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Bericht van de redactie 

Het thema van dit dubbelnummer is 
cultuur in Vianen en richt zich op enkele 
vertegenwoordigers van het culturele 
leven afkomstig van of werkzaam in 
Vianen. Natuurlijk mag men van een 
stadje als Vianen niet verwachten dat het 
een brandpunt is geweest van cultuur en 
ontwikkeling, maar het bleef door de 
eeuwen heen ook niet geheel onaan
geraakt door de uitingen van kunst en 
intellect, zoals die zich elders in het land 
manifesteerden. 
Af en toe werd er iemand geboren, die 
zich later ontwikkelde tot een fenomeen 
op zijn of haar gebied, al werd dit meestal 
pas bereikt door de geboorteplaats in te 
ruilen voor de grote stad. Jan Baptist van 
Fornenbergh was zo iemand, die zijn 
talenten pas ten volle in de grote stad kon 
tonen. Hoewel hij zich later zijn 
geboorteplaats nauwelijks zal hebben 
herinnerd, heeft hij er waarschijnlijk wel 
leren lezen en schrijven. Hij werd een 
groot man in de wereld van de reizende 
theatergezelschappen, succesvol 
kunstenaar en manager tegelijkertijd. Otto 
Dijk geeft aan de hand van de bestaande 
literatuur een overzicht van zijn leven. 
Anders dan Van Fornenbergh volgde de 
geleerde, tevens literator Lambert van de 
Bos een tegengestelde weg: geboren in 
de toenmalige wereldstad Amsterdam, 
zocht hij een rustpunt en afzondering in 
het landelijke rivierstadje aan de Lek om 
daar de laatste 16 jaar van zijn leven te 
slijten, tot zijn laatste snik actief in het 
onderwijs en de politiek. H. Krol en J. 
Heniger hebben hun licht doen schijnen 
over deze literaire duizendpoot en enige 
aandacht gegeven aan zijn enorme 
literaire produktie. 

De stap van gesproken via geschreven 
naar gezongen cultuuruitingen wordt 
gezet door het redactielid A.J.M. 
Koenhein in een bijdrage over de 
zangcultuur in Vianen in de 19e en 20e 
eeuw, die overigens vooral een 
mannenaangelegenheid was. Het 
overzicht is verre van compleet te 
noemen, daar de archieven van de 

verschillende koren voor het grootste deel 
niet zijn bewaard gebleven. Kranten
berichten en interviews met oud-leden 
hebben desondanks nog een aardig beeld 
kunnen oproepen van een vorm van 
cultuur, die tegelijkertijd vormend, 
estethisch bevredigend en ontspannend 
kan zijn. 
Tot slot is een vierde aflevering van de 
rubriek Vianen toen en nu opgenomen. 
Het nummer wordt afgesloten met een 
uitgebreide Kroniek. 

Een tonellst uit Vianen 

Er zijn tijdens de tachtigjarige oorlog heel 
wat Zuidnederlanders naar het Noorden 
gevlucht om te ontkomen aan de Spaanse 
dwingelandij, die hun vrijheid van gods
dienst en meningsuiting ontzegde. Of zich 
onder hen ook de schilder Jan Baptist van 
Fornenbergh en zijn vrouw Susanna in 't 
Goor bevonden, dan wel of dit echtpaar 
Gent de rug had toegekeerd vanwege hun 
schulden, weten wij niet. Maar beide 
redenen waren valabel genoeg om hen te 
doen aankloppen aan Vianens stadspoort, 
die immers, zoals bekend openstond voor 
vervolgden van welk allooi of van welk 
allure dan ook. 
Daarenboven hadden de Brederodes toch 
zeker iets van hun culturele interesse op 
de stad doen afstralen. Een mensen
leeftijd eerder had de door een mésal
liance onterfde koopmanszoon Coornhert 
onderdak gevonden op het kasteel van de 
Brederodes, waar hij als hofmeester 
mocht dienen, maar waar hem de toegang 
tot de bibliotheek niet werd ontzegd en hij 
dus de eerste kennis kon opdoen voor zijn 
later wereldbefaamd geworden geschrif
ten. Wellicht ook de inspiratie vond voor 
zijn latere toneelstukken. Kortom: Vianen 
heeft iets. 
De Van Fornenberghs trouwens ook. Een 
van hen was al factor geweest van de 
Antwerpse rederijkerskamer 'De Violieren' 
en er zijn anderen van die naam die als 
schilder of drukker bekend werden in het 
Sint Lucasgilde. 
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De schouwburg aan de Keizersgracht te Amsterdam. Gezicht op het toneel. 
Gravure door Salomon Savry, 1658. Coll. Nederlands Theater Instituut, Amsterdam. 

Jan Baptist van Fornenbergh, die zijn heil 
zocht in Vianen schijnt een aardig schilder 
van bloemstillevens te zijn geweest. Maar 
aangezien het in die tijd wemelt van 
schilders van bloemstillevens zal hij zeker 
geen vermogend man zijn geweest. In 
1624 wordt er in het gezin een zoon 
geboren. Hij krijgt vaders naam, wellicht in 
de hoop dat hij die groot zal maken, 
hetgeen de vader niet gelukt was. 
Jan Baptist van Fornenbergh jr. groeit op 
in Vianen. Van zijn jeugd weten we niets. 
Tenzij wij zijn verliefdheid op de 
Culemborgse schildersdochter Marya 
Boscoop (hij was toen 14 jaar) nog tot zijn 
jeugd moeten rekenen. Hoe dan ook: hij 
trekt met haar naar Den Haag waar ze 
trouwen. Mensen moesten in die tijd wel 
vroeg volwassen zijn. 

Hoe dan ook: Als er getrouwd wordt, moet 
er ook brood worden verdiend, oordeelde 
Jean Baptist senior. Aangezien junior 
slechts één ding wilde, toneel, moest 

daarvoor geleerd worden. Er was veel 
toneel in die dagen. De rederijkerij, die 
trouwens heel wat had bijgedragen tot de 
bewustwording van mensen in hun strijd 
tegen de onderdrukker, tierde welig. Dat 
toneel was echter meer getuigend dan 
professioneel. Potsenmakers, acrobaten, 
voltigeurs en schermmeesters, dat waren 
de mensen die op de kermissen echt 
beroepsmatig bezig waren. Dus die kant 
moest het maar op. Jan Baptist van 
Fornenbergh junior krijgt les van bv. Isaak 
van Boekhoven, die in Brussel al 
buitelend voor Isabella van Spanje het 
rapier had weten te hanteren. Met de 
groep van deze Van Boekhoven trekt hij 
langs kermissen, zijn Marya in Den Haag 
achterlatend. Met hem en wat 
medeleerlingen belandt hij in Amsterdam, 
waar Joost van den Vondel net bezig is 
met de instudering van zijn drama 
Gebroeders. De dichter was zo 
gecharmeerd van de jongelieden Triael 
Parkar, (21 jr), Gillis Nooseman (13 jr), en 
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Jan Baptist (16 jr), dat hij hen onmiddellijk 
inschakelde. Hij herschreef zijn stuk en 
creëerde voor Jan Baptist zelfs een 
nieuwe rol: de rol van veldheer Joab. 
Een paar jaar blijft Jan Baptist te 
Amsterdam. In allerlei stukken treedt hij 
op, van zware klassieke en klassisistische 
drama's tot kermiskluchten, van uit Spanje 
stammende mantel- en degenstukken tot 
bloederige melodrama's zoals Geeraerd 
Brandt's nederlandse Hamlet: De 
Veinzende Torquatus. Ze hadden succes, 
ze deden veel ervaring op en 
beïnvloedden met hun lijfelijke speelstijl 
op hun beurt de literair-ingestelde 
Amsterdamse rederijkers. Jan Baptist 
echter had geen rust. Tussen de bedrijven 
door was hij er al een paar maal vandoor 
gegaan om op te treden op kermissen en 
jaarmarkten, waar het toneel levendiger, 
informeler en creatiever was. Die 
overtuiging wist hij over te dragen op zijn 
maten Gillis Nooseman en Triael Parkar. 
In 1642 sterft Marya Boscoop, hem met 
een dochter achterlatend. Wat moest hij? 

Op 10 januari 1643 verschijnt hij (19 jaar 
oud) met Fornenbergh sr. en Helena 
Heus(en) (22 jaar) voor de ambtenaar van 
de burgerlijke stand. Uit dit huwelijk zullen 
tien kinderen worden geboren, van wie er 
tenminste vier met succes op de planken 
zullen verschijnen. Een van de dochters 
zal trouwen met zijn maat Gillis 
Nooseman. 

In 1645 verlaten de drie veelbelovende 
acteurs de hoofdstad om een bestaan te 
kiezen als zwervende komedianten, liever 
dan te verkommeren in de amsterdamse 
schouwburg met zijn vele problemen en 
weinig perspectieven. 
Na een korte associatie met een groep 
rondtrekkende engelse spelers, besluiten 
Fornenbergh met Gilles Nooseman, Triael 
Parkar, Abram Sybrandt, Krook en 
anderen voor zichzelf te beginnen met 
een compagnie om 'den loflycken 
Rhetorica ofte speelkonste' te beoefenen. 
Met het geld dat Helena als erfenis in het 
huwelijk had ingebracht konden kostuums 

Idem. Gezicht op de zaal. Gravure door Salomon Savry, 1658. 
Coll. Nederlands Theater Instituut, Amsterdam. 
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worden gekocht. Thuishaven werd een 
kaatsbaan aan het Buitenhof in Den 
Haag, die voor de gelegenheid met een 
plankier werd verrijkt. Veel zullen ze daar 
niet zijn, de "Oprechte Nederduytsche 
Commedianten", zoals ze zichzelf 
noemen. 
In 1648 reist de groep naar Antwerpen en 
Brussel. De vrouwen reizen mee. De 
groep treedt op aan het hof van aarts
hertog Leopold-Willem, landvoogd van de 
Zuidelijke Nederlanden. De vrouwen 
spelen mee, dat was waarschijnlijk voor 
het eerst in de europese theater-
geschiedenis.Tot nu toe immers werden 
vrouwenrollen door mannen vervuld, door 
de Amsterdammer De Bray bijvoorbeeld, 
die blijkens de kronieken een prachtige 
keizerin op de planken wist te zetten, of 
door Jan Bos, de beste van alle 
vrouwenvertolkers, 'die tot zijn ouderdom 
syn baert scheeren liet'. Of Van 
Fornenberghs succes te danken was aan 
de nieuwigheid van het optreden van 
vrouwen lijkt niet onwaarschijnlijk. 
Wanneer hij echter met de zijnen als 
Aartshertogelijke troupe' in het vaderland 
weerkeert, ervaart hij daarvan ook de 
weerslag. In Den Haag worden ze 
onmogelijk gemaakt. De predikanten, die 
niets van toneel moesten hebben, 
verfoeiden al helemaal toneel met 
vrouwen. Dus geen voorstellingen in Den 
Haag. In Amsterdam wisten jaloerse oud-
collega's de overheid zover te krijgen, dat 
de Nederduytsche Commedianten een 
speelverbod kregen. 
In de zomer van 1649 scheept de groep 
zich in voor Hamburg, waar men in 
augustus aankomt. Duitsland bestond nog 
niet, het was een verzameling van 
vorstendommetjes met elk een eigen hof, 
dat zijn status niet door veroveringen, 
maar door cultureel vlagvertoon poogde te 
verhogen. Familietwisten waren er wel, 
maar ook huwelijksfeesten omdat er veel 
onder elkaar getrouwd werd - zo 
vermeerderde men zijn bezit. Jan Baptist 
en de zijnen voorzien in de daarbij 
behorende behoefte aan feestelijk 
vermaak. Op die adellijke feesten 
ontmoette men vanzelf weer andere 
edelen, die niet voor hun standgenoten 

konden onderdoen en zo kon men dus 
ook weer voor hen optreden. Met de 
groothertogelijke aanbeveling uit Brussel 
op zak kwam Jan Baptist met zijn groep 
bij Frederik van Holstein, wiens 13-jarige 
dochter vijf jaar later als koningin van 
Zweden zich de hollandse komedianten 
nog met vreugde wist te herinneren. 
Van het een komt het ander. Men reist 
heel Europa door. Van Kopenhagen tot 
Brussel, van Riga tot Parijs (?), van 
Hamburg tot Stockholm, Danzig, Reval, 
Lübeck, Maastricht, Leidschendam en 
tussendoor nog even naar Nijmegen, 
Utrecht, Leiden, Delft, Rotterdam, Gent, 
Brugge en zelfs nog een keer naar 
Amsterdam, waar Van Fornenbergh zo 
benijd wordt. En gevreesd: hij verdient 
veel en betaalt zijn spelers beter dan 
Amsterdam, zodat de beste Amster
dammers graag bij hem zouden werken. 
Eenvoudig was dat niet, want Van 
Fornenbergh eiste zeer hard werken en 
een vast adres kon hij hen niet bieden. 
Huiselijk leven was er niet bij; kinderen 
werden geboren in de herbergen waar de 
spelers verbleven als ze niet op de 
planken stonden. Jan Baptist echter weet 
tussendoor nog tijd te vinden om te 
onderhandelen en te intrigeren om ergens 
in de Nederlanden een vaste schouwburg 
te bemachtigen. In Amsterdam heeft hij 
geen kans, al is Vondel de groep zeer 
genegen. Ondanks alle moeilijkheden ziet 
Van Fornenbergh nog kans om toneel te 
schrijven. Eén stuk slechts, maar dat mag 
er best wezen: zijn Duifje en Snaphaan 
(pas gedrukt in 1678), vergelijkbaar met 
Molières komedies, is veelvuldig door zijn 
groep, maar ook door anderen, in heel 
Europa ten tonele gebracht. Naast 
trouwens veel ander Nederlands 
toneelwerk van Ansloo, Vos, Nooseman, 
Hooft, Vondel, Soet, Wouthers enz. 
Dankzij het succes van Jan Baptist. 
Het succes waar elke tonelist naar haakt 
is er. Overal worden de Nederduytsche 
Kommedianten gevraagd (al is het maar 
zelden in Holland). De kronieken melden 
hun successen en het publiek kwam in 
grote getale om 'die Weibes-personen 
zu sehen, die nicht weniger zu rühmen 
wie denn die meisten ihre person so 
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beweglich haben gespielt, dasz man 
ihnen mit Lust und Verwunderung hat 
müssen zusehen'. De roem bereikt het 
toppunt als de Holsteinse dochter, 
inmiddels koningin Leonora van Zweden 
geworden, Jan Baptist een jaargeld 
toekent op voorwaarde dat hij met zijn 
troep jaarlijks op een geschikte tijd een 
serie voorstellingen in een speciaal voor 
hem te bouwen schouwburg komt geven. 
In 1667 wordt dat gebouw ingewijd met 
een stuk Stockholms Parnas' ofte 
inwijding h van de Konincklyke Schouburg. 

