheer met een vordering van 300 gulden 
afsloot29. Jan de Witt, die katholiek is 
gebleven, groeide op tot een zeer kunst
zinnig man meteen onmiskenbaar talent 
voor calligrafie en tekenen. Het is verleide
lijk te veronderstellen, dat hij zich ontwik
keld heeft in de nabijheid van Willems 
zonen Paulus en Adam, die wat jonger 
waren dan Jan. Maar Jan gaf op latere 
leeftijd zelf te kennen, dat hij zijn kunstzin 
te danken had aan zijn oom Jacob Foeck 
(ca 1547-1613), een Utrechtse kanunnik 
die sinds 1579 essayeur van de Utrechtse 
munt was en later muntmeester-generaal 
van de Republiek zou worden30. Niettemin 
blijkt uit de voogdij over Jan de Witt, dat 
Willem Ernstsz. zich ophield in kringen, 
waar verwerking van edelmetaal een grote 
rol speelde. 

Een ander particulier beheer in relatie tot 
Vianen was de uitvoering van het testa
ment van Geertruid Goortsdr. van Lom
men, geboortig van Vianen. Zij maakte in 
1585 te Utrecht haar testament en be
noemde als executeurs Cornells Buys, van 
Gorcum, en Willem Eernstensz. de Viana, 
die later ieder twee pond voor hun moeite 
zouden krijgen31. Het interessante punt uit 
dit testament handelt over haar overleden 
broer Theophilus Lommius, de laatste 
pastoor van Vianen. Theophilus had 
indertijd gestudeerd aan de universiteit 
van Leuven, waar hij schulden had ge
maakt bij de rector van het College van het 
Varken, die nog niet afbetaald waren. 
Geertruid had haar broer aanvankelijk ook 
nog 50 gulden uit haar erfenis toebedacht, 
maar nu hij overleden was, bestemde zij 
dit geld voor het onderhoud en de repara
tie van de Viaanse kerk. Zij hoopte, dat de 
katholieke eredienst ooit nog eens in 
Vianen hersteld zou worden, want in dat 
geval drong zij bij de executeurs erop aan, 
toe te zien, dat de broederschap van Sint 
Joost in Vianen, waar haar broer zoveel 
voor gedaan had, weer wekelijkse missen 
in de kerk zou laten lezen. 
Op 17 juli 1579 kreeg Willem Ernstsz. van 
het Utrechtse Domkapittel het rentmees
tersambt van hun pachten, tienden en 
renten in Vianen, Lexmond, Ameide, 
Hagestein, Goiberdingen, Tul en 't Waal, 
Vreeswijk en Honsdijk. Hij nam dit ambt 
aan voor twee jaar tegen een salaris van 
4% van de ontvangsten32. Dit was geen 
geringe post, want vanouds vormden de 
tienden in de Vijfheerenlanden de grootste 
bron van inkomsten van het Domkapittel, 
waarbij de kanunniken voortdurend moes
ten optornen tegen de machtige heren van 
Vianen en Culemborg, die probeerden hun 
rechten aan te tasten. Het is dan ook 
vanzelfsprekend, dat de kanunniken 
zochten naar een rentmeester die ter 
plaatse goed bekend was. 
Bijzondere opmerkzaamheid verdient het 
optreden van Willem Ernstsz. als rent
meester van Amelia van Nieuwenaar, de 
weduwe van Hendrik van Brederode, in 
1588-1590. Het is weinig bekend, dat 
Amelia na de dood van de Grote Geus is 
weergekeerd naar Vianen en enige tijd als 
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vrouwe van Vianen hier geregeerd heeft. 
De kwestie was, dat Hendrik haar bij hun 
huwelijk in 1557 had toegezegd, dat zij bij 
zijn overlijden jaarlijks 1000 goudguldens 
uit de heerlijkheid van Vianen zou krijgen33. 
Na de dood van Hendrik in 1568 lagen al 
zijn bezittingen onder beslag, zodat Amelia 
er geen inkomsten uit kon trekken. Dat 
veranderde door de Pacificatie van Gent in 
1576. Hoewel Geertruid van Bronkhorst-
Batenburg de rechtmatige vrouwe van 
Vianen was, had Amelia aanzienlijke 
vorderingen op de heerlijkheid. Na lang 
touwtrekken tussen beide dames wezen 
de Staten van Holland op 13 november 
1579 de administratie van Vianen aan 
Amelia toe. Omstreeks augustus 1580 
werd zij in het bezit van de heerlijkheid 
gesteld34. 
Amelia's bestuur duurde tot 1587, toen zij 
Vianen weer teruggaf aan Geertruid. 
Amelia woonde nog korte tijd op het slot 
Brederode bij Velzen, dat ook tot haar 
weduwegoed behoorde, en keerde daarna 
terug naar Duitsland, waar zij als vrouwe 
van Alpen haar laatste levensjaren sleet. 
Bij haar vertrek uit de Nederlanden gaf 
Amelia op 5 september 1588 commissie 
aan Willem Ernstsz. van Vianen om de 
haar nog toekomende achterstallen van 
Vianen over 1586 en 1587 te innen, haar 
jaarlijkse weduwegeld van 1000 goudgul
dens (nu omgerekend tot 1700 gulden) in 
ontvangst te nemen en al haar verplichtin
gen daaruit te voldoen. Als salaris kreeg 
Willem 61/4% van de ontvangsten toege
wezen. 
Hij heeft dit rentmeesterschap gevoerd tot 
23 april 1590. Zijn nog bestaande rekening 
is van historische betekenis voor Vianen, 
omdat bijna alle rekeningen van de Domei
nen van Vianen uit de 16de eeuw verloren 
zijn gegaan. Behalve de rekening van 
1561 -1562, van Cornells van Delft, rent
meester van Hendrik van Brederode, is de 
rekening van Willem Ernstsz. het enige 
andere document, dat inzicht geeft in het 
reilen en zeilen van de Viaanse Domeinen 
in de 16de eeuw35. 

