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Bericht van de redactie
Anders dan de laatste jaren gebruikelijk
was is het eerste nummer van deze nieuwe
jaargang geen themanummer, maar een
varianummer. De onderwerpen van de hier
samengebrachte bijdragen tonen geen
andere overeenkomst dan dat zij zich
bezighouden met het verleden, wat uiteraard van een historisch tijdschrift mag
verwacht worden.
Mevr. G. van der Meer, conservator van
het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden, gaat in op de herkomst
en achtergrond van de geuzenpenningen,
die zowel bij de tijdgenoten als in latere
eeuwen sterk tot de verbeelding hebben
gesproken. Ook Hendrik van Brederode,
een der belangrijkste propagandisten van
de geuzengedachte, schrok er niet voor
terug uitdagend met deze voorloper van
onze huidige button te pronken. Het leek
de redactie een goed idee mevr. Van der
Meer te vragen om haar korte studie, die
eerder is verschenen in De Beeldenaar,
jrg. IV (1980), voor ons tijdschrift ter beschikking te willen stellen.
Eveneens uit Leiden werd ons de oplossing aangedragen van een mysterie, dat in
jaargang VII (1982) van ons tijdschrift aan
de orde werd gesteld en waarvoor een
weinig bevredigende opheldering was
gesuggereerd. Het handelde over een
door Frans Baars uit de grond opgedolven
bronzen beeldje, dat als een "veenmol"
werd geïdentificeerd. Welnu, H.E. Muller,
zeer geïnteresseerd antiekverzamelaar,
en L.B. Holthuis, ruim 35 jaar conservator
van het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie te Leiden, die met recht deskundig
genoemd kunnen worden, hebben de
Viaanse "veenmol" ontmaskerd als een
uitheemse indringer uit het Verre Oosten.
Desondanks blijft sprake van een opmerkelijke en intrigerende vondst.
Van ons lid H. van Vliet te Utrecht kreeg de
vereniging de beschikking over een aantal
anonieme 19e eeuwse fotoafdrukken met
stadsgezichten van Vianen. In dit nummer
zal een van deze gezichten worden geconfronteerd met een eigentijdse foto, genomen vanaf dezelfde positie. Deze 20e
eeuwse opname werd gemaakt door

M.A.R. van der Vlerk te Vianen, wiens
foto's regelmatig zijn te zien in de plaatselijke pers. Voor zover er ruimte beschikbaar
is, zal deze vergelijkende reeks Vianen
toen en nu in de komende nummers
worden voortgezet. Zij bieden ons een
inzicht in hoeverre het gezicht van Vianen
zich gedurende de afgelopen eeuw heeft
gewijzigd.

Geuzenpenningen,
napjes en kalebasjes
Op 8 april 1566 waren de verbonden
edelen, die drie dagen daarvoor onder
aanvoering van Hendrik van Brederode en
Lodewijk van Nassau het bekende smeekschrift aan landvoogdes Margaretha
hadden aangeboden, bijeen op een banket
in Brussel. Daar werd voor het eerst het
woord geus, met de betekenis van bedelaar, als een eretitel gebruikt, en werden
bedelzak en nap als symbolen aangenomen. Contemporaine bronnen vermelden,
dat de edelen niet lang daarna penningen
om de hals gingen dragen, als een soort
badge. Allen zijn het erover eens, dat op
de voorzijde het portret van koning Philips
II stond, en op de keerzijde twee in elkaar
gevlochten handen, die een bedelaarstas
vasthielden, met in het Frans de Umschriften: de koning in alles getrouw, tot aan het
dragen van de bedelzak toe. Waarschijnlijk
kan deze leus het beste geïnterpreteerd
worden als: wij blijven de koning trouw,
zelfs nu nog, nu men ons de naam van
bedelaars geeft. 1 .
De geuzenpenningen hebben de eeuwen
door, tot nu toe, tot de verbeelding van de
mensen gesproken en ze zijn dan ook veel
nagemaakt. Toch zijn zij nog nooit het
onderwerp van serieuze wetenschappelijke studie geweest, hoewel verscheidene
auteurs wel over allerlei versies van het
hierboven beschreven type met de bedelzak, en over andere typen, hebben geschreven.2 Zij hebben echter nauwelijks
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moeite gedaan om latere kopieën te
onderscheiden van echte 16e eeuwse
exemplaren. Dit is wel begrijpelijk, want
het is erg moeilijk om valsheid of echtheid
van geuzenpenningen met sluitende
bewijzen te staven. Verder hebben deze
auteurs penningen met verwante voorstellingen, of met afbeeldingen van geuzen,
als authentieke geuzenpenningen geaccepteerd, hoewel deze uit de contemporaine bronnen niet bekend zijn. Zij zijn voor
het eerst aan het licht gekomen aan het
einde van de 17e eeuw. Waarschijnlijk zijn
zij dan ook van latere datum. Alle andere
typen dan dat met de bedelzak zullen hier
verder terzijde worden gelaten. 3
Er is één bron uit 1566 die ons indirect een
criterium aanreikt voor het bepalen van de
echtheid van geuzenpenningen, ni. de
correspondentie van kardinaal De Granvelle, die toen in Madrid was, met zijn
secretaris Morillon. 4 Wij komen daaruit te
weten dat Jacques Jonghelinck de maker
was. Deze was een protégé van de kardinaal en had zelfs zijn atelier in een van de
bijgebouwen van diens paleis in Brussel.
Op 15 juni 1566 stuurt Morillon een loden
geuzenpenning aan Granvelle, met de
honende opmerking, dat er meer worden
gemaakt in dat metaal en in tin en koper
dan in goud en zilver, 'affin peult-estre que
les Geutz demeurent en leur qualité', (vrij
vertaald: misschien om de penningen te
laten passen bij hun kwaliteit van bedelaars). Tegelijk vermeldt hij dat hun buurman de 'tourneur' (= een metaal- of
houtbewerker) veel houten napjes maakt
die zo klein zijn dat de dames deze aan de
oren dragen, en hij heeft gehoord dat in
Antwerpen verscheidene leden van gewapende burgercompagnieën de napjes op
hun harnas dragen. Op 7 juli verwijst
Morillon naar zijn zending van de loden
penning, en zegt dat hij boos is geweest
op zijn vriend Jonghelinck omdat deze de
eerste geuzenpenning die hij gemaakt had
gebroken had, maar dat Jonghelinck hem
wel weer kan produceren, als hij wil, want
Morillon zal hem er zeker aan herinneren.
Bedoelt hij hiermee dat Jonghelinck de
eerste gietmodellen vernietigd had?
Verder zegt hij, dat de medailleur in het
geheel niet die winst gemaakt heeft die hij