D U I F J E l 
E N 

SNAPHAAN-
KLUCHTSTEL. 

t ' A M S T Ë L D A M , 
By D A V I D R U A R U S , Bockverkoopcr, 1731. 

ÏIct Friviltjie. 

Titelblad van Duifje en Snaphaan, uitgave van 
1731. 

Stockholm gaf een stuk zekerheid, maar 
het ontsloeg Van Fomenbergh niet van 
het reizen en trekken. In 1649 werd er 
opgetreden in Flensburg, Rendsburg, 
Neumunster en Hamburg. Van Hamburg 
reisde men terug naar de Zuidelijke 
Nederlanden. In Gent en Brugge werd in 
1650 en 1651 gespeeld. In de zomer van 
1651 keerde de groep terug naar Den 
Haag. Daar is het er intussen niet beter op 
geworden. Nu komen er ook interne 
problemen. Spelers haken af, een hunner 
zelfs met medeneming van een serie 
kostuums. Niets bleef Van Fomenbergh 
bespaard. Desondanks is de onver
slaanbare met zijn volgelingen in 1651 
weer te vinden aan het deense hof te 
Kopenhagen en de tournees gaan door. 
Eindelijk in 1678 lukt het dan Jan Baptist 

verlof te krijgen voor het exploiteren van 
de eerste Haagse Schouwburg aan de 
Dennenweg. Hij heeft genoeg geld 
verdiend om een pand te kopen, waar hij 
in de tuin een 'Schouburgh ofte Theatrum' 
kan bouwen. Het woonhuis, waar hij zich 
met zijn gezin huisvest, doet tijdens de 
voorstellingen dienst als foyer: er wordt 
wijn en bier getapt, een extra bron van 
inkomsten. Met de inrichting van zijn 
schouwburg geeft hij de Amsterdammers 
nieuwe redenen tot afgunst. Zijn inrichting 
is veel moderner dan die van de 
hoofdstedelijke kunsttempel. 

Lang echter is Van Fomenbergh geen 
geluk beschoren. In oktober 1680 overlijdt 
zijn vrouw, Helena Heus(en), die hem 37 
jaar op al zijn reizen terzijde heeft 
gestaan. Dan gebeurt er iets ver-
bazingwekkends. Op 3 oktober 1681 
verschijnt de toneelspeler voor de 
kerkeraad der gereformeerde gemeente, 
die hem altijd zo dwars had gezeten. Hij 
vraagt om toelating tot het avondmaal, 
betuigt berouw over 'zijn voorgaande 
wandel met het comediehouden gepleegd' 
en belooft 'nooit meer tot dit schandelijk 
beroep weer te keren'. Was hij door de 
dood van zijn vrouw gaan beseffen, dat hij 
haar en zijn gezin had opgeofferd aan zijn 
tomeloze ambities? 
Hij hertrouwt nog met de dochter van zijn 
maat, Maria Nooseman, die hij zelf dertig 
jaar eerder in Hamburg nog ten doop had 
gehouden. Spelen is er echter niet meer 
bij. Zijn gezelschap wordt overgenomen 
door Jan Nooseman, die er niets van 
terecht brengt, waarna Jacob van 
Rijndorp de leiding neemt, met meer 
succes, maar nooit meer met de allure 
van Jan Baptist van Fomenbergh. 

Op 1 januari 1697 sterft Jan Baptist. Van 
het theater aan de Dennenweg is niets 
meer terug te vinden. De sporen van zijn 
werk vindt men in duitse theaterkronieken 
en in de duitse dramaturgie terug. Zijn 
stuk Duifje en Snaphaan bleef. Het zou 
weer eens gespeeld moeten worden. 

Otto Dijk 
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Lambert van den Bos of Lambertus 
Sylvius (1620-1698), een veelschrijver, 
rector te Vianen 

In dit Historisch Tijdschrift wordt van tijd 
tot tijd aandacht besteed aan 
letterkundigen die in Vianen geboren zijn 
of er gewoond hebben. Achtereenvolgens 
zijn voor het voetlicht gehaald Willem 
Anthony Ockerse, Ina Boudier-Bakker, 
Herman de Man en Jacob Campo 
Weyerman. In Querido's Letterkundige 
Gids van Nederlandworót onder het 
hoofdje Vianen echter nog een andere 
literator genoemd die evenzeer aandacht 
verdient, namelijk de 17de-eeuwse 
schrijver Lambert van den Bos of, 
verlatiniseerd, Lambertus Sylvius. 
Na een zwervend bestaan, dat hem van 
zijn geboorteplaats Amsterdam 
achtereenvolgens naar Helmond, 
Dordrecht en Heemstede voerde, bracht 
Van den Bos de laatste jaren van zijn 
leven door in Vianen, waar hij rector van 
de Latijnse School was en bovendien vele 
jaren in de schepenbank zat. 
Lambert van den Bos staat in de 
literatuurgeschiedenis bekend als een 
veelweter en veelschrijver. Hij wordt vaak 
een broodpoëet genoemd, omdat hij 
schreef naar de smaak van het publiek. 

Toch getuigt zijn werk van een opmerke
lijke talenkennis en een enorme belezen
heid. Zijn betekenis voor de Nederlandse 
letterkunde wordt gering geacht. Hij was 
een onvermoeibaar popularisator, eerder 
een epigoon, een navolger van ander
mans werk, dan een scheppend kunste
naar. Als toneelschrijver (treurspelen in 
verzen), prozaschrijver, dichter 
(arcadische poëzie en heldendicht), 
geschiedschrijver en vertaler schreef hij 
een welgevulde boekenkast vol. Ook al 
mag men de kwaliteit van zijn werk niet 
hoog aanslaan, bij zijn dood liet hij een 
oeuvre na, dat naar omvang en 
veelzijdigheid gemeten niet onderdoet 
voor de verzamelde werken van zijn nu 
nog beroemde tijdgenoten als Hooft, 
Huygens en Vondel. Van den Bos heeft 
zeer veel geschreven, zodat in dit kort 
bestek volstaan moet worden met enkele 
grepen uit zijn werk. 
Zo staan op zijn conto een populair-
wetenschappelijk werk over geneeskunde 
en een Engelse grammatica. Daarnaast 
stelde hij een reisgids voor Italië, Wegh-
wijzer door Italien (Dordrecht, 1661 ), 
samen. Van den Bos heeft overigens 
nooit een voet buiten Nederland gezet; hij 
ontleende zijn gegevens aan Italiaanse en 
Franse boekjes die hij aanvulde met 
verhalen van zijn Dordtse vriend, de 
schilder en Italië-reiziger Samuel van 
Hoogstraten. 

Als dramaturg is hij langdradig en zonder 
verheffing. Van zijn dichtkunst zijn vooral 
de twee rond Dordrecht gesitueerde 
arcadische raamvertellingen, welke een 
groot aantal vertaalde novellen bevatten, 
een goede navolging van dit in de 17de 
eeuw geliefde genre, dat in 1673 
geïntroduceerd was door Johan van 
Heemskerck met diens Batavische 
Arcadia. Op hun beurt namen Claes 
Bruin, in zijn lofdicht op de Zegen-
praalende Vecht (1719), en anderen Van 
den Bos weer als voorbeeld. Hij maakte 
ook een groot aantal gelegenheidsverzen, 
waaronder een grafschrift op de zee
helden Jan en Comelis Evertsen. Niet 
gespeend van zelfkennis en zelfkritiek 
gaf hij zelf de volgende karakteristiek van 
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Schuttersmaaltijd in de Voetboogdoelen te Amsterdam ter viering van de Vrede van Munster van 1648. 
Schilderij van Bartholomeus van der Helst. De eerste of derde persoon van rechts is Lambert van den Bos. 
Rijksmuseum Amsterdam. 

zijn dichtgave: 
Mijn slappe pen, niet wel geleert op 
kloecke streecken, 
En die maar al te veel betaemelijkheên 
ontbreecken. 
Tot de verdiensten van Van den Bos 
behoort het feit, dat hij de eerste 17de-
eeuwer is geweest, die oorspronkelijke 
Nederlandse heldendichten schreef; vier 
in totaal. Vooral de Batavias of Batavische 
Aeneas (1648), het epos over Baeto, de 
stamvader van de Nederlanders, zoals 
Aeneas dat voor de Romeinen is geweest, 
had in zijn tijd succes. Dit werk is in de 
loop der jaren volslagen in vergetelheid 
geraakt, totdat W.A.P. Smit in 1971 een 
studie eraan wijdde. 
Van de historische werken van Van den 
Bos zijn het meest van belang Toneel des 
Oorloghs (1675) en Historien onses tijds 
(1685). Verschillende folianten zijn 
verlucht met gravures van de hand van 
Jan Luyken en Romeyn de Hooghe. 
Jan ten Brink schetst als voornaamste 
verdienste van Van den Bos het bekend 
maken van de Nederlandse lezers met 
Spaanse auteurs, Franse heroïsche 
verhalen en Italiaanse vertellingen. Van 
Cervantes' meesterwerk Don Quichot de 
la Mancha, door Van den Bos vertaald in 
voortreffelijk proza, verschenen niet 
minder dan zeven herdrukken. Ook 
verzorgde hij een vertaling van de boeken 
van de Joodse geschiedschrijver Flavius 
Josephus uit de eerste eeuw na Christus. 

Amsterdam 1620-1652 en Helmond 
1652-1655 

Lambert van den Bos werd op 9 april 
1620 in Amsterdam geboren. Reeds op 
twintigjarige leeftijd deed hij met succes 
het apothekersexamen. Aangenomen 
wordt, dat hij, tot zijn benoeming in 
Helmond, in zijn geboortestad als 
apotheker werkzaam was. 
Zijn eerste boek dat in druk verscheen, 
was een historisch treurspel, getiteld 
Carel de Negende (1645), een jaar later 
gevolgd door Poetische Betragtingen. 
Wellicht mogen wij veronderstellen, dat 
het apothekerschap hem weinig voldoe
ning gaf en dat zijn ambities uitgingen 
naar een functie aan een Latijnse School. 
Na de Vrede van Munster in 1648 trad in 
het katholieke Zuiden, voor zover dat door 
de Republiek bezet was, een periode van 
verdrukking in, ook op onderwijsgebied. 
Katholieke schoolmeesters werden 
ontslagen en vervangen door 
gereformeerden, meestal zogeheten 
'vreemdelingen' uit het Noorden des 
lands. Zo zocht men in Helmond naar een 
nieuwe rector van de Latijnse School 
aldaar. Op instignatie van de Helmondse 
predikant Cornelius Corstius werd de 
intussen als geleerd bekend staande 
Lambertus Sylvius benoemd. Op order 
van de katholieke(l) magistraat van 
Helmond werd hij op 16 mei 1652 met zijn 
bagage in 's-Hertogenbosch opgehaald. 
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•Hĵ .' 

Frontispice van de editie van 1663 van Dor-
drechtsche Arcadia door Lambert van den Bos. 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. 

L . v . B O S 

DORDRECHTSCHE 

ARCADIA. 
Bevattende 

Oude en 2Yjeai*>e, fio binnen- als buyten-lant-
fche Gefchiedetiiffen , verfehlet van Verhan
delingen , Staet en V^'ijf-kundt, M'mnery ea 
Paefy, Vermaeek en 2{j<t, &e% 

t ' A M S T E R D A M 

UytdeBoeclcwinkel van jirint tanden Heu-
yd ) Boeckverkoper by de Nes, inde Piercr-

Jacob-itraec, iStfj. 

Titelpagina van de editie van 1663 van Dor-
drechtsche Arcadia door Lambert van den Bos. 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. 

Behalve een jaarlijks tractement van 250 
gulden kreeg Van den Bos ook nog 100 
gulden extra van het stadsbestuur. Toch 
moet hij hij zich om verschillende redenen 
in Brabant weinig thuis gevoeld hebben. 
Toen zich in 1655 een vacature van 
conrector aan de Latijnse of Grote School 
in Dordrecht voordeed, solliciteerde hij 
met succes naar deze nieuwe baan. 

Dordrecht 1655-1671 en Heemstede 
1672-1682 

Het geestelijke klimaat van Dordrecht, 
Hollands oudste stad, sprak Van den Bos 
beter aan dan dat van het verre Helmond. 
De plaats gold als een centrum van 
geleerden en dichters, die ondermeer in 
het nabije Zwijndrecht gelegen slot 
Develstein regelmatig bijeenkwamen. 
Overigens wordt de Dordtse dichters-
school gekenmerkt door epigonisme van 

historische werken. In zijn nieuwe 
standplaats zette hij zijn publicistische 
activiteiten onverdroten voort. 

Ten tijde van het con rectoraat van Van 
den Bos was burgemeester Cornells de 
Witt toezichthouder van de intussen 
'illuster' geworden Latijnse School. De 
Witt, een broer van de almachtige 
raadpensionaris Jan de Witt, bewerkte 
echter, dat Van den Bos in 1671 werd 
ontslagen wegens 'vadsigheyd, 
dronckenschap en ongebonden leven'. 
Hij voelde zich door dit, zijns inziens 
onterechte, ontslag zozeer gegriefd, dat 
hij in latere publicaties niets heeft 
nagelaten om de gebroeders De Witt, die 
een jaar later in Den Haag zouden worden 
vermoord, zo zwart mogelijk af te 
schilderen. 