J. Heniger 
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1581-1583, dd. 21-9-1582. 

19. Zijn vader Ernst Gijsbrechtsz. bediende 
zich slechts een keer van de naam Van 
Vianen, namelijk in de Utrechtse schepen-
akte van 24 november 1534 (zie noot 9). 

20. De eerste deurwaarder was Henrick 
Ingersmitten die het vele werk niet meer 
aan kon en om een adjunct had verzocht, 
RAU, Rechterlijke Archieven, 2, deel 1, 
Commissieboek van het Hof van Utrecht 
1530-1599, dd. 10-7-1563 en 27-11 -1577. 

21. Zie voor deze processen in de jaren 1567-
1570 RAU, Rechterlijke Archieven, 99, deel 
3, Criminele sententiën 1558-1571. 

22. H. Brugmans, 'Utrechtsche kroniek over 
1566-1576', Bijdragen en Mededeelingen 
van het Historisch Genootschap, 25 (1904) 
80-82. 

23. RAU, Financiële Instellingen, 98, Rekening 
van Jacob van Oproede als rentmeester 
van de geconfisceerde goederen in Utrecht, 
afgesloten op 26 oktober 1574, f. 211 v-
213v: uitgaven met betrekking tot de 
goederen van Jonffrouwe van Dyemen. 

24. GAU, Stad, I, 705, Transporten en plechten 
1577, blz. 40-42, dd. 26-7-1577. 

25. GAU, Stad, II, 3243, Transporten en plech
ten 1580, blz. 185-186, dd. 5-12-1580; 
idem 1595, blz. 30-33, dd. 16-7-1595. 

26. Ter Molen stelt dat Jutje van Diemen in 
1564-1568 bij Willem in huis woonde. Dit is 
een misvatting van de notariële akte van 17 
mei 1581 (GAU, Not. Archief, U 001a001, f. 
253-254). Daar verklaart Willem, dat hij zijn 
tante in die jaren in de kost gehad heeft, dat 
hy comparant d voirs jaren gedurende met 
haer inne gewoent ende sommige van haer 
gereetschap gebesicht hadde, ten expiratie 
van welcken tyt hy comparant met zyn 
huysfr' elders mitter woen vertoech alse in 
St Jans strate. 

27. GAU, Stad, II, 1298, Twee quitanties van 
betaalde gelden door Willem Ersten van 
Vianen, rentmeester van de predikheren, 
1582,1583. 

