
Haegheman. - si is gerust 1 720. 

Willem Jansen Diepenhorst - Anno 
1721. 

Gerrit van der Pou, Geboortigh van 
Mastricht. - Hy is gerust 1722. 
Van der Pou was kleermaker te 
Lexmond. 

Neeltje Hendricks Hoeckwater - 1724. 

Frans Mateeuwissen van Rooyen - Hy 
is Gerust 1729. 

Bastiaen Abrahamsen Stees. - Hy is 
gerust 1734. 

Hier rust - Petrus Muilman - Geb. 8 Oct 
1711 Gest. 11 Juny 1793 - Leeraar der 
Gemeente van Uitwijk en Waardhuizen. 
Daarna van Lexmond en Laakerveld. 
Gedurende den tijd van 51 Jaaren. 
Zijne Gemeenten getuigen van zijn 
oprecht gedrag, Nedrigheid, 
Geleerdheid, Voorbeeldigen ijver en 
beproefde Godvrugt. - De hoogachting 
en de liefde zijner kinderen 
vergezelden hunnen waardigen Vader 
tot in dit graf en waren dit 
gedenkteeken hunner dankbaarheid, 
eerbied en ouderliefde zijne zalige 
nagedagtenisse verschuldigd. 

Enkele steentjes zijn zonder jaartal: 

Cl. Pas. 

Pieter Verhoef - \^ 

Marten Franc Kamp. 

C.T. v. Dyck. 

C. v/d Griend. 

Dirck Aeriensen van Patsom. 

P. Horden 

De reigers van Vianen 

(...) je mot ut drek dan ok wel wete, 
dat we gezameluk "Reigers" hete, (...) 

Deze belangwekkende mededeling 
staat op de eerste bladzijde van het 

alweer enige jaren geleden 
verschenen boekje "Herkent u ze nog? 
de oude Bijnamen". De samenstelster/ 
schrijfster, Bep Steehouwer, somt 
hierin een groot aantal bijnamen op en 
geeft van een aantal ook de 
oorsprong. De reden waarom inwoners 
van Vianen "Reigers" genoemd 
worden, blijft helaas verborgen. Juist in 
deze aflevering van het tijdschrift 
waarin een belangrijk deel handelt 
over Lexmond, zou een nadere 
verklaring niet hebben misstaan. 
De meest simpele vorm van geschied
vorsing, navraag bij oudere bewoners 
die een stad of streek ook in hun jeugd 
gekend hebben, leverde geen 
resultaat op. Wel werd me bij herhaling 
een verklaring gegeven voor de 
bijnaam van Lexmonders. 
Al omstreeks het begin van deze eeuw 
(1) werden de Lexmonders "Potlooiers" 
genoemd. De reden hiervan zou liggen 
in de steeds weerkerende aktiviteit van 
hen om de torenspits van hun kerk 
zwart te maken met potlood (2). Deze 
spits werd namelijk met even zo 
hardnekkige volharding door de 
Viaanse reigers bevuild. Om alle 
misverstand te voorkomen: met deze 
reigers werden niet de bewoners van 
de vrijstad bedoeld, maar de "Ardeae 
cinereae", de blauwe reigers. 
Blijft de vraag waarom Vianesen de 

De reigers van Vianen. 
Beeld van mevrouw W. Albers Pistorius-
Fokkelman, 1971. 
(Foto: Vianen, Gemeente Archief) 
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bijnaam "Reigers" dragen. Immers, 
een bijnaam duidt toch meestal op een 
bijzondere en/of belachelijk gemaakte 
eigenschap of hoedanigheid. IJssel-
steiners - apeluiers, Vreeswijkers -
kwakkers e.d. Maar reigers? Kan soms 
het veelvuldig voorkomen van deze 
vogel in de omgeving van Vianen 
geleid hebben tot de spotnaam? Zoja, 
dan is het een hechtgefundeerde 
historische bijnaam, die tevens in 
brons is gegoten. 

In zijn "Oorspronck, voortganck en 
daeden der doorluchtiger heeren van 
Brederode" meldt de "Rechten 
Professor in de Acad. tot Utrecht, en 
Raets-Persoon in de Kaemer van 
lustitie s'Lants Vianen" na een lofzang 
op de schone ligging en uitmuntende 
toestand van Vianen: 
Brenget mede geen gering vermaeck 
aen den mensche, het wel beplante 
Bosch alwaer de boomen op reyen met 
menichten wedersijdts tegen den 
anderen over gesettet, een aengenaem 
perspectyf den gesichte vertoonen. 
Daer by komt het Reygers-Bosch, 
t'gesanck van alderhande kleyn 
gevogelte, de ooren met eene 
aengenaemheyt vermaeckende. 
In het in 1656 uitgegeven boek 
spreekt Voet dus heel uitdrukkelijk 
over een Reigerbos bij het Viaanse 
Bos. 

Een kleine tachtig jaar later duiken 
weer reigers op in verband met Vianen. 
In zijn, in het vorige nummer van dit 
tijdschrift gepubliceerde "Vyanens 
alverdriet": Jacob Cam po Weyerman 
(1677-1747)" citeert dr A.J. Hanou de 
heer Weyerman. Het betreft een 
passage uit "Leevens Byzonderheden 
van Johan Hendrik, baron van Syberg, 
Heer van Ermelinghoven en 
Bockersbek". In een verhaal over het 
"schaaken" van een schat die in 
Hagestein begraven lag, schrijft 
Weyerman: (...) dat die duyvelbanners 
ten dien eynde eenige verwonderlyke 
bezweeringen hadden in 't werk 
gestelt; doch dat 'er een schielyke rook 
was doorgedrongen door den aarde 

waar onder de schat ley verhoolen, 
door welke damp tweehondert vyfen 
zeventig reygers wierden verstikt in het 
Viaansche bosch; (...). De reigers 
hebben zich nu verplaatst naar het 
Viaanse Bos, maar er is sprake van 
een aanmerkelijk aantal. 
Twee eeuwen la te r - op 3 juli 1 971 -
wordt in Vianen een beeldengroep 
onthuld. Het is een schepping van de 
Houtense kunstenaresse, mevrouw 
W. Albers Pistorius-Fokkelman en stelt 
voor, hoe kan het nu anders, reigers. 
De stichting tot beheer van het 
vermogen van de voormalige 
vereniging "Spaarbank te Vianen" 
bood de gemeente een fontein met de 
bronzen beeldengroep aan. De fontein 
in het Prins Bernhardplantsoen, 
"(...) zal in aanmerkelijke mate tot de 
verfraaiing van de entree van de stad 
bijdragen" aldus het toenmalige 
gemeentebestuur, en Vianen nog lang 
aan haar bij-/spot-/scheldnaam 
herinneren?! 

(1) Mededeling van oud-wethouder J. van 
Dieren te Lexmond. 

(2) "Potlooien" of potloden werd gemeen
zaam toegepast om o.a. de 
wijzerborden aan de kerktoren weer 
zwart te maken. 

J.M.M. Ruijter 

Verenigingsnieuws 

Genealogische werkgroep: 
nieuwe start 

Tijdens de afgelopen jaarvergadering 
werd de heer A. de Vaal uit Lexmond 
verkozen tot nieuw bestuurslid. Zijn 
taak binnen de vereniging zai met 
name liggen op het terrein van de 
genealogie: kort gezegd is dat het 
onderzoek naar onze voorouders. 
Het ligt in de bedoeling van de heer 
De Vaal om het sluimerende bestaan 
van de genealogische werkgroep van 
onze vereniging nieuw leven in te 
blazen. Eenieder die belangstelling 
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