Niet uitgesloten is, dat Van den Bos zijn 
plichten ten aanzien van de school 

40 



verwaarloosd heeft, en inderdaad van een 
glas bier hield en niet vies van vrouwen 
was, maar 'vadsigheyd' kan hem 
bezwaarlijk aangewreven worden. Hij zou 
nu gaan leven van zijn inkomsten als 
publicist, aangevuld met het geven van 
privé-lessen aan studenten in vreemde 
talen. Zich vestigen in een dorp nabij een 
stad, Haarlem, niet ver van zijn geboorte
stad Amsterdam, leek aantrekkelijk. 
Verbitterd, uitgebannen als het ware door 
de 'waardige Dordtse kring', begaf 
Lambert van den Bos zich eind december 
1671, in gezelschap van zijn echtgenote 
en zijn kinderen en in zijn bagage enkele 
kisten met wat huisraad en boeken, in een 
karos bespannen met twee paarden op 
weg naar Heemstede. W.A. Dolleman, in 
zijn ongepubliceerde geschiedenis van de 
ambachtsheeriijkheid Heemstede, 
vermeldt: 
'Op den 26 december 1671 admitteerde 
de Heer van Heemstede Gerard Pauw 
[zoon van een vroegere raadpensionaris 
Adriaan Pauw] Dominus Lambertus 
Sylvius, om in 't dorp van Heemstede 
eenige scholieren in de Latijnsche, 
Grieksche en Fransche talen te mogen 
oeffenen'. 

Vianen 1683-1698 

Eind 1682 verwisselde Lambert van den 
Bos Heemstede voor Vianen, waar hij een 
benoeming kreeg als rector van de 
Latijnse School. Waarschijnlijk is hij tot 
aan zijn dood, in 1698, rector gebleven. 
Nog in 1695 is er sprake van de 'rectoor' 
en over te nemen maatregelen 'soo de 
ouden wech gaet en selven voor sijn tijt' . 
Blijkbaar was Van den Bos in Vianen een 
man van aanzien, want hij werd 
toegelaten tot de stedelijke magistraat. 
Van 1686 tot 1698 heeft hij onafgebroken 
in de schepenbank gezeten. In de 
magistraatslijsten van die jaren liet hij zich 
deftig als 'Scholae Vianae rector', hoofd 
van de Viaanse school, betitelen . 
Ook in Vianen zette Van den Bos zijn 
publicistische arbeid voort. In 1685 
verscheen zijn Historien onses tijds, een 
geschiedkundig werk waarin heel wat 
schandaaltjes zijn verwerkt. Het was een 

vervolg op Lieuwe Aitema's Historie of 
verhael van saken van staet en oorlogh 
(1657-1668), waarin de geschiedenis van 
de Republiek van 1621 tot 1667 werd 
behandeld. Ook publiceerde Van den Bos 
in 1690 een medisch boek onder de 
vermomde naam L.S.M.D. et P. [= 
Lambertus Sylvius Medicinae Doctor et 
Professor] met de titel Het medicinale 
collegie over de practijk der medicinen, 
behelsende d'oorsaken van de voorn, 
sieckten — alsmede een korte 
beschrijving van een sceleton 
(Amsterdam). Na zijn dood verscheen nog 
in 1699 posthuum het laatste deel van 
Historien onses tijds. 
Lambert van den Bos overleed omstreeks 
1 augustus 1698 en werd begraven in 
Vianen. 

Latijnse school 

In het kader van dit tijdschrift passen hier 
enkele opmerkingen over de Latijnse 
School van Vianen, waarvan Lambert van 
den Bos rector is geweest. 
Over de school is weinig in de archieven 
te vinden. Het is zodoende niet bekend, of 
de school een bloeiend bestaan heeft 
geleid, wie de leerlingen waren en wat de 
betekenis van Van den Bos als rector, met 
zijn grote belezenheid en talenkennis, is 
geweest. Daarbij moet men bedenken, dat 
de Latijnse School, die in de beschikbare 
Viaanse bronnen ook wel het 'Gymna
sium' genoemd wordt, grote concurrentie 
ondervonden zal hebben van de 
gerenommeerde gymnasia van Utrecht, 
Culemborg en Gorinchem. 

Wanneer de Viaanse Latijnse School 
gesticht werd, is niet bekend, maar hij 
bestond al in 1618, toen de rector Gerard 
van Broekhuizen zich voorbereidde op het 
predikantsambt. De plaats van de school 
komt ter sprake in 1661. In dat jaar 
maakte het stadsbestuur in overleg met 
de regentesse van Vianen, Louise 
Christine van Solms, plannen tot 
oprichting van een weeshuis. In het 
concept van het reglement van het 
weeshuis, van 26 december 1661, wordt 
in artikel 16 gezegd4: 
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Detail van de plattegrond van Vianen. Gravure 
uitgegeven door J. Blaeu, 1652. F'artikulier bezit 
De pijl wijst naar het Weeshuis aan de Weesdijk, 
waarin ook de Latijnse School gevestigd was. 

'Dat tot fondatie vandien geemployeert 
worde het Stadtshuijs, daer de Latijnse 
School gehouden wort, t welck seer 
bequaem is, en kan met cleijne costen 
gesepareert worden, om een weeshuijs te 
hebben ende de Latijnse schole te 
houden.' 
Blijkbaar was het de bedoeling, een 
gedeelte van het bestaande 'Stadtshuijs', 
waarin de Latijnse School reeds gevestigd 
was, af te splitsen ten behoeve van het 
weeshuis. 
Het 'Stadtshuijs' is uiteraard niet het 
stadhuis aan de Voorstraat maar een huis 
in het bezit van de stad. Uit de kadastrale 
kaart van 1830 is bekend, waar het 
weeshuis annex Latijnse School heeft 
gestaan, namelijk op de langgerekte 
parkeerplaats van het nu gemoderni
seerde gedeelte van de Weesdijk, tussen 
het nieuwe postkantoor en het Christelijk 
Gereformeerde kerkje. 

Wanneer de Latijnse School is opgehe
ven, is evenmin bekend. In ieder geval 
bestond de school nog in 1699, toen de 
statuten en het lesrooster werden 
opgesteld . In loop van de 18de eeuw 
bevond zich in het 'Stadtshuijs' een 
gewone stadsschool, een lagere school, 
waar weeskinderen onderwezen werden . 
Deze stadsschool zal dus als de opvolger 

van de vroegere Latijnse School gezien 
moeten worden. 
Op de Latijnse School van Vianen werd, 
zoals op andere scholen elders, les 
gegeven in de grondslagen van Latijn, 
Grieks en de zgn. vrije kunsten (wiskunde, 
sterrenkunde, geneeskunde, rechten). Uit 
het lesrooster blijkt, dat in Vianen de 
nadruk op Latijn lag. Het doel was, dat de 
leerlingen na het eindexamen zonder 
moeite de colleges aan de universiteit, die 
in het Latijn werden gegeven, zouden 
kunnen volgen. De school was dus 
bedoeld als een gymnasium ter 
voorbereiding op de universiteit; het 
woord 'Gymnasium' komt dan ook voor in 
de statuten van 1699. 

Vermoedelijk heeft Lambert van den Bos 
als rector ook in het 'Stadtshuijs' 
gewoond. Na zijn dood had zijn weduwe 
het recht om een kamer in het gebouw te 
mogen bewonen. Amelia van Dohna, de 
toenmalige vrouwe van Vianen, kocht 
echter per 1 november 1699 dat recht af 
tegen een uitkering van 20 gulden per 
jaar. De weduwe Van den Bos kreeg nog 
in 1703 die toelage uitbetaald door het 
Viaanse weeshuis. De erfenis van 
Lambert van den Bos zal niet groot 
geweest zijn. Al drie weken na zijn 
overlijden, op 22 augustus 1698, deed zijn 
zoon Theodorus van den Bos, die 
predikant te Heinenoord was, afstand van 
zijn erfdeel ten behoeve van zijn moeder 
en andere erfgenamen7. 

Omstreden 

Wellicht mede omdat Lambert van den 
Bos onder zeker 15 schuilnamen (eigenlijk 
spellingen van zijn naam) boeken uitgaf -
bovendien verschenen sommige werken 
anoniem -, is nog altijd geen goede en 
volledige bibliografie van zijn oeuvre 
beschikbaar. In de bekende literatuur
geschiedenissen van Van Vloten, Ten 
Brink, Prinsen, Walch, Kalff e.a. wordt zijn 
werk wisselend beoordeeld. Bijna 
onvoorstelbaar is, dat nog altijd geen 
betrouwbare biografie over deze, zoals 
Jacob van Lennep hem typeert, 'niet 
onvermaarde geleerde' ontbreekt. 
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Encyclopedieën en biografische 
naslagwerken geven vaak foute informatie 
over zijn levensloop. 
Ook al was Lambert van den Bos een 
middelmatig, weinig oorspronkelijk 
schrijver, toch heeft hij dankzij zijn 
fabuleuze belezenheid en kennis van 
talen een bemiddelende rol gespeeld bij 
de ontwikkeling van zijn tijdgenoten. Door 
middel van tienduizenden pagina's 
boekdruk heeft hij bewezen, dat in elk 
geval één van de redenen voor zijn 
ontslag in Dordrecht, namelijk 
'vadsigheyd', onterecht was. Wat van de 
andere redenen, 'dronckenschap en 
ongebonden ieven', waar moge zijn, vast 
staat dat hij in zijn tijd zowel veel 
bewonderaars als vijanden had. 

De gemeentelijke openbare bibliotheek 
van Heemstede beschikt over een 
uitgebreide en verkorte bibliografie van 
door Lambert van den Bos gepubliceerde 
werken. 

H. Krol 
J. Heniger 
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Noten 

1. Gemeentearchief Vianen, inv. 19, Losse 
stukken 1695-1699, dossier 1695, brief van 
1 juli 1695 van een raadsheer van de heer 
van Vianen aan het stadsbestuur van 
Vianen. 

2. De betreffende magistraatslijsten bevinden 
zich in het Algemeen Rijksarchief, Recht. 
Arch, van Zuid-Holland vóór 1811, inv. 16 
en 17, transportregisters van 1678-1696 

-t r>r\-7 H 7 H O 
d l I w/ - l / l o . 

3. Gemeentearchief Dordrecht, Archief van de 
classis van Gorinchem, inv. 3, Acta 1618-
1633, vergadering van 11 -12 juni 1618. 
Andere voorgangers van Lambert van den 
Bos als rector van de Latijnse school van 
Vianen waren Everardus Kijf (als zodanig 
vermeld in 1622), Franciscus van de Water 
(1630, 1634), Cornelius Rampius (1635) en 
Johannes Hellenius (1650, 1651 en 1656). 
Vriendelijke mededeling van 
H.L.Ph. Leeuwenberg. 

4. Gemeentearchief Vianen, Minuten en 
ingekomen stukken, deel 10 (1660-1664), 
reglement van het Weeshuis van Vianen 
van 26 sept. 1662 (concept van 
26 dec. 1661). 

5. GA Vianen, inv. 42, Leges Scholae Vianae 
en Series Lectionem, van 14 okt. 1699. 

6. Zie de rekeningen van het Weeshuis in de 
18de eeuw in GA Vianen, inv. 65. 

7. GA Vianen, inv. 65, rekening 1699-1706. 
Algemeen Rijksarchief, Recht. Arch, van 
Zuid-Holland vóór 1811, inv. 17, 
transportregister 1697-1713, acte van 
22aug. 1698. 

8. Lambert van den Bos schreef onder de 
volgende namen: L. Bos, L.V. Bos, L. van 
Bos, L. van den Bosch, L.V.B., L.V.D.B., 
V.D.B., L(ambertus) Silvius, L. Sylvius, L.S., 
LI., Lambert lacobz., L.S.M.D. et P. en L.J. 
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Mannenzangkoren in Vianen 

Dit jaar viert het Vianens Mannenkoor 
haar eerste lustrum, een aanleiding om 
eens nader in te gaan op de geschiedenis 
van de mannenzang in Vianen. Het 
huidige Mannenkoor heeft een aantal 
voorlopers gehad, die een belangrijke 
bedrage hebben geleverd aan de zang-
cultuur in Vianen. Helaas is er nauwelijks 
archiefmateriaal van deze koren bewaard 
gebleven. Gelukkig echter is er een aantal 
mensen, dat nog van alles over 'hun koor' 
kan vertellen . 

Inleiding 

Vanouds is er in Vianen veel gemusiceerd 
en gezongen. In de zestiende eeuw, 
onder Reinoud III en Hendrik van 
Brederode, waren er al muziekinstru
menten, zoals klavecimbels, violen en 
diverse blaasinstrumenten op Batenstein 
aanwezig. Hiervoor werd geregeld 
bladmuziek van Duitse dansen in Ant
werpen besteld . Twee eeuwen later, rond 
1840, bestonden er in Vianen twee 
muziekgezelschappen: 'Harmonie' en 
'Sijmphonia'. Op aan-dringen van 
verschillende besturen en instellingen 
werd op 11 september 1840 de Viaanse 
muziekmeester F. Bersch te Vianen 
aangesteld tot stadsmuziek-meester 
tegen een jaarwedde van 150 gulden. De 
benoeming ging in op 1 januari 1841. 
Volgens de Instructie voor den Stads-
muzijkmeester te Vianen moest er van 
september tot en met april tweemaal per 
week onderwijs gegeven worden in een 
lokaal in de Stadsschool, op de Weesdijk, 
waarbij de nadruk op zingen kwam te 
liggen . In augustus 1847 werd Bersch, bij 
zijn vertrek naar Gorinchem, opgevolgd 
door Jacobus Pieter Dietz, muziekmeester 
uit Arnhem . Over Dietz en 'Harmonie' 
schrijft W.ü. van Harn, een tijdgenoot, het 
volgende: 

'De Toonkunst wordt te Vianen met eenen 
bijzonderen goeden uitslag beoefend; de 
kundige en smaakvolle Pianist Dietz, die 
tevens onderwijs in het fluit- en viool
spelen geeft, heeft sedert verscheidene 
jaren begaafde discipelen en discipe

linnen gevormd — dat daardoor het 
orkest op het wekelijksch winter-concert 
bijzonder wel bezet is spreke van zelve 
terwijl ook de vokale muzijk, doorgaans 
het lievelings-talent van het schoone ge
slacht, een genoegzaam getal zangeres
sen oplevert, om de koren te vervullen.' 

