
De grote pomp te Vianen: 
een monument ter nagedachtenis aan 
Johan Wolfert van Bnederode? 

Vianen is noch rijk noch anm aan mo
numenten. In de voorbije eeuwen is 
veel monumentaals definitief vernie
tigd, of verdwenen. Soms, heel soms 
komt iets dat verdwenen is ween boven 
water. Zo kwam in 1958 al eens een 
zonnewijzer terug naar Vianen; deze 
beeldengroep afkomstig uit de tuin 
van Ameliastein werd aan de Lijnbaan 
terug geplaatst. En in 1979 kwam het 
fraaie monument, dat eind vorige eeuw 
verdween uit de stad, terug, zij het 
ook nu niet op zijn oorspronkelijke 
standplaats. Trefwoord: "de grote 
pomp" (1). 

Het begin 

In 1662 werd midden in de Voorstraat 
te Vianen, ter hoogte van thans nummer 
56 (politiebureau) de grote pomp ge
plaatst. Op een voet van drie lagen 
kale steen kwam een bewerkt midden
stuk en een gebolde afdekkingsplaat 
met op de vier hoeken een bruinvis 
en midden bovenop een granaatappel
vaas. Deze zandstenenkolos werd uit
wendig gecompleteerd door twee zwen
gels, twee trompen en een houten 
deurtje dat de toegang tot het inte
rieur afsloot. 

Op het bewerkte middenstuk van de 
pomp zijn nog enkele concrete gege
vens te vinden: op twee van de vier 
zijden staat het wapen van de stad 
Vianen, op de derde zijde het wapen 
van Brederode en op de vierde zijde 
het wapen van Brederode/Solms-Braun-
fels; op alle vier de zijden staat 
bovendien het jaartal 1662. 

Moorrees (2) schreef in verband met 
de pomp, die toen nog op de Voorstraat 
stond: "... vóór u, op het midden der 
straat, eene pomp, nog kolossaler dan 
die op het Hof, de jaartallen 1658 en 
1662 voerend". Heeft Moorrees werke
lijk beide jaartallen op de pomp ge
zien en is sindsdien het jaartal 1658 
verdwenen? Het is niet waarschijnlijk. 
Wellicht doelt Moorrees met de ver
melding 1658 op het jaar waarin de 
pomp ontworpen werd, en met het jaar 
1662 op de datum waarop het monument 
voltooid werd (3). 

De grote pomp van Vianen, 1662 
Huidige situatie te Vianen 

Terecht zal men zich afvragen waarom 
die monumentale pomp te Vianen werd 
neergezet. Gewoonlijk wordt aangenomen 
dat de pomp werd opgericht door Louise 
Christine van Solms-Braunfels ter na
gedachtenis aan haar in 1655 overleden 
echtgenoot, Johan Wolfert van Brede
rode. Misschien is dat het geval, maar 
andere mogelijkheden die geleid hebben 
tot het oprichten van de pomp, mogen 
niet worden uitgesloten. Die mogelijk
heden worden hier nader belicht. 

Watervoorziening 

Water is, als essentiële levensbehoef-
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te, voor een ieder onmisbaar. In vroe
ger eeuwen hadden enkelen een eigen 
waterput of pomp, maar de meesten 
wanen aangewezen op de "gemene" of 
gemeenschappelijke watenputten of pom
pen . 

Over waterputten zou men bijna kunnen 
zeggen dat ze zo oud zijn als de mens 
zelf: het boren van putten moet tot 
de vroegste "uitvindingen" behoord heb
ben. Anders is dat gesteld met pom
pen, zeker wanneen het exemplanen be-
tneft als die te Vianen. Eerst in de 
16de eeuw zijn daan, voor wat betreft 
de Noordelijke Nederlanden, vermeldin
gen over te vinden; maar in de 17de 
eeuw worden op diverse plaatsen der
gelijke pompen opgericht. 