28. A.J. Maris, Repertorium op de Stichtse 
leenprotocollen, 122-123, no. 142, waar 
Willem de Viana als voogd van Jan de Witt 
op 8 oktober 1579 4 morgen leenland inde 
Meern overdraagt, dat zijn pupil was 
aanbestorven van zijn vader. 

29. GAU, Not. Archief, U 001 a001, f. 284v-
285v, dd. 12-2-1582, waarin Machteld 
Foeck, de weduwe van Steven de Witt, ter 
delging van het tekort een rentebrief van 
600 gulden aan Willem Ernstsz. overdroeg. 

30. Zie voor de biografie van Jan de Witt noot 
14. Over Jacob Foeck: GAU, Stad II, Archief 
Secretarie, 1, no. 19, dd. 14-2-1579. 

31. GAU, Not. Archief, U 011 a001, f.341 v-
343v, dd. 19-6-1585. 

32. RAU, Domkapittel, 607. 
33. Een afschrift van de huwelijkse voorwaar

den tussen Hendrik en Amelia die op 19 
januari 1557 te Brussel werden opgesteld, 
bevindt zich in RAU, Handschriften, 356, 
deel II, f. 151-152v. 

34. Zie de resoluties van Staten van Holland 
van 13 november 1579,18 juni 1580, 7 juli 
1580 en 15 augustus 1580 in ARA, Staten 
van Holland, 14, blz. 268-269, en 15, blz. 
112, 136en167. 

35. De rekening van Willem Ernstsz. bevindt 
zich in RAU, Domkapittel, 1613, waaraan 
de hier genoemde gegevens uit de jaren 
1587-1590 ontleend zijn. De rekening van 
Cornells van Delft van 1561 -1562 is in ARA, 
Familiearchief Brederode, 51 b. 
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Kerkziiver te Vianen 

De Nederlandse Hervormde kerk en de 
rooms-katholieke parochiekerk te Vianen 
bezitten een aantal zilveren voorwerpen, 
die regelmatig ten behoeve van de ere
dienst worden gebruikt. Aan de hand van 
foto's wil ik over deze voorwerpen het één 
en ander meedelen. 

N.H. kerk 

Veel avondmaalsbekers waren oorspron
kelijk niet voor kerkelijk, maar voor huiselijk 
gebruik bestemd en zijn als zodanig 
afgebeeld op veel zeventiende-eeuwse 
stillevens. Ze zijn veelal mooi gegraveerd. 
Vooral Groningen, Haarlem, Zwolle en 
Amsterdam zijn op dit gebied beroemd. 
Dikwijls werden bekers van dit type aange
schaft of geschonken bij een huwelijk. 
Inscripties en symbolische voorstellingen 
bewijzen dat. Vaak werd zo'n beker later 
aan de kerk gelegateerd ter vervanging 
van eenvoudigertinnen bekers. Wij kunnen 
de avondmaalsbekers naar hun herkomst 
in vier categorieën onderscheiden: 
- bekers die oorspronkelijk tot de dage

lijkse huisraad behoorden; 
- geschonken huwelijksbekers; 
- gelegenheidsbekers, uitgereikt of 

aangeschaft bij bijzondere gebeurtenis
sen; 

- speciaal voor kerkelijk gebruik vervaar
digde bekers. 

Op de foto zien we een avondmaalsbeker, 
die afkomstig is uit de Waalse kerk. In 
1725 werd in Vianen een Waalse gemeente 
gesticht. Vanaf 8 juni 1725 stond in deze 
gemeente de eerste predikant, Jean 
Guillaume Jalabert. De laatste Waalse 
predikant was Jean Lemker (1814); in 
1822 werd de gemeente wegens gebrek 
aan leden opgeheven. De twee avond
maalsbekers (waarvan er één hierboven is 
afgebeeld) kwamen in bezit van de Neder
landse Hervormde kerk. Waarschijnlijk zijn 
deze Waalse avondmaalsbekers speciaal 
voor kerkelijk gebruik vervaardigd. Als we 
naar de foto kijken, zien we een tulpvor-
mige beker. De voet is in vier schulpvor-
mige vlakken verdeeld en versierd met een 

Avondmaalsbekers 1772. Foto in bezit van de 
kerkvoogdij van de N.H. kerk te Vianen. 

bladmotief. De inscriptie luidt: Eglise 
Wallone de Viane 1772. Deze bekers zijn 
gemaakt door Pieter Bartolomeus van 
Linden, geboren te Nijmegen in 1719. Van 
hem weten we dat hij lid was van de 
hervormde kerk en in 1755 in het huwelijk 
trad met Johanna Catharina Hattemeer. 
Vanaf 1754 was hij lid van het Amster
damse goud- en zilversmedengilde. Van 
Linden overleed in 1779 te Amsterdam. 