Harmonie 

Harmonie komt men aan het eind van de 
19de eeuw nog steeds tegen. Niet langer 
is Harmonie dan een combinatie van koor 
en orkest, maar de naam van een 
zangvereniging . Dit koor gaf, onder de 
leiding van de bekende dirigent Cornells 
A. Galesloot, op 2 maart 1897, samen met 
enige musici van het Symfonie Orkest 
Utrecht, een uitvoering in de sociëteit 'De 
Eendracht'. Hierbij zong het koor o.a. 
Abendlied van Victor Nessier, Gebed des 
Harten van Daniel de Lange, Afscheid van 
't Woud van Felix Mendelssohn-Bartholdi 
en Die Himmel erzählen die Ehre van 
Joseph Haydn . 
Een groot succes behaalde de zangvere
niging Harmonie, bestaande uit 15 
zangers, op 27 augustus 1898. Op een 
concours ter viering van het 40-jarig 
bestaan der Liedertafel 'Zanglust' te 
Amsterdam, waaraan 37 verenigingen 
meededen, sleepte de Harmonie bij de 
afdeling mannenkoor een tweede prijs in 
de wacht. De prijs bestond uit een 
vergulde zilveren medaille en 50 gulden . 
In Vianen was men zeer trots met deze 
hoge klassering. Begin september werd 
Cornells Galesloot feestelijk bij de Lek 
ingehaald door verschillende Viaanse 
verenigingen zoals 'Floralia', de toneel
vereniging 'Door inspanning uitspanning' 
en de gymnastiekvereniging D.O.S . In 
IJsselstein, waar Galesloot dirigent van 
het IJssels Mannenkoor was, werd op 
1 september, naar aanleiding van deze 
prijs, een apart voor hem gemaakt gedicht 
voorgedragen voor het raadhuis . 
Het enige nog in leven zijnde lid van 
Harmonie is Janus de Bock. Hij was lid 
van 1917 tot zijn vertrek uit Vianen eind 
jaren '20 en herinnert zich Galesloot nog 
goed. Onder diens begeesterde leiding 
repeteerde men wekelijks op maandag-
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avond van acht tot tien uur in de 'Brouwe
rij' in de Kerkstraat. Hij was een dirigent 
van naam, zeer muzikaal en inspirerend. 
Voor elke repetitie werd hij uit Utrecht 
opgehaald en weer teruggebracht. 
Volgens De Bock had hij met dit koor een 
zeer speciale band. Van de zangers werd 
verwacht dat zij muzieknoten konden 
lezen, daar er alleen van bladmuziek werd 
gezongen. Voor gezelligheid moest je niet 
op het koor zijn. Van een borreltje of een 
kaartje na afloop van de repetitie was 
geen sprake. Alleen tussen kerst en 
oudjaar werd er een gezellige avond 
belegd, waarbij een bijzonder soort 
biljartspel werd gespeeld. De hoofdprijs 
was een haas. Men speelde dit dan zo, 
dat Galesloot altijd deze prijs won. 
Galesloot bleef tot het eind van zijn leven 
dirigent van Harmonie. Wanneer 
Harmonie is opgeheven en wanneer 
Galesloot het dirigeerstokje erbij 
neerlegde, is mij niet bekend. 
Harmonie was een neutraal koor. 
Godsdienst of politieke overtuiging 
speelde geen rol. Toch vormden de 
katholieke zangers in de tijd van De Bock 
de hoofdmoot. Dit was niet zo vreemd, 
daar Galesloot tevens dirigent was van 
het Katholieke Kerkkoor in Vianen. Leden 
waren onder meer de gebroeders 
Delpeut, Hannes Peek, Gerard en Harry 
Gosman, Gradus Neerrijnen, Comelis en 
Karel Kooiman en Dirk en Gert Jochems. 
Jaarlijks werd er eind januari of begin 
februari een uitvoering gegeven in 'De 
Eendracht'. Meestal traden solisten op en 
werd het koor begeleid door een aantal 
musici. Het optreden werd besloten met 
een bal na. Extra optredens werden ook 
wel ingelast, zoals in 1914. Al eerder dat 
jaar had men op 15 januari een uitvoering 
gegeven in 'De Eendracht'. Dit optreden 
werd op 11 februari herhaald in hotel 
Hartman . Na het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog verzorgde Harmonie op 26 
augustus een concert in 'De Eendracht' 
dat op 2 september in hotel Van Soest 
werd herhaald. Gezongen werden 
ondermeer 'het laatste vers van 
Wilhelmus van Nassouwe en het 
Vlaggelied — . Eveneens tot slot het 
eerste en het laatste vers van ons Wien 

Neerlandsch Bloed "con amor" staande 
begeleid met den zang van de 
Mannenzangvereeniging Harmonie'. 
Vooral de talrijk opgekomen militairen 
toonden zich zeer enthousiaste. 
Naast de jaarlijkse uitvoeringen in 'De 
Eendracht', trad men ook elders op, hetzij 
als gast, hetzij op concoursen. Een ander, 
bijna jaarlijks, terugkerend evenement 
was het gezamelijk optreden met het 
Utrechtse Mannenkoor Orpheus (waarvan 
Galesloot ook directeur was) . Zo bekend 
was dit optreden dat nog in 1936 bij een 
optreden van het Vianensch Mannenkoor 
men de avond afficheerde met de 
volgende woorden: 'Voor lief-hebbers van 
Mannenzang een pracht-avond. Oud-
zangers van Harmonie kunnen dien avond 
vele bekende zangers van het vroeger 
bestaande Mannenkoor Orpheus 
ontmoeten.'" 
Hoewel Harmonie bleef optreden met 
prachtige werken zoals Leiden's Ontzet 
van Richard Hol en het bekende De 
Kleinste van J.H. Lower liep de 
belangstelling voor het koor in de jaren 
twintig terug zoals blijkt uit een verslag in 
de Vijfheerenlanden van 10 februari 1923. 
Over dit optreden, waaraan ook de dames 
Corrie W. Hartman, sopraan, en Han 
Jochems, pianobegeleiding, hun 
medewerking verleenden, alsmede het 
Strijkorkest Rhijnenskie, schreef de 
verslaggever: 'Het is iets ongewoons, dat 
een plaatselijke vereeniging, vooral de 
Mannenzang, zoo weinig belangstelling 
geniet' . 
De leden van het koor lieten zich echter 
niet uit het veld slaan. Ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van Harmonie 
organiseerden zij een succesvolle faincy-
fair op 13 en 14 november 1923 in 'De 
Eendracht'. Tevens werd er een jubileum
feestconcert gegeven. De toegang voor 
niet-donateurs bedroeg één gulden. Naast 
de dames Corrie Hartman, Han Jochems 
en Rika Kooijman verleenden enkele 
leden van het fanfarecorps Excelsior hun 
medewerking . In het volgend jaar ging 
het echter niet veel beter. Over een 
optreden van 17 november in Meerkerk in 
de bovenzaal van het hotel Hof van 
Holland berichtte de Vijfheerenlanden 
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De Bazaarcommissie bestaande uit Th. Tukker, 
H. Hoegee, J. Coljee, A. Middelkoop, D. Schou
ten, N. van Asch, J. de Roos, gebroeders 
Nieuwpoort en S. Wisman, 1925. Ook de dames 
droegen hun steentje bij. 

aldus: 'Naar ons te ore kwam is het deze 
vereeniging al niet beter vergaan dan 
andere vereenigingen die getracht hebben 
de gemaakte onkosten te kunnen dekken. 
De opkomst was dan ook erg slecht.' Uit 
het verdere verslag blijkt dat ondertussen 
een nieuw koor zich had aangemeld: 'De 
belangstellende lezers worden nog even 
herinnerd aan de uitvoering welke a.s. 
Donderdag in het hotel Hartman door het 
Viaansch Mannenkoor (Dir. Jan Coljee) 
wordt gegeven' . 

Het Vianensch Mannenkoor 

Ondanks de teruglopende belangstelling 
voor Harmonie en ondanks de vele 
gemengde koren die Vianen al telde, was 
op 19 juni 1924 een nieuw mannenzang-
koor opgericht, Het Vianensch Mannen
koor . Belangrijkste initiator was de nog 
jonge, maar muzikaal zeer begaafde Jan 
Coljee . De leden stroomden toe. Direct 
na de oprichting hadden zich al ongeveer 
50 mannen aangemeld. Onder leiding van 
Jan Coljee, die tot directeur van het koor 
was benoemd, werd twee maanden na de 
oprichting al een tweede prijs behaald op 
een groot nationaal concours, dat op 14 
auqustus 1924 in Vianen werd 

Z j 20 
gehouden . 
Op 20 november 1924 gaf het Viaansch 
Mannenkoor een eerste openbare 
uitvoering in de zaal van J.G. van Soest. 
'De zaal was geheel uitverkocht. Het 
programma bestond uit solozang, dub-
belkwartet en koor, en ter afwisseling, 

eenige nummers Piano en Toneel. De 
heer O van Lith zong met gevoel de 
solo's, vooral het nummer "Moeder geef 
mij nog een kus" met begeleiding van het 
slotvers was heel mooi. De nummers 
gezongen door dubbelkwartet en koor 
waren zeer goed. De tooneelstukjes 
werden beide voortreffelijk gespeeld, het 
publiek amuseerde zich ten volle. De 
nummers voor piano werden met gevoel 
door den heer Coljee gespeeld. — 
Tenslotte werd namens de vereeniging als 
blijk van waardering aan den directeur 
een prachtige rooktafel aangeboden en 
aan mej. Coljee een bouquet'. De avond 
werd met een bal besloten. Aldus het 
enthousiaste verslag in de Vijfheeren-
landen . 
In tegenstelling tot Harmonie kreeg dit 
koor de zaal wel vol. Hoe was dit 
mogelijk? Uit vraaggesprekken met 
verschillende oud-leden van het 
Vianensch Mannenkoor bleek dat er een 
groot verschil was tussen beide koren. Er 
werd even hard gerepeteerd en met 
enthousiasme gezongen, maar daarnaast 
was vooral gezelligheid heel belangrijk. In 
het begin repeteerde men in het gebouw 
van de Boaz-bank op de Langendijk. Ook 
het stadhuis werd als oefenruimte 
gebruikt. Later vond men onderdak in de 
Brouwerij, waar het bij tijd en wijle zo 
gezellig was dat men de voorkeur aan 
kaart en borrel gaf. 
De inzet van de leden was zeer groot en 
werd nog gevoed door de prijzen die het 
koor in het eerste jaar behaalde. Naast de 
prijs in Vianen won men op een concours 
in Lekkerkerk in de derde afdeling een 
tweede prijs plus een zilveren lauwertak. 

Het vaandel, 1925. Rechts naast het vaandel 
Jan Coljee. Eigendom H.M. Verwers, Vianen. 
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Groepsfoto van het Vianensch Mannenkoor, gemaakt rond 1928, tegen de zijgevel van hotel-restaurant 
'HetZwijnshoofd'. Eigendom mevr. CR. Schouten-Brouwer, Vianen. 

Op de eerste jaarvergadering op 13 juni 
1925 in het Zwijnshoofd bood de 
voorzitter de directeur dan ook als dank 
voor zijn 'geniale leiding' een prachtige 
muzieklessenaar aan. Vervolgens sloot de 
voorzitter 'de jaarvergadering en zegt 
thans te zullen overgaan tot een gezellig 
samenzijn. Dat het een gezellige avond is 
geworden is zeker. Er was volop gezorgd 
voor spijs en drank en de leden zorgden 
voor het humoristische gedeelten terwijl 
de Directeur voor de Muziek zorgde' . 
Op 5 en 6 november 1925 werd er door 
de leden van het koor een bazar 
georganiseerd in de sociëteit 'De 
Eendracht' voor de aanschaf van een 
vaandel. Het koor zelf verzorgde de 
muzikale bijdragen. De bazar trok veel 
belangstelling en bracht f 627,- op . Het 
vaandel, naar alle waarschijnlijkheid 
gemaakt door mevrouw Dora Strik-van 
Mourik, wordt thans bewaard in het 
gemeentearchief van Vianen. 
Van 1924 tot het begin van de tweede 

wereldoorlog trad het Vianensch 
Mannenkoor onder leiding van Jan Coljee 
veelvuldig op, waarbij op concoursen 
menig prijs werd behaald . Het gaan naar 
een concours was een feest op zich. Er 
werd een bus gehuurd en ook de dames 
konden mee. Voor hen was het niet altijd 
een pretje, daar veel wedstrijden in het 
voorjaar en vroege zomer in de 
buitenlucht plaats vonden. Het kon nogal 
eens frisjes zijn. De zangers hadden hier 
geen probleem mee. Zij smeerden voor 
het optreden hun keel met vaderlands 
gedestilleerd. Werd er gewonnen, dan 
werd de overwinning uitbundig gevierd, 
zodat het kon gebeuren dat een koorlid in 
zekere staat op de stoep werd afgeleverd 
of thuis werd neergelegd met zijn hoofd in 
de hondemand. 
Evenals Harmonie gaf men jaarlijk een 
concert in Vianen, deed mee aan 
concoursen en verzorgde elders 
optredens. In Vianen zelf trad men op in 
'De Eendracht'. Op 23 januari 1930 bij-
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voorbeeld zong men o.a. Haec Dies van 
Alphons Franken, Avond voor Heiligerlee 
van W. Kerper, Mijne Moedertaal van L.F. 
Brandts Buijs en het succesnummer An 
der Schonen Blauen Donau van Johann 
Strauss. Na de pauze werd de klucht 
Baas Jansen in 'De brand van Rome' 
gespeeld door de leden zelf. Voor de 
gelegenheid werd een goede grimeur 
ingehuurd. De kosten werden betaald uit 
de contributie die aanvankelijk een kwartje 
per week bedroeg, later 40 cent. De 
avond werd besloten met een bal na . 
Ook elders in Vianen trad men op zoals 
op het Hofplein en in de boomgaard van 
notaris J.C. Koedam op 't Wed, die werd 
gepacht door het koorlid H.T. de Groot. 
Tijdens het optreden was er gelegenheid 
om kersen te eten . Zowel de feestelijke 
ingebruikname van de gemoderniseerde 
toneelzaal van hotel Hartman als de 
feestelijke opening van hotel café-restau-
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Programmaboek van het 'Vianensch Mannenkoor' 
van 10 januari 1929. Eigendom mevr. CR. 
Schouten-Brouwer, Vianen. 