De grote pomp te Vianen zou geplaatst 
kunnen zijn om de inwoners van de stad 
beter - lees: modernen - van waten te 
voorzien. Daarbij moet men zeker in 
overweging nemen dat de pomp in dat 
geval niet alleen voor de autochtone 
bevolking dienst deed, maar ook voor 
de "passanten". Hierbij kan men in 
eerste instantie denken aan de reizi
gers die per schip te Vianen aanlegden 
of vertrokken. Reizigers die in de 
Lekhaven aankwamen en pen boot verder 
wilden in zuidelijke richting liepen 
in ieder geval langs de pomp. De vaar
weg naar Gorcum begon namelijk in de 
"Kerremelkshaven", even buiten de 
Landpoort - bij de huidige Prinses 
Julianastraat. De kortste verbinding 
liep dus over de Voorstraat. Overigens 
is Louise Christine van Solms-Braun-
fels zeer nauw betnokken geweest bij 
de aanleg van deze vaarweg. Op 3/13 april 
1658 sloten het burgerlijk bestuur van 
Gorcum en Louise Christine een over
eenkomst om een trekvaart met aanver
wante werken te realiseren (4). Een her
denkingssteen in de gnondkerende muur 
aan het begin van de vaart getuigt 
van dit feit. Onder het in schitteren
de kleuren gerestaureerde wapen van 
mevrouw Van Brederode staat de tekst: 
"Louise Christine, geboren Gravinne 
van Solms-Braunfels, Gravinne-Douar-
rière van Holland-Brederode e t c , 
Régente in haares soons Wolphard 
minderjarigheyt, heeft dese vaart 
doen maeken in het jaar 1658". 

Voor het aanleggen van de waterroute 
die als scheepvaartweg Vianen-Gorin-
chem zou fungerer, zal Louise Chris
tine zich beslist goed hebben laten 

voorlichten. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat diezelfde "voor
lichter", die we tegenwoordig een 
waterbouwkundig ingenieur zouden noe
men, ook technische adviezen in ver
band met de grote pomp gegeven kan 
hebben. Voor het monumentale beeld
houwwerk moest natuunlijk een ander 
aangetrokken worden. Het zoeken naar 
een goede kunstenaar die, zoals ge
bruikelijk, ontwerpen diende te leve
ren, materialen bestellen en ten slot
te het werk uitvoeren, zal beslist 
enige tijd in beslag hebben genomen. 
Mogelijk ligt hier de verklaring voor 
het verschil van vier jaar tussen 
(technisch) ontwerp en (artistieke) 
uitvoering. 

Het is niet uitgesloten dat de grote 
pomp te Vianen opgericht is ten be
hoeve van watervoorziening voor de 
eigen bevolking en bezoekers van de 
stad. Het feit dat de pomp zo monu
mentaal wend uitgevoerd is voor die 
tijd niet ongewoon en heeft beslist 
te maken met de intentie en de smaak 
van de opdrachtgever. Die opdracht
gever was mogelijk Louise Christine, 
misschien ook de stad Vianen of beide, 
of misschien zelfs de minderjarige 
Wolfert. 

Paardenmarkt 

In het Gemeentearchief van Vianen (5) 
is een brief uit 1662 bewaard gebleven, 
waarin de mindenjarige Wolfert van 
Brederode - met toestemming van zijn 
moeder, Louise Christine - het gemeen
tebestuur van Vianen in kennis stelt 
van zijn voornemen de paardenmarkt te 
verbeteren. In zijn schrijven stelt 
de 13-jarige Wolfert enige prijzen in 
het vooruitzicht om "daermede de 
Paerden Coopers aen te trekken". Tevens 
vraagt hij het stadsbestuur hem van 
advies te dienen hoe de markt verder 
verbeterd kan worden. 

De combinatie pomp en markt is niet 
uitzonderlijk, integendeel. In Utrecht 
bijvoorbeeld werd de jaarmarkt ge
houden op de Mariaplaats. Daar stond 
sinds het begin van de 17de eeuw een 
pomp. In een vnoedschapsresolutie van 
30 juli 1616 wordt in duidelijke ter
men vermeldt dat die pomp "gemaekt 
is ten dienste nyet alleen van hare 
gebuyren (...) maar ook zelfs van de 
fnequentanten derselver marct ende 
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I   

Portret van Wolfert van Brederode 
Schilderij door anoniem meester, 17de 
eeuw (?) 
Vianen , Stadhuis 

voorts allen ende een yeder die de-
selve begeren te gebruycken ...". 
Het water uit de pomp op de Utrechtse 
Mariaplaats was zo zuiver en helder 
dat een Amsterdammer tegen een jaar
lijkse vergoeding het recht had om 
twee maal per week telkens driehonderd 
grote kruiken te vullen met water dat 
onder de naam "Utrechts water" ver
kocht werd (6) . 

