
LADIEV TVE - V N G M E TOVT 
Bij de graftombe van Reinoud III van 
Brederode en zijn echtgenote te Vianen 

Een van de meest spectaculaire onder
delen van de N.H. Kerk te Vianen is 
zonder twijfel de graftombe van 
Reinoud III van Brederode en zijn 
echtgenote, Philippote van der Marck. 
De geringe belangstelling en waar
dering voor deze tombe staat niet 
in verhouding tot het historisch 
en kunsthistorisch belang van dit 
monument. Wanneer door deze bijdrage 
in bredere kring opnieuw de aandacht 
gevestigd wordt op dit bijzondere 
grafmonument, dan is aan het doel 
van dit artikel beantwoord. 

Sterven 

Een definitie geven van 'sterven' 
is gecompliceerder dan op het eerste 
gezicht lijkt. Een medicus zal het 
begrip anders omschrijven dan een 
schrijnwerker; een athëist heeft een 
andere visie dan een gelovige en bij 
die gelovige zijn er, naar gelang 
hij jood, mohammedaan of kristen is, 
weer tal van verschillen. 

Reinoud III en zijn echtgenote 
leefden aan de voonavond van de 
reformatie, maar alles wijst erop 
dat zij de 'oude religie' - het 
rooms-katholicisme - trouw bleven. 
Zo is bijvoorbeeld bekend dat 
Reinoud zich in 1532 een fel voor
stander toonde om een 'kruistocht' 
tegen de Tunken te ondernemen! 
Reinouds echtgenote was de zuster 
van Everhard van der Marck, die 
prins-bisschop van Luik was. 

Voon Reinoud III van Brederode 
en zijn vnouw betekende de dood 
zeken niet het einde van het 
leven; als rooms-katholieken 
geloofden zij ongetwijfeld in een 
voortbestaan na en een overwinning 
op de dood. 

Begraven 

Begraven is een der methoden van lijk
bezorging; in onze streken in de 16de 
eeuw zeker de meest gebruikelijke 

methode. Waar en hoe men toen begraven 
werd, was in belangrijke mate af
hankelijk van rang, stand en gedrag 
tijdens het leven. Zo liet Reinoud 
III van Brederode zich in de kerk te 
Vianen begraven in zijn eigen kapel, 
waar hij bovendien een monumentale 
graftombe had laten oprichten voor 
zichzelf en zijn eerder overleden 
echtgenote. 

Begraven in kerkgebouwen is tegen
woordig niet meer mogelijk. De 
eeuwen door is er gediscussieerd 
over de vraag of men al dan niet in 
de kerk begraven mocht wonden. 
Tijdens het concilie van Nantes in 
658 werd het verbod uitgevaardigd 
om in kenken te begraven. In 813 
werd tijdens het concilie van 
Mainz daarentegen bepaald dat 
personen - zowel geestelijken als 
leken - die zich vendiensteiijk 
hadden gemaakt voor de Kerk, wél 
in de kenk begnaven mochten worden. 
Enkele decennia later, in 895, 
werd tijdens het concilie van 
Tnibur dat standpunt gehandhaafd, 
echter met één restrictie: bij het 
graf in de kerk mocht geen gedenk
teken geplaatst worden. Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van de 
problemen die de eeuwen door ge
speeld hebben in venband met de 
vraag: wel of niet begraven in de 
kerk en wel of niet oprichten van 
monumenten bij die graven. 

Grafmonumenten 

In vele gevallen werd - er. wordt 
nog steeds - op de plek waar een 
overledene begraven is, een ge
denkteken geplaatst. Dergelijke 
graftekens weerspiegelen veelal 
iets van het verleden van de over
ledene. Dat is ook het geval met 
het monument van Reinoud III van 
Brederode. 

Reinoud III heeft de graftombe in 
de kerk te Vianen zeker niet alleen 
omwille van het kunstwenk of uit 
ijdelheid laten oprichten, alhoewel 
die redenen wellicht hebben meege
speeld. Het plaatsen van een der
gelijk grafmonument betekende een 
uiting en getuigenis van geloof in 
het voortbestaan na de dood. 