rant 'Het Zwijnshoofd' werden opgeluis
terd met de stemmen van het Vianensch 
Mannenkoor . 
Voor al die uitvoeringen werd de 
muziekkeuze verzorgd door Jan Coljee. 
Uit gesprekken met oud-koorleden bleek 
dat het koor in de jaren dertig vooral veel 
succes behaalde met De ruïne. Naast het 
verplichte werk zong het koor dit werk 
vaak op concoursen als vrij nummer. De 
ruïne, een gedicht van J. van Breemen 
Jz., was getoonzet door Ludwig Felix 
Brandts Buys . Het gaat over Kennemer-
land en de ruïne van Brederode. Brandts 
Buys componeerde dit werk in het begin 
van 1910 . Op de titelpagina prijkt een 
pentekening van de tekstdichter Van 
Breemen zelf naar een foto van de ruïne. 
Hoe kwam Coljee aan dit zangstuk? 
In 1921 was dit koorwerk het "verplichte 
koor Hoogste Eere-Afdeeling Mannen
koren' voor de zangwedstrijd die het 
Utrechts Mannenkoor Euterpe organi
seerde van 2 tot 30 oktober 1921 ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Een 
van de deelnemende koren was het 
Utrechtse Orpheus onder leiding van 
Cornells Galesloot, tevens dirigent van 
Harmonie uit Vianen. Galesloot bracht 
ongetwijfeld het stuk mee naar Vianen. 
Volgens oud-lid De Roos was het Harry 
Gosman, lid van Harmonie, die De ruine 
inbracht bij zijn overstap naar het 
Vianensch Mannenkoor. Een verslag
gever van het Utrechtsch Nieuwsblad 
beschreef De ruïne als volgt: 'Ik heb 
zelden met zoveel interesse 'n mannen
koor-compositie gevolgd, 't Lyrische, 't 
romantische, 't heroische element vindt 
men hierin op geniale wijze bewerkt. Dan 
vergeet 'k nog de levenskrachtige, welige 
uiting in 't jachtkoor. Ik dacht toen even 
aan Haydn's Jahreszeiten' . Niet alleen 
het Vianensch Mannenkoor had dit werk 
op zijn repertoire staan. De Roos 
herinnert zich dat het werk in 1935 of 
1936 door ongeveer 2000 man werd 
gezongen op een bijeenkomst op het 
terrein bij Huis Rosendaal in Velp. 
Op 19 december 1936 herdacht Jan 
Coljee het feit dat 1272 jaar geleden zijn 
directeursloopbaan was begonnen bij het 
Vianensch Mannenkoor . Voor het 
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feestconcert, dat 28 januari 1937 werd 
uitgevoerd, nam het koor Hollands Glorie 
van Richard Hol in studie. Voorts ver
leende de sopraan Roos Boelsma haar 
medewerking . 
Toch liep ook voor dit koor de belang
stelling terug. Was men aanvankelijk 
gestart men zo'n 50 man, door de tijd 
heen fluctueerde het aantal leden nogal. 
Eigenlijk had het koor altijd last van 
onderbezetting. Dat dit ook wel eens ten 
voordele van koor werkte, bleek bij een 
een concours in Nijmegen waar Jan 
Coljee met 19 man verscheen. Hij diende 
een protest in bij de jury, omdat het 
onmogelijk was om met zo'n kleine 
bezetting het verplichte werk naar 
behoren te kunnen uitvoeren. Het hielp 
allemaal niets en het koor moest toch 
optreden. Tegen eigen verwachting won 
het de eerste prijs! De grote kracht van 
het koor lag dan ook vooral in zijn dirigent. 
Na het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog zong het koor aanvankelijk 
gewoon door. Begin 1941 werd nog een 
uitvoering gegeven in het Zwijnshoofd, 
waarbij ook Bob Scholten optrad, maar 
het koor verliep. Toen begin 1942 
veldwachter Graafeiland de papieren en 
eigendommen van het koor - waaronder 

ook de muziek - in beslag kwam nemen, 
zag het zich genoodzaakt zijn activiteiten 
te staken. Na de oorlog werd P. Marks, 
die van 1930 tot 1938, secretaris en 
daarna voorzitter van het koor was 
geweest, opgebeld door de Provinciale 
Opsporingsdienst in Utrecht. Hij kon de 
papieren weer komen ophalen aan de 
Maliebaan . De muziek was grotendeels 
bewaard gebleven, maar van het archief 
was niets meer over. Het vaandel lag, 
aldus mevrouw Schouten, gedurende 
deze tijd bij haar thuis op zolder, op het 
Hofplein. 
Op vrijdag 15 maart 1946 werden de 
repetities o.l.v. Jan Coljee hervat in de 
zijzaal van de Brouwerij in de Kerk
straat . Al in augustus behaalde het koor 
een tweede prijs op een zaalconcours in 
Rotterdam . 
Het laatste openbare optreden van het 
Vianensch Mannenkoor vond plaats 
tijdens een concert dat verschillende 
zangverenigingen uit Vreeswijk en Vianen 
op 25 september 1946 in het Zwijnshoofd 
gaven. Het Vianensch Mannenkoor zong 
onder andere In 't woud, een lied dat 
Galesloot 50 jaar eerder ook met 
Harmonie had uitvoerd, en Domine 
Salvam Fac. Het laatste werk, dat samen 
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met het Vreeswijksch Mannenkoor werd 
gezongen, was De Ruïne. Helaas was er 
weinig publieke belangstelling . Kort 
hierna werd het Vianensch Mannenkoor 
tijdens een bestuurvergadering 
opgeheven. Belangrijkste redenen 
hiervoor waren het gebrek aan leden en 
het slechte bezoek aan de repetities. 

Heroprichting Vianensch Mannenkoor 

Het koor was wel opgeheven, maar de 
herinnering bleef. In de Vijfheerenlanden 
van 3 oktober 1953 werd eenieder door 
het voorlopig bestuur 'uitgenodigd voor 
een vergadering op 6 oktober a.s. in 'De 
Eendracht' om tot heroprichting van het 
koor te komen'. Tijdens de 
heroprichtingsvergadering meldden zich 
20 nieuwe leden3'. Men repeteerde op 
dindsdagavond van negen tot half elf in 
het Zwijnshoofd, later op andere lokaties 
in Vianen, onder leiding van de Utrechtse 
dirigent Ton Hartvelt. 
Het eerste openbare optreden vond plaats 
op 26 februari 1954. Het koor zong, onder 

het vaandel van zijn voorloper het 
Vianensch Mannenkoor, o.a. Domine 
Salvam Fac van A. Giesen en de 
Bacarola van Zijderlaan, waarbij het werd 
begeleid door de Maarssense 
Orkestvereniging. Solonummers werden 
gezongen door de heren Schouten, De 
Korte en Witkamp. De firma Schram nam 
het laatste nummer Het Pelgrimskoor in 
de zaal op. Tenslotte was er een bal na. 

Y 38 

De avond was een groot succes . 
Ook dit koor boekte alras succes op 
concoursen. Op een groot 
muziekconcours in Vianen op tweede 
Pinksterdag 1954 gehouden, behaalde 
het een eerste prijs in de Eerste afdeling 
Zang . Het gaf eenmaal per jaar een 
uitvoering in Vianen. Naast koorzang kon 
het publiek genieten van cabaret, toneel 
of andere vormen van gezelligheid^ 
verzorgd door groepen van buiten . 
Daarnaast zong men op concoursen, trad 
op met andere muziekverenigingen en gaf 
liefdadigheidsuitvoeringen zoals voor het 
sanatorium Sonnevanck in Harderwijk . 
Maar men kreeg te maken met dezelfde 

Optreden van het Vianens Mannenkoor op woensdag 14 december 1955 in 'De Eendracht' te Vianen. 
Eigendom mevr. CR. Schouten-Brouwer, Vianen. 
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UITVOERING 
te geven door het 

VIANENS MANNENKOOR 
O-r-.gen- teel a-_.3ta

rnet medewerking van de 

Gem. Zangver. „Judefax", Jutphaas 
op 

vrijdag 23 april 1965 
in het R.K. Verenigingsgebouw, Brederodestr. 

Na de pauze Cabaret-programma 
te verzorgen door Toneelgroep „X", Utrecht 

Zaai open 7.30 u. Entree f 1.25, belasting inbegrepen Aanvang 8 u. 

Kaarten in voorverkoop bij: 

Sigarenmagazijn „De Landpoort" de heer L. de Lang, Voorstr. 117 

en VIVO-winkel (Plan Hagen) de heer H. Hello Jr., Vianen 

Plaatsbespreken op 23 april van 2 tot 3 uur nam. aan de zaal 

Na afloop Bal  

problemen als het vorige koor: een wisse
lend aantal zangers en geen constant 
repetitiebezoek. Vanaf 1962 liep de 
belangstelling hard terug. 'Hoewel een 
deputatie van ons koor al vele zaterdag
middagen op pad is geweest om een 
aantal leden - dat nogal eens vaak de 
repetitie-avonden van ons koor verzuimt -
er aan te herinneren dat er nog zo iets als 
een Vianens Mannenkoor bestaat, blijkt 
dat nog weinigen ons repetitielokaal in de 
Brederodestraat kunnen vinden' . Toen 
bovendien de T.V. haar intrede deed, was 
het verloop niet meer te stuiten . In 1966 
werd besloten het koor dan ook maar op 
te heffen. 

Mannenkoor Vianen 

Over dit koor is erg weinig bekend. Vrij 
kort na de opheffing van het ter ziele 
gegane Vianens Mannenkoor werd er 
door een aantal oud-leden, die nu bij de 
Christelijk Gemengde Zangvereniging 
'Hallelujah' zongen, een nieuw 
mannenkoor opgericht: het Mannenkoor 
Vianen. Het telde al gauw zo'n 40 leden, 

waarvan het meerendeel, heel opvallend, 
zich van buiten in Vianen had gevestigd. 
Aanvankelijk repeteerde men direct na 
afloop van de repetities van 'Hallelujah', 
later werd dat een aparte avond in een 
ruimte op het bejaardencentrum Baten-
stein. Waarschijnlijk door de veranderde 
repetitietijd en lokatie verliep ook dit koor. 
Wanneer het koor is opgeheven is niet 
bekend. 

Vianens Mannenkoor III 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
Eind 1985 raakten Sjef van Eiteren en 
Jac. Labrie tijdens een busrit in gesprek. 
Beiden vonden het jammer dat Vianen 
geen mannenkoor meer bezat. Zij raakten 
zo begeesterd over het onderwerp dat zij 
in Utrecht de bus verlieten en in een café 
aan de Jutfaseweg een plan uitwerkten 
om tot heroprichting van het koor te 
komen. Sjef van Eiteren had al snel een 
zaal gehuurd in het Zwijnshoofd. Dick 
Schram, die Van Eiteren bij een concert in 
de N.H. kerk ontmoette, zegde zijn 
medewerking toe. Na een oproep in de 
krant meldden zich meer dan veertig 
leden aan. Er was nog een probleem: het 
vinden van een goede dirigent (om maar 
niet te spreken van wat deze zou gaan 
kosten). Tijdens een bezoek aan een 
concert in Houten, waar Pieter Vis als 
solist optrad, sprak Van Eiteren deze aan 
en vroeg hem of hij niet een geschikte 
dirigent kende. Vis wilde dit zelf wel op 
zich nemen. Bij de oprichtingsvergadering 
van het koor in januari 1986 ging Vis zeer 
voortvarend te werk. Hij nam direct 
stemtesten af. De contributie werd, 
afhankelijk van het inkomen, vastgesteld 
op 8 tot 12 gulden per maand. Hiervan 
moest de dirigent worden betaald. 
Muziek vormde geen probleem. Jac. 
Labrie, die als laatste secretaris nog 
steeds de muziek van het Mannenkoor II 
in zijn bezit had, droeg deze over aan het 
nieuwe koor. Daarnaast kwam Vis met 
vele nieuwe werken aan. De eerste 
uitvoering vond plaats in mei 1986, met op 
het programma ondermeer De twaalf 
rovers en het Sla venkoor uit Nabucco van 
Verdi. Sindsdien heeft het koor al een 
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Vianens Mannenkoor 1991. Foto Peter Verbeek. 

groot aantal optredens achter de rug. 
Grote zorg van het bestuur blijft de 
omvang van het ledenbestand. Het koor 
telt zo'n 50 leden, maar de gemiddelde 
leeftijd ligt aan de hoge kant. Een 
uitbreiding met jonge mannenstemmen is 
zeer gewenst. 
In de afgelopen vijf jaar zijn er enkele 
veranderingen opgetreden. Pieter Vis 
beëindigde wegens drukke werkzaam
heden zijn dirigentschap. Hij werd 
opgevolgd door Gerard Stremler. Sinds 
kort staat het koor onder de directie van 
Arjan Houdijk, voormalig dirigent van 
'Euterpe' uit Utrecht. De repetities vinden 
nu plaats in het gebouw van de hengel
sportvereniging naast de sporthal De 
Hagen. Ook voor dit koor geldt, naast veel 
plezier in muziek, als belangrijkste regel: 
gezelligheid voor alles. 
Overzien we de geschiedenis van de 
Viaanse mannenzang in vogelvlucht dan 
valt allereerst de grote invloed op die 
Cornells Galesloot heeft gehad. Delen van 
de verzameling bladmuziek van Harmonie 
zijn aan het Vianensch Mannenkoor van 
Coljee overgedragen en op die manier in 
het archief van het huidige Vianens 

Mannenkoor beland. Kenmerkend is ook 
dat alle koren neutraal waren: gezindte of 
politieke kleur speelden geen rol. 
Tenslotte was vooral de gezelligheid, met 
uitzondering van Harmonie misschien, 
naast het samen zingen het bindend 
element. Eén ding is zeker, zingen gaf en 
geeft ontzettend veel plezier. 