Het is niet bekend 
ook "Viaans water" 
deze pomp, maar ve 
zoals die in Utree 
verwant geweest zi 
de buurt kon gebru 
water, maar ook de 
man en vrouw in de 
uiteraard de bezoe 
markt konden water 
pomp. 

of er buiten Vianen 
verkocht werd uit 

rder kan de situatie 
ht plaats vond, zeer 
jn met die te Vianen: 
ik maken van het 
gaande en komende 
Voorstraat, en 
kers van de paarden-
halen bij de grote 

Hiermee is echter geenszins bewezen 
dat de pomp te Vianen door Wolfert is 
opgericht, noch dat het kolossale 
bouwwerk speciaal voor de jaarlijkse 
paardenmarkt is opgericht. De moge
lijkheid mag echter niet à priori 
uitgesloten worden. 

Johan Wolfert van Brederode 

Werd de grote pomp te Vianen door 

Jan van Rossum, Portret van Wolphert 
van Brederode, 1656 
Braunfels (Schloss), Coll. Vorst van 
Solms-Braunfels 
(Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 

Louise Christine opgericht ter nage
dachtenis aan haar overleden echtge
noot Johan Wolfert van Brederode? 

Johan Wolfert van Brederode (7) werd 
op 12 juni 1599 geboren. Van jongs af 
aan was hij voorbestemd om een mili
taire carrière op te bouwen. Het meest 
spectaculaire in zijn loopbaan was 
wellicht zijn aandeel in de belegering 
van 's-Hertogenbosch. Na de verove
ring door het Staatse Leger kreeg hij 
als beloning het gouvernementschap 
over deze stad. Dit ambt is hij tot 
zijn dood blijven vervullen. 

Ook als diplomaat heeft Johan Wolfert 
zijn sporen verdiend. Zo ging hij, 
samen met enkele anderen, op nieuw
jaarsdag 1641 te scheep naar Engeland 
om de hand van (toen nog prinses) Mary 
te vragen voor (de latere) Willem II. 

In 1655 werd Johan Wolfert ziek. In 
het kuuroord Spa probeerde hij, tever
geefs, te herstellen. Hij liet zich 
overbrengen naar Petershem te Maas
tricht, waar hij op 3 september 1655 
stierf. "Het Lichaem", zo schrijft 
Voet (8), "is nae Vianen gebracht, en 
aldaer sonder eenige pracht ofte 
statie, volgens sijne begeerte, in 
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den avont, by sijne Voorvaederen 
geleydt". 

In zijn laatste wilsbeschikking had 
Johan Wolfert venboden een uitenlijk 
eneteken op zijn gnaf te plaatsen (9). 
Louise Chnistine heeft zich daaraan 
gehouden. Zij zocht en vond echter een 
alternatieve oplossing. Nog in het 
jaar van ovenlijden liet zij doon 
Pieten van Abeele (na 1677 ovenleden) 
een gedenkpenning slaan. De ene zijde 
van de penning toonde een portnet van 
Johan Wolfert met de orde van de Oli
fant (11) met als randschnift de naam 
van de gepontnetteerde en diens titel: 
Heer van Vianen en Ameide / Oppermaar-
schalk. Op de keenzijde was afgebeeld 
een afgeknot zwijnshoofd boven een 
andreaskruis van brandende laurier-
stokken, met als nandschrift: Etsi 
montuus unit 1655 (10). 

Jan van Ros sum (?), Portret van 
Hendrick van Brederode, ca 1656 
Braunfels (Schloss), Coll. Vorst var 
So 1ms-Braun fe Is 
(Foto: 's-Gravenhage, Iconografisch 
Bureau) 

Een sluitende en degelijke bewijsvoe
ring om de grote pomp te Vianen te 
zien als een monument dat ter nage
dachtenis aan Johan Wolfert van 
Bnedenode wend opgericht doon zijn 
echtgenote, is en niet. Dat de stad 
Vianen de pomp als monument ten na
gedachtenis aan Johan Wolfent opgenicht 
zou hebben, is niet zeen waarschijn
lijk. Johan Wolfert lag, om het maar 
zo uit te drukken, politiek niet zo 
goed (11). Vianen zal er niet op uit 
geweest zijn met politiek Den Haag 
te compnomitteren. 

Het is nuttig in dit verband even 
stil te staan bij de financiële toe
stand van de Brederodes in die perio
de, alhoewel daar meteen moet aan 
toegevoegd worden dat de voor handen 
zijnde infonmatie meer vragen ople
vert dan concrete antwoorden. 