verwacht had, omdat de Geuzen geen
rode cent bezitten. Hij wou maar dat
Jonghelinckerzich niet mee ingelaten had.
Het lijkt vreemd, dat deze koningsgetrouwe medailleur, die in Brussel en Antwerpen werkte en die van 1572 tot zijn
dood in 1606 waardijn van de Munt van
Antwerpen was, penningen maakte voor
de geuzen. De verklaring is waarschijnlijk,
dat in het begin, vóór de beeldenstorm, de
illusie bestond dat de edelen niet tegen
Philips II zelf in opstand waren, maar
alleen protesteerden tegen zijn slechte
raadgevers.
Geuzenpenningen met de signatuur van
Jonghelinck bestaan niet. Wel is er een
uiterst zeldzame versie van het bedelzaktype, die duidelijk door een goede 16e
eeuwse kunstenaar is gemaakt, en die
geheel de stijl van Jonghelinck vertoont,
vooral in het naar links gekeerde portret
van Philips II en in de vorm van de letters
(afb. 1). Bovendien is het jaartal ingesneden in de afsnede van de buste, wat
karakteristiek voor hem is. Deze ovale
gegoten versie moet wel als echt beschouwd worden. Dan is er nog een ovale
gegoten gouden geuzenpenning aan een
gouden ketting, die volgens de overlevering aan de graaf van Hoorne toebehoord
heeft en waarvan de authenticiteit als
zeker aangenomen kan worden. 5 Deze
penning komt echter uit een andere gietvorm dan de hierboven aan Jonghelinck
toegeschreven versie. Wat zijn stijl betreft,
zou deze ook wel door Jonghelinck ge-

1a. Geuzenpenning met portret van koning
Philips II met tekst "en tout fidelies au Roy" (in
alles trouw aan de koning). Rijksmuseum
Koninklijk Penningkabinet Leiden.

1b. Keerzijde afb. 1 met twee in elkaar
gevlochten handen die een bedelaarstas
vasthouden met tekst "iusques a porter la
besage" (tot aan het dragen van de bedelzak
toe). Rijksmuseum Koninklijk Penningkabinet
Leiden.
maakt kunnen zijn. Misschien heeft hij
inderdaad met meer dan één gietvorm
gewerkt. De penning zou echter ook door
een tijdgenoot kunnen zijn vervaardigd.
Het is heel goed mogelijk dat meer dan
één medailleur aan de plotseling grote
vraag heeft voldaan.
Er bestaan veel kopieën van deze penningen. De meeste zijn onmiddellijk als zodanig te herkennen door hun moderne
makelij. Geslagen geuzenpenningen
vallen al direct af, omdat zij beslist niet in
een officeel muntatelier gemaakt zijn, en
daarbuiten bezaten de medailleurs in die
tijd niet de benodigde apparatuur voor
slagpenningen. Ook slechte gietsels van
dit type kunnen als niet-authentiek terzijde
geschoven worden. In 1872 en 1972 bij de
herdenkingen van de inname van Den
Briel, is er een hausse geweest in de
vervaardiging van kopieën.
Er blijven echter enkele varianten over,
waarvan niet te zeggen is, of zij uit de
begintijd van de Opstand stammen, of
later in de 17e of 18e eeuw zijn gemaakt.
De beoordeling van de echtheid van
geuzenpenningen blijft helaas een kwestie
van ervaring met 16e eeuwse penningen
en van 'Fingerspitzengefühl'.
Al geven de bronnen uit de tijd van de
80-jarige oorlog dan ook nauwelijks houvast voor het bepalen van die echtheid,
toch zijn er bij nauwkeurige bestudering
nog wel enkele gegevens uit te halen, die

meer duidelijkheid geven over bepaalde
aspecten van deze penningen. Naast de
hierboven vermelde correspondentie van
Granvelle met Morillon, zijn de volgende
bronnen belangrijk. In de eerste plaats de
geschiedschrijvers Pieter Bor6 (15591635) en Emanuel van Meteren 7 (15351612). Beiden zijn zeer betrouwbaar,
omdat zij niet afgingen op geruchten,
maar hun gegevens zoveel mogelijk bij
ooggetuigen en in authentieke geschriften
verifieerden. Dan zijn er enkele kronikeurs,
die over de geuzenpenningen spreken,
o.a. Broeder Hendrik van Biesten, orateur
van de minderbroeders te Amsterdam, 8 ,
wiens kroniek de periode 1534-1567
behandelt, en de Antwerpenaar Godevaert
van Haecht,9 die alles wat hij meemaakte
en hoorde in de periode 1565-1574 opschreef.
Bor en Van Meteren zeggen, dat de edelen
gouden penningen om de hals hingen van
het type met Philips II en de bedelzak. Zij
droegen ook volgens Van Meteren kleine
fraaie 'Bedelschotelkens en Ampullekens'
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2. Een nieu Geusen Lieden Boecxken 1581.
Foto auteur.

aan hun mutsen en hoeden. Van Biesten
vermeldt dat de 'gemeente . . . oock een
napken van ijvoer aen haer hoeden (hing)
ende een penninxken om haer h a l s . . . het
welcke men noemde een silveren guesken
ende sommighe hadden 't van fyn gout
doen maken'. Van Haecht zegt alleen dat
de edelen 'pennincxkens aen haeren hals'
droegen, waarna hij het type met de
bedelzak beschrijft. Zij spreken dus alleen
over de penningen van de rijke edelen, die
gouden en zilveren exemplaren konden
betalen. 10 Aan de opmerking van Morillon,
dat de meeste penningen die Jonghelinck
maakte van lood, tin en koper waren, moet
echter grote waarde gehecht worden. Hij
kende de medailleur immers persoonlijk
en had geregeld contact met hem. Het
grootste deel van deze goedkope producten zal waarschijnlijk in de loop der eeuwen
vergaan of weggegooid zijn. De gouden en
zilveren penningen zullen veel langer
bewaard gebleven zijn, al zullen zij ook wel
eens in de smeltkroes verdwenen zijn,
maar deze waren en zijn zeldzaam.
De bedelschotelkens en ampullekens,

3. Portret van Lodewijk van Nassau van Antonie
Mor (?), detail geuzenpenning, 's Gravenhage,
Dienst verspreide Rijkscollecties.