A.J.M. Koenhein 

Noten 

1. Graag bedank ik mevrouw CR. Schouten-
Brouwer en de heren J.A. de Bock, Sjef 
van Eiteren, Jac. Labrie, P. Marks, J. 
Merxks, DJ. Schram en J.H. de Roos voor 
hun medewerking. Helaas heb ik niet al 
hun mededelingen in dit artikel kunnen 
verwerken. 

2. Algemeen Rijksarchief, Familie Brederode, 
inv. 5b, rekening van Cornells van Delft, 
rentmeester van de domeinen van Vianen 
en Ameide 1561-1562. Vgl. 'Oude 
muziekinstrumenten op den huize Vianen 
(1567) van den heer Van Brederode', De 
Navorscher, XXII (1872) 80-82. 

3. Gemeentearchief (GA) Vianen, Minuten en 
Ingekomen Stukken 1840. 
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4. GA Vianen, Notulen vergadering van 11 
sept. 1840. 

5. W.J. van Harn, Een vlugtige blik op het 
oude en hedendaagsche Vianen 
(Schoonhoven, 1851) 52-53. 

6. Het is mij niet duidelijk geworden of het 
koor 'Harmonie' in deze periode een ge
mengd koor of een mannenzangkoor was. 
Uit een bericht in De Vijfheerenlanden van 
7 nov. 1923, blijkt dat het koor haar 25-jarig 
bestaan viert. Het koor zou dan opgericht 
zijn in 1898. In de VHL van 10 en 24 febr. 
en 9 maart 1897 wordt melding gemaakt 
van een optreden van de Zangvereniging 
'Harmonie' o.l.v. de heer Corn. A. Gale-
sloot. Een jaar later leest men in de VHL 
van 31 aug. 1898 dat De Zangvereeniging 
Harmonie, afdeeling Mannenkoor, met 15 
zangers heeft deelgenomen aan een 
concours. 

7. VHL, 9 maart 1897. 
8. VHL, 31 aug. 1898. 
9. VHL, 3 sept. 1898. Florialia was een 

vereniging van liefhebbers van kweken van 
allerlei planten. 

10. VHL, 7 sept. 1898. 
11. VHL, 14 jan. en 11 febr. 1914. 'De Een

dracht' was gelegen aan de Voorstraat op 
de plaats van de huidige Rabobank. Hotel 
Hartman, eveneens aan de Voorstraat, 
werd in de oorlog verwoest door een bom. 
Het stond op de plaats van de tegen
woordige boekhandel Schouten. 

12. VHL, 29 aug. en 5 sept. 1914. 
13. VHL, 2 nov. 1921. 
14. VHL, 19 sept. 1936. 
15. VHL, 7 en 10 febr. 1923. 
16. VHL, 7, 10 en 17 nov. 1923. 
17. VHL, 19 nov. 1924. 
18. Deze datum staat vermeld op het vaandel. 

Naast 'Harmonie' bestonden in Vianen nog 
de volgende koren: 'Soli Deo Gloria', 
'Halleluja', 'Viaansch Dameskoor' en 'De 
Stem des Volks'. In augustus 1924 richtte 
Jan Coljee ook nog een kinderkoor 'Het 
Nachtegaaltje' op. 

19. Mededeling van de heer J.H. de Roos te 
Zeist, die van de oprichting af zeer nauw 
betrokken is geweest bij het koor. Jan 
Coljee werd in 1905 in Vianen geboren als 
zoon van Johannes Gijsbert Coljee en 
Arendina Huisman. Hij trouwde in 1930 met 
Maria Hendrika van der Vlerk. Hij vertrok 
op 31 januari 1951 naar Edenville (Kroon-
stad) in Oranje Vrijstaat, waar hij was be
noemd tot kerkkoorleider van de N.H. Kerk 
en tevens een betrekking als muziekleraar 
kreeg aan de plaatselijke hogeschool, VHL, 

4 nov. 1950. Hij gaf in Vianen orgel- en 
pianolessen en had een aantal koren onder 
zijn directie. 

20. VHL, 16 aug. 1924. 
21. VHL, 22 nov. 1924. Omdat de dirigent in de 

eerste jaren van het bestaan van het koor 
geen salaris ontving, schonken de leden bij 
de diverse optredens cadeaus aan 
Jan Coljee. 

22. VHL, 20 juni 1925. 
23. VHL, 10 en 24 okt. en 11 nov. 1925. 
24. De prijzen door het Vianensch Mannenkoor 

zijn in bewaring gegeven op het 
Gemeentearchief Vianen. 

25. Programma in bezit van mevr. Schouten-
Brouwer. 

26. VHL, 8 juli 1936. 
27. VHL, 30 nov. 1935; 21 nov. 1936. 
28. Ludwig Felix Brandts Buys, organist, diri

gent en componist, afkomstig uit een 
muzikale familie, werd in 1847 te Deventer 
geboren en overleed in 1917 te Velp. In 
1874 werd hij dirigent van het Rotte's 
Mannenkoor, een van de drie voornaamste 
mannenzangverenigingen in Nederland. Hij 
componeerde veel koorwerken, zoals Het 
Schrijverke op tekst van Guido Gezelle en 
Mijne Moedertaal van Frans de Cort. 

29. Het is gedagtekend 16 februari 1910 en 
heeft als opdracht: 'Aan Zang en Vriend
schap en Willem Robert.sen bij het 80 jarig 
bestaan der Kon: Liedertafel 20 februari 
1910'. 

30. Utrechtsch Nieuwsblad, 1 nov. 1921. 
31. VHL, 12 dec. 1936. 
32. VHL, 30 jan. 1937. 
33. Er is geen proces-verbaal van deze 

gebeurtenis bewaard gebleven. 
34. VHL, 9 maart 1946. 
35. VHL, 3 aug. 1946. Het Vreeswijksch 

Mannenenkoor en het Vreeswijksch 
Dameskoor, beide o.l.v. Jan Coljee, 
behaalden op dit concours een eerste prijs. 

36. VHL, 21 en 28 sept. 1946. 
37. VHL, 3 en 24 okt. 1953. Het voorlopig 

bestuur bestond uit Van Gunst, voorzitter, 
O van Bekkum, secretaris, W.J. Verwers, 
penningmeester, G. de Korte en D.G. 
Schouten. 

38. VHL, 6 maart 1954. 
39. VHL, 12 juni 1954. 
40. Bijvoorbeeld in 1965 de toneelgroep 'X' uit 

Utrecht. Hiervoor betaalde men f 90,-. 
Archief Vianens Mannenkoor. 

41. Archief Vianens Mannenkoor, brief dd. 4 
juni 1962. 

42. Idem, brief dd. 13 nov. 1962. 
43. Idem, brief dd. 22 mei 1963. 
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Voorstraat westzijde naar het zuiden, (ca. 1890). 

Vianen toen en nu 

In deze vierde aflevering van deze rubriek 
werpen we een blik op de Voorstraat 
vanaf de hoek van de Stadhuisstraat. De 
stoep bij het stadhuis ligt een stuk hoger 
dan nu. De N.H. kerk torent monumentaal 
op de achtergrond en in het midden van 
de foto ontwaren we de grote stadspomp. 
Zij was rond 1890 nog dagelijks in 
gebruik, zoals blijkt uit het wachtende 
meisje en de man links die met een 
emmer op de straat loopt. 
Richten we onze blik op de tegenover 
liggende huizenrij aan de westzijde en 
gaan daarbij na wat er de laatste 100 jaar 
zoal veranderd is. We starten rechts bij nr. 
31, sigarenmagazijn "Op de hoek". Dit 
pand heeft al meer dan honderd jaar een 
winkelfunctie. Omstreeks september 1914 
begint Joseph Rooymans, vluchteling uit 
Hamont in België, er een manufacturen-
zaak. Na diens vertrek in 1923 is er eerst 
de Fa. Langkamp gevestigd, later 
bloemenmagazijn Kooyman. Momenteel 
herbergt het de genoemde sigarenzaak. 
Nr. 33, nu kapsalon Kemp, was rond de 
eeuwwisseling ook al in handen van deze 
familie; toen was het echter een 

spekslagerij. Het bovenpand was een 
aparte woning en werd rond 1900 
bewoond door brigadier Loman, later door 
timmerman Van Lith en nog later door de 
directeur van de Maatschappij van 
Weldadigheid Jan Coljee (zie over hem 
elders in dit nummer). 
Evenals het voorgaande pand was 
Voorstraat 35 voorzien van een dubbele 
woning. De bovenverdieping werd 
bewoond door respectievelijk F.J. 
Sanderson, rijksambtenaar, de winkelier 
en gemeentebode A. Gosman, Bertus 
Verwers en Dirk Kooyman, beiden 
laatsten hoepelmakers. Op de begane 
grond was het schildersbedrijf van J.G. de 
Wolk gevestigd, later de kapperzaak van 
G.A. van Neerijnen. Nu is het pand in zijn 
geheel in gebruik als pizzeria/shoarma-
restaurant. 

Voorstraat 37 heeft in de afgelopen eeuw 
weinig veranderingen ondergaan. Jammer 
is wel dat het prachtige krulhek is 
verdwenen. Ook in deze periode bezat het 
al een winkelfuctie: aanvankelijk had Jacq 
Verkerk, winkelier en graanhandelaar, hier 
zijn onderkomen, daarna Bram Walraven 
die hetzelfde beroep uitoefende, 
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Voorstraat westzijde naar het zuiden, 1990. Foto Martien van der Vlerk. 

vervolgens de Fa. Langkamp, loodgieter 
en électricien, en tegenwoordig de 
schilderszaak van de familie Van der Gun. 
Nr. 39 is een van de weinig overgebleven 
woonhuizen van de Voorstraat, nu 
bewoond door E.W. de Korte. De enige 
vermelding die wij over dit pand hebben 
kunnen vinden is uit 1887. Het werd toen 
bewoond door de arts H.J. Thorbecke, die 
tot 1905 eigenaar van dit pand was. 
De nu samengevoegde panden nrs. 41-43 
van Chris de Korte zagen er rond 1900 
niet zo fraai uit. Het linkse (nr 43) was 
beduidend lager en is bij de restauratie op 
gelijke hoogte opgetrokken. Als we goed 
kijken kunnen we nog de zeventiende 
eeuwse roedenverdeling van de ramen 
onderscheiden. Nr. 41 werd aanvankelijk 
bewoond door de koopman Hendrik van 
Amstel, later door diens zoon en ver
volgens door C. de Korte. In nr. 43 
bevond zich de schoenmakerij van Willem 
Schmidt, tegelijkertijd visser, die we later 
in de Buitenstad tegenkomen. Mej. 
Wisshoff nam het pand over; nog later 
vestigde er zich de sigarenhandelaar 
Michels. 
Het witte pand nr. 45 ziet er ook nu nog 
ongeveer uit als 100 jaar geleden. 

Voordat de familie Schram het vlak voor 
de oorlog kocht was het pastoorswoning 
van de r.k. parochie. Tot 1879 stond in de 
achterttuin de rooms katholieke kerk, die 
in dat jaar werd vervangen door de 
huidige kerk van de architect Alfred Tepe 
in de Brederode-straat (zie dit tijdschrift, 
XI (1986) 10-19). De nieuwe pastorie 
naast de kerk kwam pas gereed in 1939; 
tot dat jaar diende dit pand als woonhuis 
van de respectieve pastoors Geerdink, 
bouwpastoor van de huidige kerk, 
Rademaker en Adan. Deze laatste was de 
eerste bewoner van de nieuwe pastorie in 
de Brederodestraat. 
Nr. 47, nu Egyptisch Restaurant Mina, 
heeft in de loop der tijd heel wat veran
deringen ondergaan. Rond 1900 was er 
de kleermakerij van Govert Sakkers. In de 
jaren twintig is de voorgevel vernieuwd. 
Het Wit-Gele Kruis (r.k. kruisvereniging) 
was hier jarenlang gehuisvest. Later 
vestigde zich er het schildersbedrijf Van 
der Gun, die ook de onderpui vernieuwde. 
Over Nr. 49, waar binnenkort de firma 
Atlas zijn intrek zal nemen, is de laatste 
jaren heel wat te doen geweest. Rond 
1900 woonde er C.J.M. Noorduyn, oud-
burgemeester van Naaldwijk. Zijn Viaanse 
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collega jhr J.C. Hoeufft was de volgende 
bewoner. Nadien werd er een minder 
bestuurlijke negotie in gedreven, de 
melkhandel van de familie Kraaykamp, 
voortgezet door P. van Bezooyen. Door 
de laatste werd zonder mededogen de 
prachtige achttiende-eeuwse eiken trap uit 
het interieur weggebroken. Ook werd de 
strakke gevelindeling door het 
aanbrengen van een tweede deur danig 
verstoord. Hopelijk verschijnt het pand als 
herboren uit de restauratie. 
Het kleine pand (nr. 51) valt enigszins uit 
de toon temidden van al die grote huizen. 
Het was eigendom van Bonifacius Mijnlief. 
In de jaren twintig is het gedeeltelijk 
afgebroken en op gelijke hoogte met de 
belendende percelen gebracht. T. van der 
Pijl dreef er vervolgens een rijwiel-, annex 
electriciteitszaak. De huidige bewoner is 
Th. Gijsbers, reparateur en verkoper van 
antieke klokken. Het pand is nu in tweeën 
opgesplitst; het rechter gedeelte herbergt 
uitzendbureau Viawerk. 
Rond de eeuwisseling was het statige 
pand op nr. 53 woning en kantoor van 
notaris B.A. van Houten en daarna van 
diens zoon J.B. van Houten, eveneens 
notaris. Daarna veranderde het van 
functie en werd dokterswoning, eerst van 
dokter Bonk en daarna van dokter Faber. 
De laatste functie heeft het nog steeds: 
het wordt nu bewoond door dokter J.W. 
van Rooy. 