Louise Christine van Solms-Braunfels 

Op de grote pomp staat naast de wapens 
van Brederode en Brederode/Solms-Braun-
fels tweemaal het wapen van de stad 
Vianen. 

Het is niet ongewoon dat de Brederodes 
gebruik maken van het familiewapen èn 
het wapen van Vianen. In verband met 
de vraag wie de opdrachtgever was van 
de pomp, zouden we de zaak ook andersom 
kunnen zien, namelijk dat de pomp door 
de stad en/of inwoners van Vianen is 
opgericht voor Louise Christine. In 
dat geval zou men Louise Christine, 
die doongaat als een liefdadige vrouw, 
met de pomp hebben willen eren als 
mede-verantwoondelijke voor het aan
leggen van de vaarweg Vianen-Gonin-
chem in 1658, als opnichtster van 
het weeshuis aan de Weesdijk in 1660 
etc. 

Het graven van de vaart naar Gorcum 
heeft Louise Christine een lieve duit 
gekost. Uit de al eerder genoemde 
oveneenkomst van 3/13 april 1658 blijkt 
namelijk dat de kosten op 50/50-basis 
verdeeld zouden gaan wonden (12). Gor
cum leende in de periode 1658-1661 
f 36.800,— voor de bekostiging van 
dit werk (13). 

Vormde de uitgaven voor de vaart een 
flinke aanslag op haar pecunia, ook 
het oprichten van het weeshuis zal 
niet zonder financiële aderlating 
mogelijk geweest zijn. Een aanduiding 
hienvoon is wel het toch tamelijk 
geninge bedrag van f 100,— dat zij 
jaanlijks met Kerstmis aan het wees
huis uitkeerde (14). 

Uit een hypotheekakte van 1664, onder
tekend door Johan de Witt, is bekend 
dat Louise Christine als voogdes van 
haar mindenjarige zoon Wolfert het 
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forse bedrag van 8.000 gulden leent 
van Cornells Trigland, predikant te 
Den Haag en zoon van een brouwer te 
Vianen (14). Ook hieruit kan men 
concluderen dat de financiële toe
stand van de Brederodes niet bepaald 
rooskleurig was. In dat geval zou men 
geneigd zijn aan te nemen dat Louise 
Christine de financiering van de grote 
pomp niet op zich genomen heeft. 
Wanneen echten de slechte financiële 
toestand in 1664 te beschouwen is 
als een "moment-opname", dan zou men 
juist uitgaven als die voon de pomp, 
als oonzaak van het debacle kunnen 
zien. In dat geval zou Louise Chris
tine dan wel weer opdrachtgeefster 
kunnen zijn! Ook hier blijven we dus 
voor vraagtekens staan. 

Open vraag 

Wie nu werkelijk opdrachtgever geweest 
is van de grote pomp te Vianen blijft 
dus een open vnaag. Argumenten, maar 
vooral documenten om tot een sluiten
de bewijsvoering te komen, ontbreken. 
Voor de vier hierboven gesuggereerde 
mogelijkheden zijn pro's en contra's 
aan te voenen. De pomp uitsluitend 
zien als een monument dat ter nage
dachtenis aan Johan Wolfent van Brede-
rode is opgericht door zijn weduwe 
Louise Christine is - dat is nu wel 
duidelijk - een te beperkte visie. 

Verval en redding, maan wel weg uit 
Vianen 

Wie dan ook de opdrachtgeven geweest 
moge zijn, de grote pomp te Vianen is 
beslist zeen dienstbaan geweest aan 
de bevolking. In de loop der eeuwen 
dreigde de pomp echter van een func
tioneel en monumentaal iets tot een 
nutteloze nuïne te wonden. 

In de Verslagen omtrent 's Rijks Ver
zamelingen van Geschiedenis en Kunst 
- 1892 lezen we: "Aangaande het park 
heb ik te vermelden dat aan de zuid
oostelijke grens van het tenrein ge
plaatst is de oude pomp uit Vianen. 
Deze pomp, vensiend met de gebeeld
houwde wapenschilden van Johan Wolfent 
Graaf van Brederode, van zijn weduwe 
Louise Chnistina Gravin van Solms-
Braunsfeld en van de stad Vianen is 
in 1662 op last van voornoemde Gna-
vin als Baronnes van Vianen aldaan 
opgesteld; de pomp is in 1891 afge-

De grote pomp van Vianen, 1662 
Opstelling in de tuin van het Rijks
museum te Amsterdam 

broken en vervolgens overgebracht 
naan het park van 's Rijks Museum, 
waar het bescheiden monumentje thans 
voon verdenen ondergang behoed is". 