Schotel ten behoeve van de Avondmaalsviering, 
1823. Foto in bezit van de kerkvoogdij van de 
N.H. kerk te Vianen. 
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Deze ovale zilveren schotel, voorzien van 
een parelrand, dateert uit 1823 en is te 
Utrecht vervaardigd door J.J. van Nieuw 
Casteel. Evenals vele avondmaalsbekers 
zijn dergelijke schotels aanvankelijk voor 
huiselijk gebruik bestemd geweest en later 
aan de kerk geschonken. Deze negen-
tiende-eeuwse schaal is echter waar
schijnlijk direct voor kerkelijk gebruik 
gemaakt. Zij was volgens de inscriptie 
toegewijd aan de viering van des Heeren 
Heilig Avondmaal. Onder opzigt van het 
Collegie van Kerkvoogden, bestaande uit 
de Heeren: Gerrit van Duijl, predikant, 
consulent, Pieter Drost, president, Jaco
bus de Graaft, Gerrit Vos, Ento Janse 
Mecima, Daniel Luijken, toeziend secreta
ris, Gerrit Brouwer, Ontvanger, Benjamin 
Muysert, koster te Vianen den 13julij 1823. 

boom, president, H. de VorCZ. J.J. Cantier 
en P. Brouwer, P.J. van Weijgerden. 
De kan dateert uit 1859 en is gemaakt door 
Fa. J.M. van Kempen te Voorschoten. 

Balustervormige wijn- of waterkan, 1860. Foto 
in bezit van de kerkvoogdij van de N.H. kerk te 
Vianen. 

Zilveren doopvont (1818). Foto in bezit van de 
kerkvoogdij van de N.H. kerk te Vianen. 

Behalve het avondmaalszilver is er ook 
nog een zilveren doopvont. De voet en het 
middenstuk zijn verguld. De rand onderaan 
de voet is gedecoreerd met een korrel en 
bladmotief. De deksel heeft een dubbele 
rand, waartussen een inscriptie: Geschenk 
van de gezusters, Mejufvrouwen Catharina 
Maria, Elisabeth en Gertruy, Anna Maria 
de Vrij aan de Nederlandsche Hervormde 
Kerk te Vianen 1818. De hoogte van het 
deksel is 16 cm en loopt uit in een rand van 
bladmotieven, waarop een granaatappel. 
Het doopvont dateert dus uit het begin van 
de negentiende eeuw en is gemaakt door 
G. Peeters te Rotterdam. 

Hier zien we een balustervormige wijn- of 
waterkan met een hoog gebogen oor: 
welke aan beiden uiteinden aan de kan zijn 
gesoldeerd met een palmet. De inscriptie 
onder de voet luidt: Aangekocht uit de 
fondsen der hervormde Kerk te Vianen 
1860. tijdens de kerkvoogden: W. Roosen-

Rooms-Katholieke parochie 

DeViaanse parochiekerk Mariaten Hemel
opneming bezit een aantal zilveren voor
werpen, die bestemd zijn voorde eucharis
tieviering. Enkele van deze voorwerpen wil 
ik aan de hand van foto's beschrijven. 
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Monstrans. Verguld zilver (?) en zilveren (?) 
onderdelen, (ca 1700). 