In het tussenpandje, op de oude foto bijna 
niet te zien, was de schoenmakerij van 
Henri Vollmuller. Zijn zoon Gijsbertus 
volgde hem op. Gerard Neerijnen had er 
vervolgens zijn kapsalon, welke nu door 
zijn schoonzoon Hennie de Hartog wordt 
gedreven. 
Nr. 57 is nauwelijks herkenbaar op de foto 
van 1890. Jacobus Willem de Bock bakte 
hier zijn brood. Nu is het bekend onder de 
naam 'Het winkeltje'. 
Nr. 59 heeft op de foto van 1890 nog het 
aanzicht van een statig herenhuis met een 
fraaie klassieke gevelindeling en voorzien 
van twee dakkapellen. In de jaren dertig is 
de gevel vervangen door een nieuwe in 
de stijl van de Amsterdamse school. Rond 
1900 woonde er de schilder Johannes 
Lubbers, gevolgd door resp. Goverdina 

Marianne Stuart, de familie Klever met 
een Jaminzaak in het linker gedeelte en 
de familie Bloks in het rechter gedeelte. 
Boven woonde J. van Straaten, 
vishandelaar en verkoper. Het pand is 
daarna samengevoegd tot de huidige 
modezaak Bloks. 
Nr. 61, vanoud bekend als Boazbank, 
heeft bijna 100 jaar als notariskantoor 
gefungeerd. De achtereenvolgende 
bewoners waren L.A. baron van Ittersum, 
de notarissen Arend en Goldhoorn en 
tenslotte F. Bonk. Op dit moment is het 
een advocatenkantoor. 

De laatste nog zichtbare panden (de 
andere gaan schuil achter de grote pomp) 
zijn de nummers 63 en 65. In het eerste 
was de kleermakerij van A. Kooyman 
gevestigd. Later woonden er mej. 
Dirkmaat, onderwijzeres, en de families 
Klever en Ververs. Het belangrijkste van 
deze twee was het hoekpand no 65, 
waarin de sociëteit 'De Eendracht' haar 
onderkomen had. Het is te herkennen aan 
het wat lagere dak. Jan Jacob Schaly, die 
zich later met het vervoerswezen in en 
rond Vianen zou bezighouden, was rond 
1900 de zetkastelein. Gemeente
ambtenaar A.G. Bekker, J. van Beest, 
huisschilder, en H. Wijburg, vertegen
woordiger in gedestilleerde dranken, 
waren de volgende bewoners. Beide 
panden zijn momenteel in bezit van de 
Rabobank. We verlaten nu de Voorstraat 
met een laatste blik op het 'Goedkoopje'. 

V.F.C. Leeuwenberg-Steegh 
P. van Iperen 

Kroniek 

Met bijdragen van: 

J. Heniger 
A.J.M. Koenhein 
H.L.Ph. Leeuwenberg 
M.H. Quak 
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Weer stukje aan het Viaanse 
cultuurgoed toegevoegd 

Op 4 december jl. werd met een kleine 
plechtigheid op het stadhuis te Vianen 
een gedeelte van het archief van de 
Historische Vereniging 'Het Land van 
Brederode' door het bestuur officieel in 
bruikleen overgedragen aan de gemeente 
Vianen. Namens de gemeente heette de 
loco-burgemeester mevrouw Th. M. 
Schaafsma-Versluis allen hartelijk 
welkom. In haar toespraak memoreerde 
zij het vertrek van het archief uit Vianen 
naar het Rijksarchief te Utrecht ongeveer 
15 jaar geleden. De eerste stap, om dit 
archief weer terug te brengen naar 
Vianen, werd gezet tijdens de opening 
van de tentoonstelling, die de Historische 
Vereniging ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan in september 1989 
organiseerde. 
Inmiddels is het gehele bezit van de 
Historische Vereniging gecatalogiseerd en 
beschikt de gemeente Vianen over een 
klimatologisch goed fuctionerende 
archiefruimte waar de heer J.M.M. Ruijter, 
medewerker stafbureau IPO, de scepter 
zwaait. 
Voorde Historische Vereniging voerde de 
voorzitter H.L.P. Leeuwenberg het woord. 
Hij deelde mee, dat nu de delen 
Archivalia, Handschriften en het Archief 
van de heerlijkheid Tienhoven onder 
Hagestein fysiek aanwezig zijn in het 
gemeentearchief van Vianen. Het is de 
bedoeling dat de bibliotheek op korte 
termijn volgt. Helaas is het nog niet 
mogelijk de collectie foto's en prenten 
over te dragen, daar de gemeente op dit 
moment nog niet is toegerust op een 
adekwaat beheer. Het is realistischer, 
deze delen van het archief dan ook 
voorlopig in Utrecht te laten. Hetzelfde 
geldt voor de collectie munten van Vianen 
van de vereniging. Uit veiligheidsover
wegingen worden deze munten 
momenteel bewaard in het Centraal 
Museum te Utrecht. Overigens bena
drukte de voorzitter dat uitlening van de 
munten voor educatieve doeleinden, mits 
de nodige veiligheidsmaatregelen worden 
genomen, wel degelijk mogelijk is. 

Na de tekening van de overeenkomst 
door beide partijen besloot mevrouw 
Schaafsma met de woorden: 'Er is 
vandaag opnieuw een stukje aan het 
Viaanse cultuurgoed toegevoegd'. 
Het archief kan elke werkdag op het 
gemeentehuis Vianen worden geraad
pleegd. Openingstijden maandag-vrijdag 
9.00 - 12.30 uur en woensdagmiddag van 
13.30 - 17.00 uur. Men wordt verzocht zijn 
komst vooraf te melden bij de heer 
J.M.M. Ruijter. 

A.J.M.K. 

Aanwinst belangrijke viaanse munt 

Tot de bezittingen van de vereniging 
behoort een kleine muntenverzameling. 
Kern van die verzameling en trots van de 
vereniging zijn de 9 munten en 2 
rekenpenningen afkomstig van de 
muntslag, die in de 16e eeuw te Vianen 
was gevestigd. Men vindt ze uitgebreid 
beschreven in het dubbelnummer van 
jaargang 14 (1989) van dit tijdschrift. 
Sinds kort is deze kleine collectie Viaanse 
munten uitgebreid met een zeer zeldzame 
munt uit de tijd van Hendrik van 
Brederode. Dankzij de medewerking van 
de gemeente Vianen, die niet alleen het 
bestuur op deze munt attendeerde, maar 
tevens bereid was de aankoop daarvan 
vóór te financieren, kan de vereniging zich 
nu eigenaar noemen van deze zeer 
bijzondere munt. 
Het betreft een zgn. gouden angelot, 
ongedateerd, maar op grond van het 
randschrift te plaatsen in de tijd van de 
heerschappij van Hendrik van Brederode 
(1556-1568). Het gewicht bedraagt 5 
gram. Van elders zijn slechts 10 
exemplaren bekend. 
De angelot werd geslagen naar het 
voorbeeld van een engelse gouden munt, 
die sinds 1465 op ruime schaal circu
leerde, de zgn. angel. Op de keerzijde is 
de aartsengel Michael afgebeeld, die een 
draak (Satan) vertrapt en doorboort met 
zijn speer met kruis. Op de voorzijde zien 
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Gouden angebt, voorzijde 

we een schip of galjoen met aan de mast 
de wapens van de Brederodes en Vianen. 
Boven het wapen staan de letters HB. 
Het omschrift keerzijde luidt: QVOD. 
IVSTEM.EST.IVDICATTE., aan de voor
zijde: MONE.NO.HE.DO-D.BRE.LI.VIAN. 
Deze aanwinst betekent voor de 
vereniging een zeer waardevolle verrijking 
van haar bezittingen. Voor Vianen is een 
stukje cultuurgoed teruggekeerd. 

H.LPh.L. 

Bronzen paard van Pieter d'Hont 
voor Vianen 

Op dinsdag 9 oktober 1990, de dag vóór 
de 719e paardenmarkt, werd een groot 
bronzen paard, gemaakt door de bekende 
Utrechtse beeldhouwer Pieter d'Hont, 
officieel overgedragen aan de gemeente 
Vianen. Opdrachtgever was de Stichting 
Beheersfonds Boazbank. Deze stichting 

Foto Martien van der Vlerk. 
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steunt jaarlijks een aantal sociale, 
culturele en ideële doelen binnen de 
gemeente Vianen. Voor de stichting was 
dit de grootste activiteit tot nu toe. 
De keuze voor een paard lag voor de 
hand. Al vele eeuwen wordt er jaarlijks in 
oktober een grote paardenmarkt 
gehouden op de Voorstraat in Vianen. Het 
lag voor de hand om Pieter d'Hont, thans 
73 jaar, als beeldhouwer uit te nodigen. 
Deze kunstenaar heeft in zo'n 50 jaar 
meer dan 200 opdrachten uitgevoerd. Zijn 
oeuvre is zeer omvangrijk zowel in 
onderwerpen als in uitvoering. Alleen in 
Utrecht vindt men door de stad verspreid 
al 46 werken van zijn hand. Bekende 
werken zijn het bronzen beeldje van Anne 
Frank op het Janskerkhof in Utrecht, 
portretten van koningin Beatrix en 
kardinaal Alfrink en het beeldje dat de 
Edison-stichting voor muziek elk jaar 
uitreikt. Aan zijn laatste werk, dit stoere 
Zeeuwse trekpaard, heeft d'Hont twee 
jaar gewerkt. Het iets meer dan levens
grote en 2,5 ton wegende paard heeft een 
plaatsje gekregen op de Voorstraat, waar 
het stevig op de benen staat, ter 
verfraaiing van het stadsbeeld en tot 
vermaak van de kinderen, die er een 
plezier in scheppen de 'sokjes' te aaien. 

A.J.M.K. 

Arkelse oorlog 

Op 18 januari 1990 promoveerde aan de 
universiteit van Leiden M.J. Waale op het 
proefschrift De Arkelse oorlog 1401-1402. 
Een politieke, krijgskundige en econo
mische analyse. Het werd uitgegeven bij 
Verloren te Hilversum. De handelseditie 
van het boek is te verkrijgen bij de 
Utrechtse boekverkopers Broese Kemink 
op de Stadhuisbrug voor 48 gulden. 
Dit boek, precies 300 bladzijden groot, is 
een must voor iedereen die zich 
interesseert voor de geschiedenis van 
onze streek. Het behandelt het drama van 
de ondergang van het machtige adellijke 
geslacht van Arkel in hun jarenlange strijd 
tegen de graaf van Holland. In deze 



worsteling speelde de felle vete tussen de 
heren van Vianen en hun Arkelse 
tegenspelers een grote rol. 
De schrijver werd in 1924 geboren in 
Asperen, een van de vroegere Arkelse 
bezittingen. Hij studeerde aanvankelijk 
scheikundige technologie aan de 
Technische Hogeschool te Delft, waarhij 
in 1950 zijn ingenieursdiploma behaalde. 
De heer Waale was vele jaren werkzaam 
in de chemische industrie. Na zijn 
pensionering, in 1984, ging hij terug naar 
de collegebanken en studeerde 
middeleeuwse geschiedenis aan de 
universiteit van Leiden. De "jonge" doctor 
- hij promoveerde op 65-jarige leeftijd -
heeft met dit proefschrift de kroon op een 
jeugdliefde gezet. 
De Arkelse oorlog van 1401 -1412 werd 
gekenmerkt door plundertochten over en 
weer in de Aibiasserwaard en de 
Vijfheerenlanden. Hoogtepunten waren de 
mislukte belegering van Gorinchem door 
de Hollanders in 1402 en het succesvolle 
uithongeringsbeleg van de Arkelse 
vestingen van Hagestein en Everstein in 
1405 door de geallieerde legers van 
Holland, Utrecht en Vianen. 
De lezer en aspirant-koper van het boek 
moeten geen romantische verhalen 
verwachten over heldhaftige ridder-
gevechten, bloedige bestormingen of 
gruwelijke veldslagen. Het proefschrift is 
een nuchtere, wetenschappelijke 
verhandeling over vragen als: wat heeft 
tot zo'n oorlog geleid, hoe werd zo'n 
oorlog gevoerd en wat waren de 
resultaten van alle inspanningen? Het 
boek is heel spaarzaam geïllustreerd, 
hetgeen begrijpelijk is bij een onderwerp 
uit een ver verleden waarvan maar zeer 
weinig afbeeldingen bewaard zijn 
gebleven. 
Een van de aanleidingen tot het ontbran
den van de strijd was de jarenlang 
broeiende vijandschap tussen Willem van 
Beieren, de latere graaf van Holland, en 
Jan van Arkel. De tegenstelling tussen 
beide jonge mannen paste geheel in het 
kader van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten die toen verschillende gewesten 
van de Nederlanden vergiftigden. De 
heren van Vianen en de aangetrouwde 

Brederodes vochten als vooraanstaande 
Hoekse leiders mee. 
De heer Waale heeft met grote aandacht 
voor het detail de middeleeuwse legers 
van ridders, stedelingen, boeren en 
huurlingen en hun bewapening gerecon
strueerd. Boeiend is zijn uiteenzetting 
over het gebruik van kanonnen tegen 
Hagestein en Everstein, voor het eerst in 
de Nederlandse geschiedenis. 
Aangezien het financiële archief van de 
Hollandse graaf bewaard is gebleven, kon 
de schrijver een intrigerend overzicht van 
de financiering van de oorlog samen
stellen. 
Het geeft voldoening dat artikelen, die 
indertijd in ons Historisch Tijdschrift 
verschenen zijn over de Viaanse 
middeleeuwen, ruimschoots door de 
promovendus gebruikt en verwerkt zijn. 
Het kan haast niet anders, dat vanuit deze 
hoek enige kritiek op het proefschrift 
geleverd moet worden. Het is wat spijtig, 
dat de totale samenhang van de 
opeenvolgende fases van de vete tussen 
Vianen en Arkel te weinig aandacht heeft 
gekregen. Immers de eerste Arkelse 
oorlog van 1387-1388 brachten Vianen en 
Ameide aan de rand van de afgrond en 
bepaalde de houding van de Viaanse 
heren in de tweede Arkelse oorlog van 
1401 -1412 op de flank van Hagestein en 
Everstein. Een gemis is ook een 
samenvatting van de derde Arkelse oorlog 
van 1417, waarin een definitief einde 
kwam aan de oude, verwoestende vete in 
de Vijfheerenlanden. In het (tweede) 
beleg van Gorinchem, in 1417, sneuvelde 
in de Gorcumse straten de nieuwe 
generatie van leiders van beide families: 
Walraven van Brederode, de Hoekse 
aanvoerder van Jacoba van Beieren, en 
Willem van Arkel, de Kabeljauwse leider 
met wie het trotse geslacht ten onder 
ging. 