Op 28 augustus 1890 had de gemeente
raad te Vianen besloten om in te gaan 
op het verzoek van de minister van 
binnenlandse zaken en "het bescheiden 
monumentje" ten beschikking te stellen 
van het nijk. Het drukker wordende 
verkeer op de Voorstraat te Vianen 
waaraan men - toen al ! - het hoofd 
moest bieden, vergemakkelijkte het 
besluit om gevolg te geven aan de 
opnoep van de minister. Immers, er 
bestond een plan om de Voorstraat te 
vernieuwen "en wel dat de rijweg 
thans aan de Westzijde gelegen in het 
midden zal worden gelegd, met trot
toirs aan beide zijden waardoor de 
oude monumentale pomp van 1662, die 
zeen slecht is, zal moeten worden 
afgebnoken en opgeruimd" (15). 

Geen van de raadsleden stond te 
juichen bij het plan tot afbraak van 
de pomp, maan bij stemming bleek al
leen het raadslid J. Mijnlieff Az. 
tegen! Hij spnak toen de gedenkwaan-
dige woonden uit: "ik vnees dat 
men nu met de pomp beginnende stnaks 
ook het Stadhuis zal gaan afbreken 
en zoo gaandeweg alles wat nog aan 
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Gezicht op de Voorstraat met de grote 
pomp te Vianen 
Aquarel door Stavenisse de Brauw, ca 
1820 
Vianen, Stadhuis 

I 
schriften van inwoners als het om ver
keerszaken ging. In de vergadering van 
20 augustus 1891 besloot de raad de
finitief - met nu de stem van raads
lid J. Verkerk tegen - de pomp ter 
beschikking te stellen van de minis
ter van binnenlandse zaken. De pomp 
zou worden overgebracht naar het Rijks
museum te Amsterdam. De kosten daan-
mee verbonden kwamen voor rekening van 
het ministerie. 

het oude herinnert zal gaan oprui
men" ( 15) . 

De uitvoering van de plannen vorderde 
langzaam. De redacteur van "De Vijf-
heerenlanden" schreef in de krant van 
14 maart 1891 dat tot genoegen van 
velen de pomp de stad niet zou ver
laten. De rijweg zou nu links en 
rechts om de pomp heen gelegd wor
den . 

Toen de werkzaamheden aan de straat 
tegen augustus 1891 in een vergevor
derd stadium waren, schreven 68 bur
gers, waaronder de eigenaar van "De 
Vijfheerenlanden", een brief aan de 
gemeenteraad. Zij verklaarden "dat zij , 
hoewel hechtende aan oudheden, bepaal
delijk van mening zijn, dat de pomp 
deze straat zo zal ontsieren en een 
groot gevaar voor het rijden zal 
blijven opleveren, weshalve zij de 
Raad beleefdelijk verzoeken tot het 
oorspronkelijke plan terug te keren" 
(16) en de pomp dus te verwijderen! 

Ook toen al bleek de raad van Vianen 
uiterst gevoelig te zijn voor verzoek-

In de eerste septemberdagen van 1891 
werd de pomp onder leiding van de heer 
Stokvis, opzichter van 's Rijks 
werken, afgebroken en per schip weg
gevoerd. Inclusief de zwengels en 
trompen en "de looden toevoerbuizen, 
waardoor het water werd opgepompt, 
(...) die ruim 25 voet (17) diep in 
de grond waren en van onderaan opzijde 
even als bij de tegenwoordige morton-
pompbuizen van gaten voorzien ..." (18). 
De pomp uit Vianen kreeg een plaatsje 
toegewezen in de zuid-oost tuin van 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 

Vóór het definitieve vertrek van de 
pomp was nog wel even overwogen om 
het monumentale bouwwerk elders in 
Vianen neer te zetten als beziens
waardigheid. De kosten van afbraak, 
verplaatsing en restauratie bleken 
echter zo hoog te zijn, dat van het 
plan werd afgezien. 

De grote pomp uit Vianen was gered, 
maar wel weg uit de plaats waar zij 
thuis hoorde. 