4. Ovale geuzenpenning. De rechter geus heeft
een lint om de hals en de linker geus een napje
en/of een kalebasje aan zijn gordel. Rijksmuseum Koninklijk Penningkabinet Leiden.
waarover Van Meteren sprak, zijn de zgn.
napjes en kalebasjes (d.w.z. kleine flesjes,
zoals die door bedelaars en pelgrims
gebruikt werden). Zij worden afgebeeld,
samen met een buste van Philips II en een
bedelzak, naast elkaar, op het titelblad van
'Een nieu Geusen Lieden Boecxken 11 (afb.
2).
Door de meeste verzamelaars wordt een
geuzenpenning als niet compleet beschouwd, als er geen oogjes, links en
rechts en onderaan, aan zitten, waaraan
resp. twee kalebasjes en een napje hangen. Ook in de handel brengt een penning
met deze aanhangsels meer op dan een
exemplaar waaraan zij ontbreken. Bij de
moderne kopieën zitten zij er vaak aan.
Toch spreken de bronnen uit de tijd er
nooit over, dat zij aan de penningen bevestigd zouden zijn. Wel wordt gezegd, dat zij
aan gordels, mutsen, hoeden, harnassen,
oren, etc. werden gedragen. De als authentiek beschouwde penningen hebben
geen aanhangels (aan de gouden ketting,
waaraan de penning van Hoorne hangt,
zijn separaat een gouden pijlenbundeltje,
een napje en een bedeltasje bevestigd).
Heel duidelijk zijn ook verschillende afbeeldingen van geuzen uit het begin van
de opstand. Op een portret van Brederode
door Anthonie Mor12 hangt een ovale
geuzenpenning aan een lint, waarvan de
kant met de buste van Philips II zichtbaar

van Bizot, uitgegeven in Amsterdam in
1688 en bewerkt door Joachim Oudaen.
Deze heeft de gravure in Bizot's Parijse
editie van 1687, van een geuzenpenning
zonder aanhangsels, met de portretbuste
naar rechts, vervangen door een plaatje,
waarop links aan de voorzijde van de
penning een kalebasje hangt en rechts aan
de keerzijde een napje (afb. 6). Het lijkt
waarschijnlijk dat er toen al kopieën van
geuzenpenningen voor de verzamelaars
bestonden, waaraan de andere attributen
van de geuzen, om ze interessanter te
maken, bevestigd waren. Misschien heeft
hierbij het plaatje op het titelblad van het
geuzenliedboek, dat algemeen bekend
was en telkens herdrukt werd, een rol
gespeeld.
In de latere penninghandboeken, te beginnen met Van Loon, zijn geuzenpenningen
van het bedelzaktype afgebeeld met
kalebasje en napje, en daardoor is het
misverstand in de wereld gekomen, dat zij
er in de tijd van de geuzen ook aan vast
zaten. Dit betekent niet, dat alle geuzenpenningen waaraan zij hangen vals zijn.

5. Tekening van een geus met ovale penning
aan een lint om zijn hals en een napje aan zijn
gordel. ARA 's Gravenhage.
is (foto van dit detail, afb. 3). Op een van
de, waarschijnlijk niet contemporaine,
penningen waarop geuzen afgebeeld
staan, heeft de rechtergeus een ovale
penning aan een lint om de hals en de
linkergeus een napje en/of een kalebasje
aan zijn gordel (afb. 4). Op een oude
tekening van een geus (afb. 5), die bewaard wordt in het Algemeen Rijksarchief
te 's-Gravenhage, 14 heeft deze een ovale
penning aan een lint om, terwijl een napje
aan zijn gordel hangt. Op al deze afbeeldingen ontbreken de aanhangsels.
Ook in een handschrift en een publicatie
uit de eerste helft van de 17e eeuw zijn
geuzenpenningen met napje en kalebasjes
eraan niet bekend. 15 Voor het eerst komen
zij tevoorschijn in de tweede Franse editie

6. Geuzenpenningen uit de eerste helft van de
17e eeuw met napjes en kalebasjes. Gravure uit
de tweede Franse editie van Buizot, Amsterdam
1688.
Het is mogelijk, dat zij later ter kompletering aan echte exemplaren toegevoegd
zijn. In de meeste gevallen van geuzenpenningen met aanhangels is wantrouwen
echter op zijn plaats.
G. van der Meer
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De "veenmol" van Vianen blijkt
een bronzen langoest
Enkele jaren geleden verscheen in een
aflevering van In het land van Brederode
(jaargang 7 (1982) 30-31) een artikeltje
getiteld 'De mysterieuze "veenmol" van
Vianen'. Het betrof een bronzen beeldje
van een dier dat door de heer Frans Baars
tijdens het aardappelrooien in de herfst
van 1965 gevonden werd in een akker te
Vianen. Van het beeldje dat een totale
lengte had van 22 cm werd een fraaie
afbeelding bij het artikeltje afgedrukt
(afb. 1).
Informatie die toen bij diverse instanties
ingewonnen werd gaf aan dat het
'waarschijnlijk een veenmol van hoogwaardig brons, daterende uit de 13e eeuw'
zou zijn. Tevens werd vermeld dat de
toenmalige provinciaal-archeoloog,
H. Sarfatij, twijfelde aan de determinatie
van het dier als veenmol. Het artikel
besloot met een verzoek om nadere
inlichtingen over de identiteit van het dier
en de betekenis van het voorwerp. Tot nu

1. De ontmaskerde "veenmol" gevonden te Vianen in 1965.
toe kwamen hier geen reacties op.
Onlangs, in een gesprek niet de heer
P. Brederoo uit Leiden, kwam deze vondst
toevallig aan de orde. De heer Brederoo
die lid is van de historische vereniging
vroeg toen aan ondergetekenden om enig
licht in deze kwestie te brengen. Als
bioloog had de heer Brederoo direct aan
de afbeelding gezien dat het hier geen
veenmol, zelfs geen insect betrof, doch
een kreeftachtige. Daar een van ons
(H.E.M.) zeer in antiek geïnteresseerd is en
de ander (L.B.H.) ruim 35 jaar conservator
der kreeftachtigen van het Rijksmuseum
van Natuurlijke Historie te Leiden was,
leek het de heer Brederoo waarschijnlijk
dat wij samen een antwoord op de
gestelde vragen zouden kunnen geven.
Nu trof het zo, dat een van ons (L.B.H.) een
dergelijk bronzen kreeftje bezat, dat,
hoewel niet identiek aan het in 1982
afgebeelde voorwerp, toch opmerkelijk
veel overeenkomst ermee vertoont en van
ongeveer gelijke origine is (afb. 2). Beide
voorwerpen stellen een langoest voor. Het
gestekelde rugschild, het achterlijf dat uit
gladde ringen bestaat, de twee forse

