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Als zich die neigingen ontsteeken aan 
den Deugt 

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

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

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

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

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

M.J. Ververs Bz. 

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

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

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

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

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

Bonifacius Mijnlieff. 
(Foto uit bezit van de auteur) 

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



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

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

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

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

Dan was er Anne Arie (1888-1962), 
mijn vader, kartonnagefabrikant te 
Amsterdam en zeer aktief in het verzet 
1940-1945. 
Bonifacius, kortweg Bonni, (1884-
1963) werd vrouwenarts te Rotterdam. 
Johannes (1881-1949) bouwde als 
waterstaatsingenieur vooral bruggen 
(Raamsdonkveer, Arnhem, Moerdijk). 
Roeland (1886-1901) stierf in zijn 
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J O H A ' M I S MIJNLIEFF 1 R I E S Z 0 0 Ä , 
STEÉNBAKKEÊ, te VIANEN. 

Een GROOT aantal KIEZERS. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

G.M. Mijnlieff 
(1922- ) 

Kroniek 

In een vorige "Kroniek" (Jrg 9, nr 1/2, 
1984, 23) maakte ik melding van een 
artikel van J. Ypey in het tijdschrift 
"Westerheem". Onder de titel "Een 
gedamasceerde lanspunt uit Vianen 
(Z.H.)" meldde Ypey de vondst van 
het blad van een lanspunt, afkomstig 
van baggerwerkzaamheden in de Lek 
bij Vianen. De lanspunt zou uit de 
tweede helft van de 8ste of uit de 9de 
eeuw dateren. 
In het tijdschrift "Holland" (Jrg 1 6, 
nr 6, december 1984, 305) staat 
echter dat de lanspunt in de 
zeventiger jaren gevonden is door de 
heer J. de Koning bij baggerwerk in 
... de Waal! Een vergissing dus: 
Vianen ligt aan de Lek! 
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