Graag terug 

In 1949, ruim een halve eeuw nadat 
de pomp uit Vianen was verdwenen, werd 
een eerste poging ondernomen om de 
pomp terug te krijgen. Het ministerie 
van onderwijs, kunsten en wetenschap
pen, waaronder de pomp nu ressorteer
de, honoreerde het verzoek en gaf op 
30 mei 1949 toestemming de pomp terug 
te plaatsen in Vianen. Het gemeente
bestuur van Vianen vond de kosten, 
mede door de slechte financiële posi
tie waanin de gemeente zich toen be
vond, aan de hoge kant. Burgemeester 
en Wethoudens zagen zich gedwongen bij 
het nijk subsidie te vragen om de on
kosten ten bedrage van ƒ 4.600,— te 
kunnen dekken. Op een week na een 
jaan later ontving de gemeente Vianen 
antwoord van het hoofd van de afdeling 
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De dummy van de grote pomp in de 
Voorstraat te Vianen, 16 augustus 
1973 

De dummy van de grote pomp op de hoek 
Valkenstraat-Badhuisstraat te Vianen, 
16 augustus 1973 

oudheidkunde en natuurbescherming van 
het ministerie van onderwijs, kunsten 
en wetenschappen: "Het komt mij voor 
dat dit plan tot betere tijden moet 
worden uitgesteld, tenzij Uw college 
de mogelijkheid zou zien om de her
plaatsing zonder Rijkssubsidie te 
bewerkstelligen" (19). Het gemeente
bestuur zag de mogelijkheid niet! 

In 1955 zag het er naar uit dat de 
pomp (opnieuw) naar Vianen zou komen. 
De geëiste verklaring, waarin het 
gemeentebestuur beloofde goed te zul
len zorgen voor de pomp, was al ver
zonden. Helaas, de zaak bleef rusten 
"zoals past bij de trage gang van 
vele restauraties" (20). 

In de zeventiger jaren - speciaal 
in de periode 1972-1975 - worden plan
nen gemaakt en verworpen. Geldgebrek 
en problemen in verband met de plaats
bepaling hebben heel wat ambtenaren 
en raadsleden hoofdbrekens gekost. 
Om maar één voorbeeld te noemen: in 
augustus 1973 werd een "levensgrote 
dummy" gemaakt van de pomp en op een 
karretje rondgereden door de stad. Ge
trokken door ambtenaren, gevolgd door 
raadsleden, burgemeester en gemeente
secretaris, werd het wagentje naar 
alle mogelijke en onmogelijke plaatsen 
in Vianen gereden op zoek naar een 
geschikte plek voor de pomp. Ook toen 
bleef het resultaat uit. Wel is aan 
die "stille tocht" de huidige plaats 
van de pomp te Vianen te danken! 

Knopen doorgehakt 

Het begin van de definitieve doorbraak 
in verband met de tenugkeer van de 
grote pomp naar Vianen ligt in 1977. 

In dat jaar worden bij het Rijksmuseum 
plannen gesmeed om de tuin, waar onder 
andere de bewuste pomp is opgesteld, 
op te knappen. Ook aan de pomp uit 
Vianen blijkt een en ander te moeten 
gebeuren. Met name de fundering van 
het monument dient versterkt te worden. 
De beslissing over terugkeer van de 
pomp naar Vianen moet nu genomen wor
den: eens de werkzaamheden aan fun
dering en pomp uitgevoerd, zou ver
plaatsing een uiterst moeilijke zaak 
worden. 

De knoop wend uiteindelijk doorgehakt: 
de gemeenteraad van Vianen besloot op 
24 februari 1977 het geld beschikbaar 
te stellen voor het opnieuw plaatsen 
van de pomp te Vianen. De kosten die 
daarmee gemoeid zijn, bednagen inmid
dels f 88.000,—. Ook oven de plaats 
waar de pomp zou komen, werd de knoop 
doorgehakt: hoek Valkenstraat-Badhuis
straat. Eenmaal het besluit gevallen, 
werd koortsachtig overlegd met de 
rijksdienst voor monumentenzorg, die 
van mening was dat de pomp meer in 
de vrije ruimte moest worden opge
steld. Uiteindelijk werd ook hier de 
knoop doorgehakt : een "accoord" 
volgde. 