voelsprieten en de ongeschaarde poten
laten daarover geen twijfel bestaan.
De soort is echter niet met zekerheid vast
te stellen. De familie der langoesten
(Palinuridae) komt in de tropen en
subtropen van de gehele wereld voor en
bestaat uit 8 geslachten en 47 soorten. Er
zijn slechts twee geslachten die in
aanmerking komen om als voorbeeld voor
het beeldje gediend te hebben. De andere
zijn totaal verschillend van vorm of komen
uitsluitend in de diepzee voor. Deze twee
geslachten zijn Palinurus, waartoe o.a. de
gewone langoest uit de Middellandse Zee
behoort, en Panulirus, een tropisch
geslacht met vele soorten die alle, evenals
Palinurus, zeer bekend zijn, vooral als een
gezocht voedsel en daardoor ook vaak in
de kunst van alle eeuwen afgebeeld te
vinden zijn. De vorm van de horens die
achter de ogen staan en er boven
overheen reiken (groter in ons exemplaar
dan in dat welk in Vianen gevonden werd)
toont duidelijk aan dat het hier Panulirus
betreft, daar bij Palinurus deze horens
platter zijn, meer driehoekig en aan de
binnenzijde getand. De slanke gladde,
7
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werd enkele jaren geleden op een
rommelmarkt in Tokyo gekocht. Indien de
voorwerpen beide in Japan gemaakt zijn is
de mogelijkheid groot dat een exemplaar
van de Japanse langoest, Panulirus
japonicus (Von Siebold, 1824), tot
voorbeeld heeft gediend. Deze soort is
namelijk de meest gewone langoest in
Japan en was (en is nog steeds) een
geliefd onderwerp voor Japanse kunstenaars. De beroemde Japanse schilder
Hiroshige (1797-1858) maakte een
schitterende prent van het dier (afb. 3).
Over de identiteit van de soort die door het
voorwerp uitgebeeld is kan men dus
zeggen: stellig een Panulirus, zeer wel
mogelijk Panulirus japonicus.
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2. Bronzen langoest met gestekeld rugschild
en achterlijf dat uit gladde ringen bestaat.
Bezit L.B. Holthuis. Foto auteur.
ronde, iets gebogen horens zijn typisch
die van het geslacht Panulirus, dat in alle
tropische zeeën voorkomt en uit 19
soorten bestaat. Deze soorten verschillen
onderling in geringe details, waaraan de
kunstenaar die deze beeldjes maakte
geen aandacht geschonken heeft. Aan de
hand van het voorwerp is daarom de soort
niet vast te stellen.
Het door ons onderzochte exemplaar
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3. Japanse langoest (Panuleris japonicus).
Prent door Hiroshige (1797-1858).
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4 Veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa).
De ouderdom van de bronzen beeldjes is
moeilijk met zekerheid uit te maken, doch
het door ons onderzochte exemplaar is
stellig niet vóór de 19e eeuw gemaakt. Het
bij Vianen gevonden voorwerp is mogelijk
iets ouder, maar waarschijnlijk niet veel.
Hoe dit laatste op een akker te Vianen
terecht gekomen is zal wel altijd een
raadsel blijven. Of het hier een ornament
betreft of dat het voorwerp een andere dan
esthetische functie heeft gehad is moeilijk
te zeggen, maar deze vraag zal stellig door
kenners van deze kunst beter beantwoord
kunnen worden dan door ons.
De veenmol is een tot de rechtvleugeligen
behorend insect, van 3 tot ca. 5 cm lengte,

dat in Nederland vrij algemeen is. De poten
van het voorste paar zijn tot stevig
gebouwde graafwerktuigen vervormd, die
lijken op de voorpoten van een mol en zij
hebben ook dezelfde functie (afb. 4). De
veenmol graaft gangen in de bodem en
kan daardoor schadelijk worden. Een
aardappelveld is een meer normale
omgeving voor een veenmol dan voor een
langoest en daar is mogelijk de eerste
voorlopige determinatie van het bronzen
kreeftje op gebaseerd. Zoals de afbeeldingen echter laten zien lijken de twee totaal
niet op elkaar.
H.E. Muller
L B . Holthuis

40 jaar opvoeden tot belangstelling en
gepaste trots
Op initiatief van de Heer G.B. Pellikaan,
Burgemeester alhier, en daartoe uitgenodigd, kwamen 2 Maart j.l. enige belangstellende ingezetenen, ten stadhuize, bijeen,
teneinde de mogelijkheid onder ogen te
zien om tot oprichting van een vereniging
te komen, welke de beoefening van de
geschiedenis, de oudheidkunde, de
folklore en de topografie van Vianen en het
omliggende gebied, ten doel zal hebben.
In beginsel werd hiertoe besloten. Het
voorlopige comité bestaat uit de navolgende personen: Pastoor J.J.M. Adan,
A.W.H. Baggerman, Mr. W.H.J. Cambier
van Nooten, Mevrouw M.J. van Hof van
Arkel, Ds. D. Kagenaar, Mej. H. Moorrees,
Burgemeester G.B. Pellikaan, Ds. J.F.
Wachter, Mr. G. Weidner en C. Tielkemeijer.
De taak van deze vereniging zal zijn de
beoefening van de geschiedenis, de
oudheidkunde, de folklore en de topographie van de stad Vianen en het omliggende
gebied en het verbreiden van de daaromtrent verworven wetenschap onder het
publiek, teneinde dit op te voeden tot
belangstelling en gepaste trots, het op te
wekken tot het hoog houden der goede
traditiën uit het verleden en het besef bij te
brengen van haar verantwoordelijkheid
tegenover de toekomst.

Tenslotte ligt het in de bedoeling, dat
belangstellenden, tegen een redelijke
jaarlijkse contributie, als lid dezer vereniging kunnen toetreden.
Met deze woorden, in de vorm van een
mededeling, richtte een aantal Vianezen
zich in het voorjaar van 1949 tot de inwoners van Vianen en omgeving. Op 24 juni
1949 is het dan zo ver. Op die dag vindt in
de raadszaal ten stadhuize de oprichtingsvergadering plaats, waar eerst de juridische vorm en de naam wordt vastgesteld
en vervolgens een voorlopig bestuur
wordt benoemd. Burgemeester G.B.
Pellikaan wordt de eerste voorzitter, J. de
Jong uit Lexmond penningmeester en als
archivaris van de aan te leggen historische
verzameling van de vereniging treedt
A.W.H. Baggerman op. Voor de post van
secretaris wordt op dat moment nog geen
kandidaat bereid gevonden.
Het bestuur anno 1989 is van oordeel dat
dit jubileum niet geheel onopgemerkt
voorbij mag gaan. Het heeft daartoe
enkele meer of minder uitgewerkte activiteten op het oog. Zo wil het dit jaar de
publikatie verwezenlijken van een catalogus van alle bezittingen van de vereniging
t.b.v. de leden, zodat dezen niet alleen
kunnen kennis nemen van hetgeen in de
loop der jaren door de vereniging is aangekocht of anderszins verworven, maar ook
daarvan gebruik kunnen maken.
Voor een andere vorm van activiteit denkt
het bestuur aan de organisatie van een
bijeenkomst (overdag of 's avonds) van en
voorde leden. De nadruk hierbij moet
komen te liggern op de inbreng van de
leden zelf (films, foto's, afbeeldingen,
oude kranten, archivalia, bodemvondsten
enz.).
In welke vorm deze bijeenkomst moet
worden gegoten en hoe zij moet worden
georganiseerd moet nog nader worden
vastgesteld. Het bestuur doet derhalve
een beroep op alle leden die hieromtrent
ideeën hebben en bereid zijn hun organisatorisch talent voor deze bijzondere ledenactiviteit ter beschikking te stellen. Zij
worden opgeroepen zich te melden bij de
secretaris, mevr. L. Terken, Langeweg 67,
Vianen (tel.: 03473-76693).
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Langendijk, [ca. 1890]