Op de foto zien we een monstrans afge
beeld. De monstrans behoort tot het 
zogenaamde liturgische vaatwerk. De 
hostie is zichtbaar ter aanbidding tentoon
gesteld. Zij is gevat in de gouden of ver
gulde lunula (een houder in de vorm van 
een cirkel of halve maan) en is achter glas 
ingesloten. 
De monstrans heeft zich ontwikkeld uit de 
reliekhouder en heeft in de loop der tijd tal 
van verschijningsvormen gekend. De 
oorsprong van het gebruik om de heilige 
hostie in een monstrans te tonen, moet in 
Duitsland worden gezocht (eind veertiende 
eeuw). Dit gebruik werd in de zestiende 
eeuw algemeen. 
De hier afgebeelde monstrans dateert van 
ca. 1700 en is 68 cm. hoog. We zien een 
vierlobbige voet; de voetrand is versierd 
met bladmotieven. Daarboven bevindt 
zich een parelrand. Op de lobben zien we 
tussen vier cherubijnen drie blanco cartou
ches en één cartouche met wapen. De 
tekst onder het wapen luidt: ioff Catharina 
Pyl. Boven de voet bevindt zich een vaas-
vormige schacht, die versierd is met 

bladmotieven en lobben. Rond de lunula 
zien we een krans van beurtelings een 
straal en een vlam. Boven de lunula steu
nen twee maal door voluten (krullen) 
verbonden gevleugelde engelenkopjes 
een gelobde rand, waarboven zich een 
kroon bevindt. Bovenop de kroon is een 
wereldbol aangebracht met een gelijkar-
mig geornamenteerd kruisje. 

Kelk. Verguld zilver, (derde kwart 19de eeuw). 

De hier afgebeelde kelk dient als drinkbe
ker voor de te consacreren wijn tijdens de 
eucharistieviering. Sinds de vroege midde
leeuwen bestaat zij uit de eigenlijke drink-
schaal (cuppa), de schacht met een verdik
king (nodus) en de voet. Volgens de voor
schriften moet in ieder geval de binnen
zijde van de drinkschaal verguld zijn; de 
rest van de kelk mag uit zilver of een 
niet-edel metaal zijn vervaardigd. 
Op de afbeelding zien we een zeslobbige 
voet, waarvan de voetrand versierd is met 
bladmotieven en met een parelrand. 
Duidelijk zichtbaar is, dat op de lobben, in 
reliëf, beurtelings een aan een strik opge
hangen motief (waaronder rozen) en een 
gevleugeld cherubijnenkopje is aange
bracht. De voet wordt afgesloten door een 
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met bloemmotieven versierde platte 
knoop. 
De vaasvormige schacht is versierd met 
bladmotieven, een parelrand en bloem-
guirlandes. Onder de tegencuppa bevindt 
zich een platte knoop met bladkrans, 
terwijl de tegencuppa zelf is versierd met 
drie cherubims, waartussen drie cartou
ches met blanco medaillon en bloemmo
tieven. 
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Wierookvat en scheepje. Zilver, 1739. 

Tenslotte besteden we aandacht aan het 
wierookvat en met bijbehorend scheepje. 
Wierook wordt in overeenstemming met 
de antieke en Joodse gebruiken in de 
liturgie gebruikt als teken van aanbidding 
en gebed en dient in het algemeen als 
symbool van heiliging en eerbewijs. 
Het wierookvat heeft een ronde voet met 
knorrenrand (een rand bestaande uit 
ronde of amandelvormige en-relief aange
bracht versieringen). Het lichaam is ver
sierd met gedreven bladmotieven. Het 
deksel is versierd met een knorrenrand, 
opengewerkte ruiten, met rondom de top 
guirlandes. De hoogte van het vat be
draagt 22 cm. 
Het scheepje, waarin de wierook wordt 
bewaard, die tijdens de liturgie in het 
wierookvat wordt geschept, heeft een 
ronde voet met knorrenrand. Het lichaam 
is versierd met zogenaamde lopende 
knorren. Het deksel scharniert in het 
midden en is geornamenteerd met blad
motieven. 

In vergelijking met het eveneens in dit 
nummer besproken avondmaalszilver van 
de Nederlandse Hervormde kerk springt 
met name het verschil in vormgeving van 
de zilveren voorwerpen in het oog. Hoewel 

ook uit protestantse kring versierde 
avondmaalbekers en -schalen bekend 
zijn, en we in het Viaanse geval dus met 
een relatief sobere vormgeving te maken 
hebben, valt onmiddellijk de uitbundige 
versiering van het rooms-katholieke zilver 
op. 
Ter verklaring van dit opmerkelijke verschil 
kan niet op een Viaanse omstandigheid 
gewezen worden, zoals dat bijvoorbeeld 
wel geldt van de inscripties in het protes
tantse zilver. Op de achtergrond van deze 
uiterlijke verschillen staan twee verschil
lende geestesstromingen, twee religies en 
hun onderling uiteenlopende belevingswe
reld. Deze verschillen herkent iedereen 
ook op andere terreinen onmiddellijk, 
zoals men beseft, wanneer men de protes
tantse Grote Kerk en de parochiekerk 
Maria ten Hemelopneming beide van 
binnen kent. 