Op 15 december 1977 werden in een be
spreking in het Rijksmuseum te Amster
dam definitieve afspraken gemaakt 
over de verplaatsing van het monument 
naar Vianen. Goede afspraken waren 
noodzakelijk. Immers, de pomp, eens 
het tnotse bezit van Vianen, is 
eigendom van het Rijksmuseum te 
Amsterdam. Het monument is als bruik
leen afgestaan aan Vianen (21). 
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Terug in Vianen 

Een van de afspraken met het Rijks
museum in Amsterdam betrof de restau
ratie. B.V. Aannemersbedrijf Wouden
berg uit Ameide zou die werkzaamheden 
uitvoeren. 

Op 12 januari 1978 wordt te Amsterdam 
gestart met de "afbraak", waarna alle 
onderdelen worden overgebracht naar 
Ameide. Daar werd de pomp op deskun
dige wijze schoongemaakt en gerestau
reerd . 

Begin 1979 zijn de restauratiewerk
zaamheden klaâr en wordt de pomp op 
zijn huidige plaats te Vianen opge
bouwd; de afwerking duurt tot april 
van dat jaar. De definitieve afwerking, 
het in originele kleuren schilderen 
en vergulden van de wapens dient nog 
te gebeuren. Mogelijk dat dan ook nog 
iets gedaan kan worden aan de kleur 
van de vele herstelde plekken. 

"Rustend" op vier heipalen, die negen 
meter diep de grond zijn ingebracht, 
is de pomp weer terug in Vianen. 

En nu ... 

Eenieder die echt begaan is met de 
historie van Vianen zal ervan over
tuigd zijn dat de huidige plaats van 
de pomp beslist geen definitieve kan 
zijn. Alles moet in het werk gesteld 
worden om de pomp, één van de schaarse 
beeldhouwkundige monumenten die Vianen 
bezit, de plaats te geven die zij 
waardig is. Meer dan twee eeuwen heeft 
de 'monumentale pomp het beeld van de 
Voorstraat bepaald. De enige plaats 
waar de grote pomp echt goed tot zijn 
recht komt, is dan ook de plek waar 
hij in oorsprong stond: midden op de 
Voorstraat. Verplaatsen is in ieder 
geval mogelijk: één van de eisen van 
de zijde van het Rijksmuseum te Amster
dam is de reversibiliteit, dat betekent 
dat de pomp ... verplaatsbaar moet 
zijn. 

J. Ruijter 

Noten 

1) Een eerste versie van dit artikel 
verscheen in Jaarverslag Gemeente 
Vianen 1979, 106-110. Aanvullende 

gegevens voor de huidige versie 
werden venstrekt door J.A.L. de 
Meyere. 

2) F.D.J. Moonnees, Aan de oevers 
van Lek en Linge, Schoonhoven 
1883, 3. 

3) P. Horden, Een kleine geschiedenis 
van Het Land van Vianen, z.p., z.j., 
92: "... de pomp, die men in 1658 
ontworpen had (...) en in 1662 vol
tooid werd". 

4) A.J. Busch, "De trekvaart tussen 
Gorcum en Vianen", Onze Streek-
historie; Bijdragen over de his
torie van de Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden, dl 3, z.p., 
1973. 

5) Gemeentearchief Vianen, inv. nr 
10, bundel 1662. 

6) N. van der Monde, Geschied- en 
oudheidkundige beschrijving van 
dé pleinen, straten, stegen, water
leidingen, wedden, putten en pom
pen der stad Utrecht, dl 3, Utrecht 
1846, 242-247. 

7) Zie voor de biografie P.C. Molhuy-
sen en K.H. Kossmann, Nieuw Neder-
landsch Biografisch Woordenboek, 
dl 10, Leiden 1937, 125-126. Zie 
verder het artikel van mw drs M.E. 
Tiethoff-Spliethoff in dit nummer. 

8) P. Voet, Oorspronck, voortganck 
en daeden der doorluchtiger Heeren 
van Brederode, Utrecht 1656, 163. 

9) P. Horden, Een kleine geschiedenis 
van het Land van Vianen, z.p., z.j., 
88. 

10) Van Loon II, 402. Etsi mortuus urit 
is een vaker gehanteerde wapen
spreuk van de heren van Brederode 
en betekent zoveel als ofschoon 
gestorven, brandt hij. 

11) Zie hierover ook het artikel van 
mw drs M.E. Tiethoff-Spliethoff 
in dit nummer. 