Vianen toen en nu
De bijna 100-jarige foto links verleent ons
een blik op de Langendijk voordat onze
"heilige koeien" daarvan bezit hadden
genomen.
Bekijken we deze foto aandachtig, dan
zien we dat er uiterlijk niet zo veel
veranderd is. De bestrating is nog steeds
van baksteen: de kinderkopjes in het
middengedeelte zijn sinds de Tweede
Wereldoorlog verdwenen.
Het pand links op de hoek, nu de
modezaak "Cartouche", laat de winkel in
koloniale waren van Noordenne zien. De
deur ernaast is gehandhaafd, terwijl rond
1900 een nieuwe winkelpui is toegevoegd,
waar tegenwoordig de Fa. Van Soest is
gevestigd. Het vroegere burgemeestershuis, waar nu dokter Hemelaar woont, is
niet veel veranderd. We missen weliswaar
de luiken, maar de pinnen, waarin deze
waren opgehangen, zijn nog steeds
zichtbaar. Het pandje daarnaast, de
10

vroegere politiewoning van Graafeiland, is
erbij getrokken en heeft hetzelfde soort
raam gekregen als het grote pand.
In het pand daarnaast, het huidige nr. 12,
woonde rond 1930 W. Binneveld. Sinds
1986 zijn deze twee panden samengevoegd tot één woonhuis. In de jaren '70
was in het linkerpand de Wereldwinkel.
Het grote pand "Neerlands Welvaren"
heeft op de foto nog zijn oorspronkelijke
functie als stadsherberg. Tegenwoordig is
dit pand opgesplitst in twee woningen,
waarvan de bouwgeschiedenis onlangs is
beschreven in ons tijdschrift (jrg. XIII
(1988) blz. 1 -5). De volgende panden gaan
schuil achter een dik gebladerte van twee
lindenbomen. Hierachter lag de ijzerhandel
van Olman en zijn hulp Van Bekkum sr.
Diens zoon heeft naderhand in het pand
van de voormalige Spaarbank zijn
ijzerwinkel gevestigd. Het witte pand dat
we na het gebladerte onderscheiden is dat
van Mevr. A. Baggerman. De lagere
huisjes die er op volgen zijn helaas
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Langendijk winter 1989.
Foto Martien van der Vlerk
onzichtbaar door de daar aanwezige
bomen. Als laatste pand zien we ter
linkerzijde het huidige pand van A. Poot.
Dit was oorspronkelijk de particiërswoning
van de doktersfamilie Winckler. Vader en
zoon Winckler hadden vooral bekendheid
gekregen door hun ijveren midden vorige
eeuw voor hygiëne. Rond de eeuwwisseling woonde hier de schipper Gosman.
Rechts op de oude foto zien we de
smederij van Reint Meeuwenberg. De
buitenkant van dit pand is weinig
veranderd. Wel die van het daarnaast
gelegen pand, dat vroeger de ingang van
de smederij was en thans als woonhuis in
gebruik is. De muur ernaast met poortje
diende als uitgang van bakkerij Wiggers
op de Voorstraat. Het huis met de
trapgevel, dat nu ten behoeve van de Fa.
"De Barbier" wordt gerestaureerd, heeft
hier nog zijn woonfunctie. De tuinmuur
naast dit pand is onlangs spontaan in
elkaar gestort. De rest van de Langendijk

is helaas niet zichtbaar.
Op de voorgrond zien we enige burgers
van Vianen. Klompen waren toen nog
gemeengoed evenals een hoofddeksel:
voor de betere lieden strohoeden, voor de
anderen de pet. De gemoedelijke sfeer,
die er heerste is af te lezen aan de vrij
rondscharrelende kippen. Dat de pomp op
de Voorstraat nog fungeerde zien we aan
de emmers.
Dit is de eerste aflevering uit een reeks,
waarin een blik wordt geworpen op het
Vianen van 100 jaar geleden aan de hand
van een vergelijking van fotografische
opnamen van bekende lokaties van een
eeuw geleden en nu.
De redactie houdt zich aanbevolen voor
reacties en aanvullingen van lezers.
V.F.C. Leeuwenberg-Steegh
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Kroniek
Aan deze aflevering werkten mee:
V.F.C. Leeuwenberg-Steegh
M.H. Quak
L.P.G. Sijbers