De geschiedenis van elk van deze zilveren 
voorwerpen werpt een bijzonder licht op 
het verleden van de bevolking van Vianen 
en haar religieus leven. 

M.H. Quak 

Literatuur: 

J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter, In en uit het 
stadhuis van Vianen (Vianen, 1984). 
Drie eeuwen Schoonhovens zilver. Tentoonstel
ling in het Nederlands Goud-zilver-en klokken
museum. Mei-augustus 1981. (Bilthoven, 1981 ). 
K.A. Citroen, F. van Erpeus Royaards en J. 
Verbeek, Meesterwerken in zilver. Amsterdams 
zilver 1520-1820. (Amsterdam, 1984). 
J.C. de Groot, Encyclopedie van het christen
dom. Katholiek deel (Amsterdam, 1956). 
P.T.A. Swillens, Encyclopedie van de schilder
kunst en aanverwante kunsten (Utrecht, 1960). 
Inventaris van het kerkelijk kunstbezit te Vianen 
van de parochie Maria ten Hemelopneming. 
Gegevens betreffende de zilveren voorwerpen 
zijn in bezit van de kerkvoogdij van de Neder
landse Hervormde kerk te Vianen. Met dank aan 
de heren J.P. Middag en G.J. Herwijnen voor 
hun medewerking. Gegevens over het roomska-
tholieke kerkzilver zijn afkomstig van de Stich
ting Kerkelijk kunstbezit in Nederland te Utrecht. 

17 



Kroniek 

Met bijdragen van: 
H.L.Ph. Leeuwenberg 
L.P.G. Sijbers 

lijk blijft. Op de plaats waar nu de oude 
brug ligt, zou dan een nieuwe worden 
geslagen. Toch is een mooie oude brug 
nog altijd mooier tussen twee bruggehoof
den dan ergens langs de kade. 

L.P.G.S. 

Kraneschipbrug 

De Kraneschipbrug te Meerkerk staat op 
het punt te verdwijnen. Deze brug, die nu 
ongeveer honderd jaar oud is, is de enige 
nog functionerende scheepjesbrug in ons 
land en zelfs over onze grenzen. 
Bezwaren vanuit de Meerkerkse bevolking 
tegen het weghalen van een dergelijke 
unieke brug konden natuurlijk niet uitblij
ven. De brug wordt nog intensief gebruikt, 
met name door fietsers en door de bezoe
kers van het nabijgelegen recreatiecen
trum voor een bezoek aan de kern van 
Meerkerk. 
De stand van zaken is nu, dat de scheeps-
jesbrug wel buiten gebruik wordt gesteld, 
maar waarschijnlijk ergens in het Merwe-
dekanaal zal worden verankerd, waardoor 
bezichtiging van de brug altijd nog moge-

Puzzel 

Wie kent niet die grote puzzels van 1000, 
1500 of 3000 stukjes? En hoevelen hebben 
niet uren en uren achter die stukjes door
gebracht? Hoeveel steden en landschap
pen zijn niet onder het oog van de ver
woede puzzelaar geweest? En hoe grap
pig zou het niet zijn, om een afbeelding van 
je eigen stad aan elkaar te puzzelen? 
Welnu, dat is mogelijk! Er bestaat een 
puzzel van Vianen, van 1500 stukjes. Het 
betreft een reproductie van een schilderij 
van Willem Koekkoek, voorstellende de 
Landpoort met de Grote Kerk. Ook het 
Boterhuis (het 'Goedkoopje') staat erop 
afgebeeld. De puzzelaars kunnen dus aan 
de slag. 

L.P.G.S. 