12) Gemeenteanchief Gorinchem, inv. 
nr 49, akte nr 103 

13) A.J. Busch, "De trekvaart tussen 
Gorcum en Vianen", Onze Streek-
historie; Bijdragen over de histo
rie van de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden, dl 3, z.p., 1973. 

14) P. Horden, Een kleine geschiedenis 
van Het Land van Vianen, z.p., z.j., 
92-93. 

15) Gemeentearchief Vianen, notulen 
gemeenteraad 28 augustus 1890. 

16) Gemeentearchief Vianen, ingekomen 
missiven 1891. 

17) Een voet is ongeveer 27,5 cm. 
18) De Vijfheerenlanden, 3 september 
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1891. 
19) Gemeentearchief Vianen - 1.853.1 

Monumenten - Grote Pomp (1662). 
20) Gemeentearchief Vianen - 2.07.351 

Restauratie N.H. Kerk brief van 
de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg 1958. 

21 ) Voor informatie is veel dank ver
schuldigd aan dr S.H. Levie, hoofd
directeur, en mw drs W. Halsema-
Kubes, wetenschappelijk ambtenaar 
afdeling beeldhouwkunst, beiden 
van het Rijksmuseum te Amsterdam. 

Kroniek 

Vroeger was en een sociëteit geves
tigd; nu een bank. Die bank is er al 
enkele jaren, maar sinds januari 
1980 geheel op moderne leest ge
schoeid. Bedoeld wordt het pand 
hoek Voorstraat-Bakkerstraat te 
Vianen. De vroegere sociëteit? De 
deftige "De Eendracht". De gymnas
tiekvereniging Door Oefening Sterker 
- beter bekend als DOS - die vorig 
jaar haar zestigste verjaardag vier
de, demonstreerde in de "grote zaal" 
van de sociëteit haar kunsten. 
Van de sociëteit is niets meer over. 
Voor de velen die er ooit kwamen is 
het enige wat blijft ... de herinne
ring. 

Onder de titel "Nieuwe steden in de 
middeleeuwen" besteedt H.C.E.M. 
Rottier in het tijdschrift Spiegel 
Historiael (Jrg 15, nr 2, februari 
1980, blz. 66-73) aandacht aan de 
aanleg van steden volgens een vooraf 
opgesteld plan, waarbij sociale en 
economische factoren een belangrijke 
rol speelden. De nieuwe steden die 
in de middeleeuwen ontstaan, onder
scheiden zich van de organisch ge
groeide steden, door een veelal 
rastervormige plattegrond. Rottier 
onderscheidt de Nederlandse steden 
in drie hoofdgroepen: de bastides, 
de grachtensteden en de damsteden. 
Tot het eerste type, de bastides, 
behoort Vianen. 

"In het zadel. - Het Nederlands Rui
terportret van 1550 tot 1900" is de 
titel van een tentoonstelling met 
begeleidende catalogus (Leeuwarden, 
Fries Museum december 1979 - januari 
1980; 's-Hertogenbosch, Noordbrabants 
Museum januari - maart 1980; Assen, 
Provinciaal Museum van Drenthe maart
mei 1980). 
Nummer 5 van de catalogus besteedt 
uitvoerig aandacht aan het por
tret van Reinoud III van Brederode, 
het anonieme schilderij uit het mid
den van de 16de eeuw, afkomstig uit 
het Stadhuis te Vianen. 
Nummer 14 behandelt het portret van 
Johan Wolfert van Brederode. Dit 17de 
eeuwse schilderij, uit de omgeving 
van Thomas de Keyser, is eigendom 
van het Rijksmuseum te Amsterdam. 
Beide portretten zijn onder de num
mers 1 en 170 achterin de catalogus 
nogmaals opgenomen onder de rubriek 
"Register van ruiterportretten". Daar 
komen verder nog ter sprake: Wolfert 
(nr 255) en Hendrik van Brederode 
(nr 256). 

Plattegrond van Vianen, 19de eeuwse 
litho naar de plattegrond door Jacob 
van Deventer, ca 1560 
Eigendom van de Vereniging 

De Bond Heemschut, opgericht in 1911, 
stelt zich tot doel: bescherming van 
schoonheid en waardigheid van land
schappelijk en stedelijk erfdeel. In 
de periode 1977-1978 behandelde de 
provinciale commissie Zuid-Holland 
van de Bond een zeventigtal gevallen. 
Daaronder viel het advies over het 
tuinkoepeltje op de stadsmuur ten 
zuiden van de N.H. Kerk te Vianen. 
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