Geschiedenis van de Gereformeerde
Kerk te Vianen
Verleden jaar verscheen bij drukkerij Van
Midden te Benschop de bundel Verhalen
en Verkenningen 1888-1988. Een greep
uit 100jaar Gereformeerd kerkelijk leven in
Vianen. De samenstelling en redactie
stond onder leiding van G. Tadema.
Het woord verkenningen geeft aan dat er
niet gekozen is voor een systematische
geschiedschrijving en met de verhaalvorm
heeft men geprobeerd een optimale
leesbaarheid te bereiken. Deze bundel
vind ik persoonlijk zeer geslaagd en ik heb
er dan ook veel lof voor.
Het accent in de bundel ligt op de oudste
en oudere geschiedenis van de Gereformeerde Kerkte Vianen. De bundel is in
hoofdstukken ingedeeld en men onderscheidt de volgende periodes: "de eerste
jaren (1888-1891)", "conflicten stabilisatie (1891-1899)", "de weg naar consolidatie (1899-1925)", "een eigen identiteit
(1925-1945)", "voortgang en verandering
(1946-1963)" en "verandering en voortgang 1963-1988". Naast een situatieschets van de periode worden ook alle
desbetreffende predikanten en andere
belangrijke personen behandeld. Erg
aardig vind ik dat van alle predikanten een
foto is afgebeeld.
In veel plaatsen ging het initiatief om in
Doleantie te gaan uit van de hervormde
predikant. In Vianen was dit geen predikant, maar een oefenaar van christelijk
gereformeerde huize, Willem Vermeer
(1837-1929). Al sinds jaar en dag bestond
erin Vianen een groep de "Schouterianen"
genaamd, die aparte bijeenkomsten
hielden onafhankelijk van de Hervormde
Kerk. Deze groep was ontstaan na het
vertrek van de hervormde dominee
L. Schouten (1828-1905), die voor een
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geestelijke opwekking in Vianen had
gezorgd. Als zoon van een rijke reder kon
hij zich het één en ander permitteren. En
als illustratie voor z'n evangelieverkondiging gebruikte hij speciaal voor dit doel
vervaardigde modellen van de Joodse
tabernakel, de verplaatsbare woestijntent,
waarin de Israëlieten hun eredienst hielden. Grappig om te vermelden is dat het
Bijbels Museum te Amsterdam haar
bestaan dankt aan deze ds. Schouten uit
Vianen. Formeel gezien kunnen we de
verkiezing van een eigen kerkeraad door
de dolerenden in Vianen zien als het begin
van de plaatselijke Gereformeerde Kerk.
Dit vond plaats op 10 oktober 1888.
Eigenlijk bestaat de Gereformeerde Kerk
pas sinds 18 juli 1892, want op die dag
ging de Nederduitsch Gereformeerde
Gemeente te Vianen mee met de landelijke
fusie, waarbij de Gereformeerde kerken in
Nederland als kerkgenootschap ontstonden.
In deze bundel is er tevens aandacht voor
de kosters, de kosterswoningen, de
pastorieën, de liturgie, de orgels en de
organisten, de kerkbladen en dejongerenverenigingen, Wat deze bundel met name
zo waardevol maakt is de goede verantwoording hoe het geheel tot stand is
gekomen. Ook is er een duidelijke lijst van
bronnen en gebruikt men noten.
Juist in een tijd waarin de hervormden en
de gereformeerden in een Samenopwegproces zitten en er tevens sprake is van
een toenadering tot de rooms-katholieke
kerk is het voor menigeen een boeiende
bundel, waaruit men heel wat te weten kan
komen van de ontstaansgeschiedenis van
de Gereformeerde Kerk te Vianen.
M.H.Q.
Onderwijs te Lexmond
Op 30 september 1988 nam de heer G.H.
ter Hennepe, oud penningmeester van
onze vereniging, afscheid als direkteur van
de openbare lagere school "Prinses
Wilhelmina" te Lexmond.
Ter gelegenheid van dit afscheid verscheen er een extra editie van de schoolkrant; in dit geval mag wel van een boekwerk gesproken worden. In deze extra

uitgave is een uitgebreid verslag te vinden
van de hoogtepunten uit de 35-jarige
loopbaan van de heer Ter Hennepe. Aan
alle klassen waaraan hij les heeft gegeven,
besteedt de auteur aandacht. Daarnaast
wordt het wel en wee, zoals verbouwingen,
toneelopvoeringen,schooluitstapjesen
excursies uitgebreid gememoreerd. In het
eerste gedeelte beschrijft hij o.a. de aanbesteding van het oudst bekende schoolgebouw in Lexmond (nu bekend als "Het
Dorpshuis"), de school in oorlogstijd. Wat
deze editie echter zo bijzonder maakt is de
moeite die Ter Hennepe zich getroost
heeft om wat meer te weten te komen over
zijn verre en nabije voorgangers. Met
succes heeft hij bijna alle namen boven
water gehaald van de onderwijzers van
Lexmond, te beginnen in 1684. Het nodige
archiefonderzoek hiervoor heeft hij in de
gemeente Zederik gedaan. Het is, zoals hij
zelf zegt, een eerste aanzet op een nog
weinig onderzocht terrein. Desondanks
kunnen al aardig wat gegevens uit deze
schoolgeschiedenis worden geput.
V.F.C.L.-S.
Dialect in de Vijf heerenlanden
Vorig jaar is een werkgroep Streektaal
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
opgericht, die zich tot doel stelt de dialecten van de genoemde regio's te bestuderen en te documenteren. Op 8 november
1988 werd in Nieuwpoort een bijeenkomst
gehouden, waar de volgende doelstellingen werden vastgesteld:
- het einddoel van de aktiviteiten van de
werkgroep zal zijn, het samenstellen
van een woordenboek, zo mogelijk
gelardeerd met streekverhalen;
- het komen tot een uniforme spelling van
onze streektaal;
- het aantrekken van meer informanten;
- het ontwerpen van een instruktieblad
met de daarbij behorende invulkaartjes
ten behoeve van de informanten;
- het gaan verzorgen van publikaties (ook
in dialekt) in de diverse streekbladen;
- de werkgroep zal zelfstandig gaan
opereren, weliswaar onder auspiciën
van de Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Voorts heeft de laatstsgenoemde stichting
medegedeeld bezig te zijn om één of meer
sponsors te vinden, die het werk financieel
willen ondersteunen.
Belangstellenden of personen, die als
informant willen optreden, kunnen zich
voor nadere informatie wenden tot de
secretaris van de Werkgroep K. Bikker,
Van Brederodestraat 33,4225 RC Noordeloos.