Kraneschipbrug te Meerkerk. De brugwachtershuizen zijn zeven jaar geleden gesloopt. 
Foto collectie A. Bikker, Meerkerk. 
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Reconstruktietekening 
wipkorenmolen 

De lezers zullen zich ongetwijfeld nog de in 
het vorige nummer afgebeelde reconstruk
tietekening herinneren van de voormalige 
wipkorenmolen aan de Molenstraat. Deze 
tekening werd door de auteur van het 
artikel over de Viaanse molens speciaal 
voor de gelegenheid vervaardigd aan de 
hand van het bewaard gebleven bestek 
van 1691. Door de gedetailleerdheid van 
dit bestek berust deze reconstruktie op 
een grote mate van precisie. 
In overleg met de auteur biedt de redactie 
de molenliefhebbers en andere belangstel
lenden een afdruk van deze tekening aan 
op de originele grootte van 48 x 80 cm 
(schaal 1 : 50) samen met een kopie van 
het oorspronkelijke bestek (10 blz.). De 
kosten van deze speciale aanbieding 
bedragen slechts vijf gulden! Vanwege de 
niet onaanzienlijke bijkomende verzend
kosten is afgezien van toezending. Belang
stellenden kunnen zich tot 2 weken na 
verschijning van dit nummer telefonisch 

melden bij mevr. V.F.C. Leeuwenberg-
Steegh (03473-73250). T.z.t. kunnen zij de 
bestelde exemplaren afhalen of doen 
afhalen op Kerkstraat 10 te Vianen. 

H.L.Ph.L 

Reacties van lezers 

Dat het artikel over de Paasdam in de 
vorige jaargang de belangstelling zou 
wekken bij de generatie die het nog alle
maal heeft meegemaakt was te verwach
ten. Van de heer J. Schrijvershof te Zeve-
naar, in 1944 onderwijzer aan de openbare 
school te Lexmond, ontving de redactie 
een foto met een toelichtende brief. Het 
betreft een groepsfoto van het "kantoor
personeel" van de Heide Mij voor de 
administratie van het werk aan de Paas
dam. Het bord heeft als tekst: Inundatie-
werken - April 1944 - Meerkerk - Lex
mond. We laten de heer Schrijvershof 
verder aan het woord: "Op de voorgrond 
op de opname, door de Heide Mij ge
maakt, zittende de administratieve leiding. 
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Geheel rechts daarachter op de 1 ste rij 
dhr. Van Kleef, toen hoofd van de open
bare school in Meerkerk, en geheel links 
op die rij de onderwijzer Verrips uit Leer
broek . Bovenaan naast het bord 
rechts nog juist zichtbaar ondergeteken
de. Uit het aantal kantoormensen mag je 
aannemen dat "horden" spitters aan het 
werk geweest moeten zijn . Dat er 
"horden" spitters geweest moeten zijn 
kan nog worden afgeleid uit het volgende: 

op een vrijdagmiddag ging ik met een 
open bak met loonzakjes achter op de 
fiets naar het gemeentehuis van Hagestein 
om op zaterdag d.a.v. de lonen aan de 
spitters uit te betalen. Totaal aan geld in de 
zakjes/10.000,-." 

Hoewel geen van de eigenlijke spitters op 
de foto voorkomt vond de redactie het 
toch de moeite waard deze historische 
opname alsnog te plaatsen. 
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DE MIELE SILVERSTAR... 
een lofzuiger van een stofzuiger 

Ooit geweten dat een perfekte stofzuiger zo mooi kon zijn? De nieuwe Miele Silverstar 
vormt het oogstrelende bewijs. In zijn fraaie, zilvergrijze softline-body herbergt dit 
topmodel een aantal eigenschappen, waardoor het stofzuigen veel intensiever, veel 
sneller en veel komfortabeler wordt. 

Miele Nederland B.V. 

Postbus 166 - 4130 ED Vianen ZH - De Limiet 2 - Telefoon: 03473-78911 



In 't Silverhuys 

Dit pand in Schoonhoven werd gerestaureerd door: 

restauratie renovatie nieuwbouw 

crir> 

Koninklijke Woudenberg Ameide g^jls 
Voorstraat 7 - Postbus 3 - 4233 ZG Ameide - Telefoon 01836 -1641 * , ^ ~ ™ " — 

Vestigingen te 's-Gravenhage - Groningen - Medemblik - Oosten/volde - Valkenburg - Zutphen 