Evenmin kwam in het proefschrift aan de 
orde een vraag als: in welke mate heeft 
de streek, met name het zwaar geteis
terde platteland, zich hersteld? En ten
slotte is de schrijver voorbijgegaan aan de 
middeleeuwse romantiek die meege
speeld heeft op de emotionele achter
grond. Ongewild heeft de heer Waale iets 
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van die emoties laten zien. Op de kaft van 
zijn boek prijkt een fraaie afbeelding van 
het wapen der Arkels met de bekende 
dubbelgekanteelde dwarsbalken. Het 
schild wordt gedekt door een 
tournooihelm, dat getooid is met een 
gravenkroon en een zwaan in agressieve 
aanvalshouding. De kroon duidt op de 
hooghartige aanspraken van de Arkels op 
de souvereiniteit van hun territorium. De 
zwaan verwijst naar de mythe van hun 
afstamming van de legendarische 
Zwanenridder Lohengrin, een afstamming 
waarop ook vorsten als de koning van 
Engeland, de hertog van Kleef en de graaf 
van Nevers aanspraak maakten. De 
agressie van de zwaan spreekt voor 
zichzelf, als men zich het rijmpje van 
"Wassenaar het oudst, Egmond het rijkst, 
Brederode het edelst, Arkel het stoutst" in 
herinnering brengt. Hooghartigheid, mythe 
en agressie waren elementen die een 
zeer belangrijke rol in het Arkelse drama 
hebben gespeeld. 

De Arkelse oorlog 1401-1412van M.J. 
Waale is een pijler in de geschied
schrijving van onze streek, als leesboek, 
als naslagboek en als denkboek. 

J .H. 

De N.H. kerk te Hagestein 
archeologisch nader bekeken 

In het regionaal-historisch tijdschrift 
Holland, XXII (1990) verscheen van de 
hand van de provinciaal archeoloog van 
Zuid-Holland, drs. H. Sarfatij, een kort 
verslag over een archeologisch onderzoek 
naar de oudste bouwsporen van de 
hervormde kerk van Hagestein. Met 
toestemming van de auteur en de redactie 
van Holland nemen wij hierbij de tekst in 
zijn geheel over. 

Bij de restauratie van het huidige 
kerkgebouw, dat is voortgekomen uit een 
complete herbouw uit de jaren 1829/30, is 
een oudheidkundig bodemonderzoek 
ingesteld naar de oudere bouwfasen. 
Daarbij bleek dat de voorafgaande 
middeleeuwse kerk oorspronkelijk een 
rechthoekige zaalvorm had, met 
buitenwerkse afmetingen van 24 bij 11 m. 
Deze kerk was grotendeels opgetrokken 
uit blokken tufsteen (30/36 x 10 cm); 
alleen het westelijke gedeelte van de 
zuidelijke langsmuur ging met een 
staande voeg abrupt over in metselwerk 
van vrij grote kloostermoppen (30 x 15 x 7 
cm). Verder werden hier en daar inci-

Hagestein, N.H. kerk. Plattegrond van de huidige kerk en de oudere bouwfasen. 
1. kloostermoppen; 2. tufsteen 
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dentelé toevoegingen en reparaties van 
kloostermop, onder andere in de beide 
hoeken van de rechte koorsluitingsmuur, 
geconstateerd; in deze gevallen was het 
steenformaat iets kleiner (28 x 14 x 7 cm). 
De koormuur bleek aan de buitenzijde 
voorzien te zijn van een afzaat; deze 
bevond zich op 0,65 m -maaiveld. De 
muren van het huidige kerkgebouw rusten 
voor een groot deel direct op de over
gebleven oude muren in de ondergrond. 
Volgens de historische gegevens (Van 
Groningen 1989) is de eerste kerk 
vermoedelijk gebouwd na 1108, toen 
Hagestein het centrum van een moeder
parochie werd. Deze middeleeuwse kerk 
werd in 1405 ernstig beschadigd of 
verwoest, waarna herstel volgde. Een 
brand tussen 1599 en 1601 legde de kerk 
grotendeels in puin. Alleen het koor bleef 
behouden; hierin werd voortaan gekerkt. 
In 1785 werden de nog overeind staande 
schipmuren gesloopt, in 1829/30 volgde 
een volledige nieuwbouw, grotendeels op 
de bestaande fundamenten. De nieuwe 
kerk werd echter aan de oostzijde ingekort 
en kreeg daar een 3/5 sluiting. Tenslotte 
werd ook het oude koor afgebroken, zodat 
van de middeleeuwse kerk alleen de toren 
aan de westzijde restte. Het archeolo
gische onderzoek heeft zich beperkt tot 
smalle stroken aan weerszijden van de 
kerkmuren en tot het opsporen van de 
buiten de kerk gelegen middeleeuwse 
koorsluiting. Er is weinig te zeggen over 
een eventuele nadere indeling van de 
middeleeuwse kerkruimte. Was het een 
eenbeukige zaalkerk - met een over
spanning van bijna 10 m wel erg breed -
of betrof het een, voor Nederland 
overigens zeldzame, Romaanse halle-
kerk? Deze vragen bleven onopgelost. De 
datering van het bouwwerk valt in ieder 
geval na 1108 en gezien de grote 
kloostermoppen in het westelijke gedeelte 
mogelijk nog voor 1200. De tweede helft 
van de 12e eeuw lijkt het meest 
waarschijnlijk. De reparaties met 
kloostermoppen in het oostelijke eind 
kunnen kort na 1200 zijn uitgevoerd. Aan 
deze kerk is in de 13e eeuw aan de 
westzijde een toren toegevoegd, waarvan 
de onderbouw nog in de bestaande toren 

aanwezig is. Medewerking aan het 
onderzoek werd verleend door A. Verlek, 
opzichter bij Architectenbureau Ir. R. 
Visser te Schoonhoven. 

H. Sarfatij 

Brederodegraftombe in Veenhuizen 

Zoals algemeen bekend bij de lezers van 
dit tijdschrift bezit de N.H. kerk te Vianen 
een schitterend grafmonument van 
Reinoud Ml van Brederode (1493-1556), 
heer van Vianen, en zijn vrouw Philipote 
van der Marck. In het noordhollandse 
plaatsje Veenhuizen bevindt zich in het 
voorportaal van de kerk de graftombe van 
een andere Reinoud van Brederode 
(1565/67-1633). Deze Reinoud was de 
zoon van Lancelot van Brederode, 
bastaardtelg uit het geslacht der 
Brederodes, en Adriana Bloys van 
Treslong. Hij was een kleinzoon van de 
bovengenoemde Reinoud III. 
Via zijn moeder Adriana verkreeg Reinoud 
de heerlijkheid Veenhuizen. Tevens 
kwamen in zijn bezit de heerlijkheden 
Spanbroek, Oosthuizen, Etersheim, 
Hobrede en Kwadijk. Als dank voor zijn 
bemoeienis bij de bemiddeling tussen 
Zweden en Rusland ontving hij van de 
Zweedse koning bovendien nog de 
estlandse heerlijkheid Wezenberg (nu 
Rakvekel). 
Reinoud studeerde rechten aan de 
universiteit van Leiden, later te Doornik en 
Padua. In 1602 werd hij benoemd tot 
president van de Hoge Raad van Holland 
en Zeeland, destijds het hoogste 
rechtscollege van deze gewesten. 
Bovendien was hij lid van de ridderschap 
en had uit dien hoofde zitting in de Staten 
van Holland. 
Reinoud was een vermogend man, die 
tijdens zijn leven vele reizen maakte. Na 
zijn dood in 1633 liet zijn vierde vrouw 
Petronella van Hinoiossa een graf
monument oprichten. Deze graftombe is 
het eerste voorbeeld van een zgn. huma
nisten graftombe in Nederland. Op derge-
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Graftome van Reinoud van Brederode te Veenhuizen. 

lijke graftombes werd de overledene 
uitgebeeld als geleerde, compleet met het 
symbool van cultuur en kennis bij uitstek, 
het boek. 
Als we de hoge kwaliteit van het beeld
houwwerk in aanmerking nemen, alsmede 
de overeenkomsten met o.a. het graf
monument van Willem van Oranje in de 
Nieuwe Kerk te Delft, is het aannemelijk 
dat deze tombe afkomstig is uit het atelier 
van de beroemde Amsterdamse architect 
en beeldhouwer Hendrick de Keyser 
(1565-1621), dat na zijn dood door zijn 
zonen werd voortgezet. 

Helaas blijkt dit monument in een 
deplorabele toestand te verkeren en hard 
aan restauratie toe te zijn. Voorlopig is het 
uitzicht hierop door gebrek aan financiële 
middelen echter weinig rooskleurig. 
(Gegevens ontleend aan een artikel van 
Carla Rogge in Monumenten, XII (1991) 
10-11). 

M.H.Q. 

62 

Oproep medewerking 
familiegeschiedenis Vijfherenlanden 

De Stichting publikaties Alblasserwaard -
Vijfherenlanden doet een beroep op de 
inwoners van de streek hun medewerking 
te verlenen aan een door de stichting uit 
te voeren demografisch onderzoek over 
de jaren 1820-1920. Belangrijk hiervoor 
zijn gegevens over plaatselijke families in 
de genoemde periode, die door dr. J.A. 
Verduin in een publikatie zullen worden 
verwerkt. Men kan actief aan dit 
onderzoek zijn medewerking verlenen 
door genealogisch onderzoek in de 
archieven, of passief in de vorm van een 
tijdelijke uitlening van een reeds 
uitgezochte familiestamboom of een kopie 
hiervan. 

Het contactadres is: 
Mevr. Oubelkas-Lock 
Loddersweer 32 
4942 AG Raamsdonkveer 



In memoriam Jan Dirk van Beest 

Tijdens de opmaak van de kopij van dit 
nummer ontving de vereniging het bericht 
van het overlijden van haar oud-
bestuurslid Jan Dirk van Beest. Voor 
velen die hem kenden betekent zijn dood 
een groot verlies. Maar ook zij, die hem 
niet persoonlijk kenden, maar de histo
rische binnenstad van Vianen een warm 
hart toedragen, hebben een bijzonder 
medeburger verloren. 
Jan Dirk van Beest was een voorvechter 
van het behoud van het historisch cen
trum, dat hij op zijn eigen wijze harts
tochtelijk verdedigde en waarvan iedere 
achteruitgang ten gevolge van ondoor
dachte (stede)bouwkundige of verkeers
technische ingrepen hem diep in zijn hart 
trof. Velen zullen zich zijn hartekreet 
"Vianen zal ons een zorg zijn", vorm 
gegeven op een groot bord in zijn voor
tuin, nog herinneren. Deze betrokkenheid 
had niet zozeer te maken met het feit dat 
hij hier was geboren en getogen (al heeft 
dit ongetwijfeld meegespeeld) als wel met 
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zijn scherpe oog voor en appreciatie van 
het eigen karakter en de gegroeide 
schoonheid van Vianen. Het was hem dan 
ook een voortdurende zorg dat dit aspect 
van Vianen ten offer dreigde te vallen aan 
de onwetendheid, de nonchalance en de 
ongevoeligheid van deze tijd. 
Hij heeft veel teleurstellingen op dit gebied 
moeten incasseren, maar anderzijds zelf 
ook veel bijgedragen aan haar behoud. Hij 
was een van de "Vijf heren van Vianen", 
particuliere burgers, die aan de bevoegde 
ministers het verzoek richtten om Vianen 
aan te wijzen tot beschermd stadsgezicht. 
Deze in Nederland unieke procedure 
leidde in 1975 tot een daadwerkelijke 
aanwijzing. 
Hij maakte ook deel uit van de Doelgroep 
Vianen, de aktieve kern van ingezetenen 
van Vianen, die de gedachtenwisseling in 
de politiek over de historische stadskern 
wilde stimuleren en daartoe met succes in 
1974 een platform wisten te bereiken door 
een vertegenwoordiger in de gemeente
raad. Veelvuldig was van Beest dan ook 
te zien op de publieke tribune tijdens 
gemeenteraadsvergaderingen, vanwaar 
hij de discussie over het lot van zijn 
geliefde binnenstad heen en weer 
geslingerd tussen hoop en vrees volgde. 
Daarnaast droeg hij als meester-schilder 
niet weinig bij aan de verfraaiing van 
Vianen. Hij had daarover soms zeer 
uitgesproken opvattingen, die hij zijn 
opdrachtgevers nadrukkelijk onder de 
aandacht placht te brengen. Maar dezen 
schikten zich des te gemakkelijker naar 
zijn inzichten, omdat die voortkwamen uit 
vakkennis, smaak en innerlijke over
tuiging. Dat deze kwaliteiten ook in 
kringen van de monumentenzorg hoog 
werden aangeslagen, daarvan getuigen 
de opdrachten die hij uitvoerde in het 
kader van de restauratie van de middel
eeuwse kerken in de stad Utrecht. 
Met Jan Dirk van Beest is een geënga
geerd verdediger van het stedelijk schoon 
van Vianen heengegeaan, een bevlogen 
kunstenaar binnen zijn vak en een 
persoonlijkheid in het culturele leven van 
Vianen. 

Het bestuur 
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