P.J. Meertens-lnstituut zoekt
medewerkers
Op hetzelfde terrein als de in het vorige
bericht genoemde Werkgroep beweegt
zich het P.J. Meertens-lnstituut te Amsterdam. Dit wetenschappelijk instituut,
ressorterend onder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
houdt zich bezig met dialectologie, volkskunde en naamkunde.
Het dialectenbureau doet taalkundig
onderzoek naar streek- en vaktalen in het
Nederlandse en Friese taalgebied. Ondanks de vaak gehoorde opmerking dat er
geen dialect meer wordt gesproken,
blijken er in de praktijk nog veel verschillen
aanwezig te zijn. Het is de taak van het
dialectenbureau om de verschillen die er
nog zijn en de mate waarin de dialecten
veranderen te registreren, vast te leggen
en te bestuderen. Een van de manieren om
aan materiaal te komen is het navragen
doormiddel van vragenlijsten. Elk jaar, in
december, stuurt het bureau een dergelijke lijst aan een aantal vaste medewerkers. De gegevens die op deze manier
binnenkomen, worden verwerkt en in kaart
gebracht. De resultaten worden uiteindelijk verwerkt in o.a. taai-atlassen en staan
ter beschikking van taalkundestudenten
en anderen die belangstelling hebben voor
streektalen en wat daarmee samenhangt.
Tevens beschikt het bureau over een
uitgebreid geluidsbanden-archief, waarin
inmiddels alle in Nederland voorkomende
dialecten zijn terug te vinden.
De vragenlijst blijft echter een van de
belangrijkste bronnen van informatie en
wij proberen daarom zoveel mogelijk
mensen te vinden die ons met het invullen
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van de lijsten van dienst willen zijn. De
lijsten worden anoniem behandeld en in
de kluis opgeborgen, nadat de gegevens
zijn verwerkt. De persoonlijke gegevens
die op de lijsten ingevuld moeten worden,
zijn uitsluitend van belang voor de wetenschappeijke verwerking van de betreffende gegevens.
Het volkskundebureau bestrijkt een heel
ander deel van het Nederlandse cultuurpatroon en richt zich op de eigenaardigheden
die typerend zijn voor een bepaalde streek.
Tot nu toe hebben zij bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar kinderspelen, gebruiken bij geboorte, verloving, huwelijk,
begrafenis- en rouwgebruiken, voedingsgewoonten, voedselconservering, woninginrichting, landbouwmethoden,
ambachten en gereedschappen enz.
Het bureau is voor een groot deel van de
informatie aangewezen op de gegevens
die via de vragenlijsten binnenkomen.
Deze lijsten zijn soms wat moeilijker in te
vullen dan de dialectlijsten; dat komt door
het onderwerp, dat een bepaalde kennis
van zaken vereist. De leeftijd van de
invuller speelt daarbij natuurlijk ook een
rol. Soms zal er gebruik gemaakt moeten
worden van een oudere zegsman of
zegsvrouw, die de betreffende vragen uit
eigen ervaring kan beantwoorden. Het
volkskundebureau houdt zich ook bezig
met verzamelen van volksverhalen en
volksgeloof en werkt aan een sagen- en
sprookjescatalogus op internationaal
niveau. Verder bezit het een uitgebreide
bibliotheek, veel documentatie en een
handschriften- en knipselarchief. Voor een
groot deel verzameld door tussenkomst
van de medewerkers.
Een belangrijke onderafdeling is het
Volksliedarchief. Het doel van die afdeling
is het opsporen, noteren en vastleggen
van oude Nederlandse liederen. Overal in
het land werden en worden bandopnamen
gemaakt. Ook deze afdeling krijgt via
medewerkers oude liedteksten die binnen
de familie mondeling werden doorgegeven
of soms in oude schriften worden gevonden die via nalatenschappen voor de dag
komen.
Tenslotte is er nog het Naamkundebureau.
Dat bureau geeft geen vragenlijsten uit,
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maar maakt wel gebruik van vrijwillige
medewerkers, die bereid zijn in het land
veldnamen te verzamelen, die op door het
instituut verstrekte kadasterkaarten worden ingetekend. Land-, boerderij- en
waternamen kunnen heel veel informatie
geven over nederzettingen, waterlopen en
landstreken. Die gegevens, die vaak zeer
oud zijn, dragen sterk bij aan onderzoek
op geschiedkundig gebied en op het
gebied van dialectontwikkeling. Door
herverkaveling, verstedelijking en industrialisatie dreigen veel veldnamen verloren
te gaan en daarom wil de afdeling er
zoveel mogelijk van verzamelen.
Het P.J. Meertens-lnstituut heeft enige tijd
geleden alle historische verenigingen
aangeschreven met het verzoek de leden
bekend te maken met de werkzaamheden
van het instituut, in de hoop op deze wijze
het aantal medewerkers "in het veld" te
kunnen uitbreiden. Zij die zich als zodanig
aanmelden, krijgen tweemaal per jaar
lijsten toegestuurd, die zij na invulling waarvoor enige tijd genomen mag worden
- in een voorgefrankeerde envelop kunnen
retourneren. Een speciale scholing is
hiervoor beslist niet noodzakelijk. Eens in
de zoveel tijd organiseert het instituut een
zgn. "Open Dag", waarbij alle medewerkers een uitnodiging ontvangen voor een
bezoek aan het instituut. Men kan dan zien
wat er met de gegevens gedaan wordt.
Voor verdere informatie kan men zich
telefonisch wenden tot de heer Herman
J. Beekveldt op alle werkdagen tussen
9.00 u en 16.00 u onder telefoonnummer
020-234698.

Culturele gids Zuid-Holland
In oktober 1988 verscheen het "Adresboek Geschiedbeoefening en Cultuurbehoud in Zuid-Holland"; een uitgave van
het Provinciaal Overlegorgaan Geschiedbeoefening en de Culturele Raad
Zuid-Holland.
De gids bevat 260 adressen van instellingen en organisaties op historisch en
aanverwant terrein in Zuid-Holland, zoals:
historische verenigingen, historische
musea, archieven, monumentenorganisa-

ties en genealogische en archeologische
verenigingen. Daarnaast bevat de gids
100 adressen van landelijke instellingen
op bovengenoemde gebieden.
Het Adresboek verschaft ook informatie
over doelstellingen, aktiviteiten, tijdschriften, publikaties, openingstijden etc. van
de opgenomen instellingen.
Het Adresboek is een praktisch hulpmiddel voor al degenen die betrokken zijn bij
de lokale en regionale geschiedbeoefening
in Zuid-Holland. Het Adresboek kan
besteld worden door storting van ƒ 1 2 (inclusief verzendkosten) op giro 264712
van Stichting Culturele Raad Zuid-Holland,
onder vermelding van "Adresboek Geschiedbeoefening".
Meer informatie over het Adresboek is te
verkrijgen bij B. van Straalen, Culturele
Raad Zuid-Holland, tel. 070-624961.

Kerkramenactie
Onlangs werd duidelijk, dat het kerkgebouw van de parochie Maria ten Hemelopneming dringend aan een grote opknapbeurt toe was. Het nu 110 jaar oude gebouw vertoont gebreken aan enkele vitale
onderdelen als nokbalken, zijgevels en
dakbedekking. Ook is groot onderhoud
aan het gootwerk, aan de ventilatie en aan
het raamwerk noodzakelijk.
De typisch 19e eeuwse hallekerk werd
destijds gebouwd, omdat het (verdwenen)
kerkgebouw aan de Achterstraat na een
onstuimige groei van het aantal parochianen veel te klein geworden was. De toenmalige pastoor, Egbertus Geerdink, wist
binnen vier jaar na zijn aantreden in 1875
de kerk aan de Brederodestraat te doen
verrijzen.
Met hetzelfde enthousiasme als destijds
de pastoor te werk ging, zette een groep
parochianen kortgeleden een "sponsoractie" op touw om de financiering van de
restauratie rond te krijgen. Elk segment
van de 24 kerkramen kan gesponsord
worden. Een deel van het benodigde
bedrag is binnen en de eerste werkzaamheden zijn al uitgevoerd, maar het volledige plan kan pas voltooid worden als al
het benodigde geld bijeengebracht is.

De kerk is iets bijzonders, al zullen sommigen haar niet direct mooi vinden. Het is de
eerste hallekerk, die architect Tepe zonder
toren ontworpen heeft. A. Tepe was naast
P. Cuypers een van de bekendste neogotische architecten in Nederland. Vooral
door de opvallende plaats in het stadsbeeld en het bijzonder exterieur, kunnen
we spreken van een belangrijk Viaans
gebouw, te meer daar het een mijlpaal is in
de Viaanse katholieke geschiedenis.
Vandaar dat we hier dit initiatief onder de
aandacht willen brengen. Wie de actie wil
ondersteunen door een raamsegment te
sponsoren (voor het bedrag van ƒ 136,-),
kan contact opnemen met het restauratiecomité t.n.v. E. Sluys, Voorstraat 22, tel.
(03473) 73232. Men ontvangt dan een
"bewijs van deelname". Voor nadere
inlichtingen kan men terecht op bovenvermeld adres.
LS.
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Ledenlijst

(mutaties per 1-2-1989)

P.S.I. Altena

Tolhuis 34-30

6537 NV Nijmegen

J.J.F.M. Baars

Voorstraat 91
Batensteinplantsoen 52
Klaverkamp 110
Prins Bernhardstraat 20
Pelmolenplantsoen 8

4132APVianen
4131ZDVianen
4133TLVianen
4132XGVianen
3511 XZ Utrecht

Breestraat 59
Buitenstad 15
Meidoornlaan 32
Beethovenlaan18
Slingelandseweg 17a
Stresemannlaan 68
Binnenveldsweg 16
Langendijk 11
Hugo de Grootlaan 28

2311 CJ Leiden
4132AAVianen
4131 AHVianen
4102BMCulemborg
3381 KZ Giessenburg
2037 TK Haarlem
7651 KS Tubbergen
4132 AHVianen
7241 HM Lochern

mw. C L Clarisse

Tienhovenseweg2

4124 KV Hagestein

ir. H.Dam

Julianastraat2

4132CBVianen

A.C. Enkelaar

Varkensmarkt 10

4132BBVianen

mw. C.J. van der Grind-van Hengstum

Loerikseweg 22

3991 AD Houten

mw. drs. M.H. Harinck-Quak
mw. E. Heijstek
E.C.A. van Helsdingen
P. Horden

LageRijndijk 17E
Buitenstad 42
Bolwerk 9
Linnaeusstraat201-2

2315 JK Leiden
4132ACVianen
3221 VH Hellevoetsluis
1093 AE Amsterdam

A.T.T. Kattouw
M.C. Kerkhof
drs. J.A.M. Koenhein
mw. J. Kranenburg
drs.L. Krijnen
E.J.Krudop

Meidoornlaan 59
Brederodestraat 9
Vijfheerenlanden 294
Dominicushof 120
Woonschip Corrie Sluiseiland
Langendijk 14

4131 AGVianen
4132VMVianen
4131 GAVianen
4133ARVianen
4132 AGVianen
4132AKVianen

J. Labne
J.G. Labrie
E.H. Leeuwis
mw. G. v.d. Linde-Paul

Voorstraat 8a
Viaanse Bos 3
Ceelenweg 1
De Kooi 5

4132ARVianen
4133LEVianen
4131 NWVianen
4251 GBWerkendam

R.W. Mastwijk
m w : ] ; Meyer

Vijfheerenlanden 380
tna Boudier Bakkerstraat 7

4131GGVianen
4132XNVtanen

J.F. Oorschot
E. van Overbruggen
mw. A.C.T. Overgaauw

Amaliastein 26
Valkenstraat 11
Korte Kerkstraat 5

4133HCVianen
4132BCVianen
4132BJVianen

mw. J. Peereboom

Prins Bernhardstraat 37

4132XJVianen

A.T.B. Reith
J. van Rooyen
C.J. Rutgers

Hogelandseweg 11
Achterstraat 80
Zonnebloemstraat 100

4132CSVianen
4132VGVianen
3353ERPapendrecht

mw. B.J. vom Schemm-Hartman

Batensteinplantsoen 12

4131ZDVianen

mw. J. Baggerman-de Klerk
Th.C.M. Balvers
mw. M.D. v.d. Beek-Bomgaars
dr. M.S. Berkhout
Bibliografie Holland t.a.v.
mw. dr. L.A.M. Giebels p/a
Hoogheemraadschap van Rijnland
W. Binneveld
H.T. Bloks
A.J. Blommers
P. Bode
drs. P. v.d. Brink
drs.R.A. Brongers
mw. H. Bronsema-Ensing
J.C. Bulk
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Er is geen betere

>?

"Immer besser" (steeds beter) schreven in 1901 de oprichters Car! Miele en Reinhard
Zinkann als hun lijfspreuk op de eerste wasmachine met houten kuip en legden met
deze Miele-filosofie de basis voor de al zo lang bestaande reklameslogan "er is geen
betere".
Met deze uitspraak wilden ze tot uitdrukking brengen, dat ze zich ten doel hadden gesteld om goed te presenteren, om beter te zijn dan de anderen. De woorden "steeds
beter" kunnen echter ook gekenschetst worden als een verplichting en aansporing
voor alle medewerkers die bij de ontwikkeling, produktie en distributie van deze toen volkomen nieuwe - apparaten betrokken waren, om het eigen produkt verder
te ontwikkelen, de kwaliteit te verbeteren en de bruikbaarheid te verhogen.
Machines te maken en geen "machientjes", dat was al vanaf het begin het devies. De
oprichters wilden geen produkten maken die al na een paar jaar onbruikbaar waren.
Ze hadden als uitgangspunt: "Sukses is op den duur slechts mogelijk, als men volledig achter de kwaliteit van z'n produkten staat".
Deze bedrijfsfilosofie, die de hoogste kwaliteit centraal stelt, is de basis voor de ontwikkeling van het Mieieconcern tot één van de grootste gespecialiseerde fabrikanten
van huishoudelijke apparatuur.

Machines maken en
geen "machientjes"
was al vanaf het begin
het devies.
Dat gold ook voor
de in 1913 geproduceerde
eerste wasmachine met eigen,
aangebouwde elektromotor.

Miele

De Sint Catharijnekerk te Brielle (ook wel: de Brielse Dom genoemd)
Architekt: Jan Walraad, Brielle

Foto: Jan Walraad te Brielle

waarvan onlangs de restauratie werd voltooid door:

afr>

Koninklijke Woudenberg Ameide

£vsl

Voorstraat 7 - Postbus 3 - 4233 ZG Ameide - Telefoon 01836 - 6600*
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