Graftombe te Vianen 
Graftombe van Reinoud III van Bnederode en zijn 
echtgenote,Vianen, N.H. -kerk 

Over de graftombe van Reinoud III 
van Brederode en zijn echtgenote 
is in de loop der tijden niet erg 
veel geschreven. De beste bijdrage 
is die van F.D.J. Moorrees, predi
kant te Vianen (1). De pittige 
schrijftrant van de dominee, maar 
vooral zijn gedegen visie zijn er 
debet aan dat eenieder die zich 
bezig houdt met de geschiedenis 
van de graftombe te Vianen, niet 
kan voorbijgaan aan de bijna honderd 
jaar geleden verschenen publicatie. 
Moorrees beschrijft het monument 
als volgt: 'De tombe bestaat uit 
twee levensgroote beelden, een 
manne- en een vrouwebeeld, in 
slapende houding, als op een rust-
bed, met gevouwen handen voorge
steld. Deze beelden hebben eene 
witte kleur en zijn van 
savonière-steen vervaardigd. Zij 
rusten op eene zwarte zerk, niet 
van marmer maar van hardsteen. 
Deze zerk of socle wordt gedragen 
door vier met arabesken versierde 
licht-roomkleurige pilasters, 
terwijl eene breedere, zwaardere 
zerk het voetstuk van de tombe 
uitmaakt. Op dat voetstuk ver
toont zich een tot ontbinding 
overgaand menschelijk lichaam, 
van wormen doorknaagd, half reeds 

een geraamte, eene huivering
wekkende voorstelling van den 
dood, insgelijks van savonière-
steen ' (2) . 

Opdrachtgever 

Moorrees, die verder nog enkele 
malen ter sprake zal komen, is niet 
de eerste die over de graftombe te 
Vianen schrijft. Voor zover bekend 
is de oudste vermelding te vinden 
in het boek dat Paulus Voet in 1656 
- precies honderd jaar na het over
lijden van Reinoud III - publiceerde 
over de heren van Brederode. In zijn 
werk schrijft Voet, die behalve 
hoogleraar te Utrecht ook raadsheer 
van het hof van Vianen was, in ver
band met het overlijden van Reinoud: 
'Het Lichaem wiert gevoert nae Vianen, 
alwaer het onder eene heerlijcke 
Tombe geleyt is, bij t'selve is oock 
gevoecht t'Lichaem van Philippina 
sijne Vrouwe'(3). 

Volgens Voet is er dus, wanneer 
Reinoud III van Brederode begraven 
wordt te Vianen, reeds een fraaie 
graftombe aanwezig. We hoeven er 
niet aan te twijfelen dat Voet de 
tombe bedoelt die zich tegenwoordig 



nog in de N.H. kerk te Vianen be
vindt. Voet laat zich niet uit over 
de vraag of Reinoud ook de opdracht
gever was van het monument. Het 
antwoord op die vnaag is echter op 
de graftombe zelf te vinden. Op de 
hoeken van de bovenste zerk - die 
met de twee liggende figuren - zijn 
vier engelen voorgesteld die de 
familiewapens van Brederode en van 
der Marck dragen. Uitgaande van deze 
wapens is de meest voor de hand 
liggende combinatie die van Reinoud 
III van Brederode en zijn echtgenote, 
Philippote van der Marck. Reinoud 
als opdrachtgever in aanmerking nemen 
is zeker geen lichtzinnige veronder
stelling. 

Reinoud III van Brederode 

Het is niet de bedoeling hier uit
voerig in te gaan op de biografie 
van Reinoud III van Brederode; iets 
dient er zeker over gezegd te worden. 

Reinoud III werd op 4 september 1492 
geboren als zoon van Walraven II van 
Brederode en Margaretha van Borselen. 
In 1521 huwt Reinoud met Philippote 
van der Marck. Tien jaar later, in 

Portret van Reinoud III van Bnederode Schilderij, 
toegeschreven aan Cornells Anthonisz., ca 1550 
Amsterdam, Rijksmuseum 
(foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 

1531, volgt Reinoud zijn vader op, 
ondermeer als heer van Brederode en 
Vianen, en burggraaf van Utrecht. 
Reinoud was lid van de Raad van State, 
raads- en kamerheer van keizer Karel 
en ridder van het Gulden Vlies. 
Reinoud is overleden te Brussel op 
25 september 1556. Zijn lijk werd 
overgebracht naar Vianen (4). 

Kunstenaar 

In de oudere literatuur over de graf
tombe te Vianen wordt wel het milieu 
aangegeven waar de maker van het 
monument gezocht moet worden, maar 
de naam van een kunstenaar wordt niet 
genoemd. Moorrees is van mening dat 
de tombe vervaardigd is door een 
beeldhouwer uit Brussel. Als argu
ment voert hij aan dat Reinoud III 
van Brederode dikwijls aan het hof 
van Karel V te Brussel vertoefde (5). 

De opvatting van Moorrees is ook 
terug te vinden in het 'Kunstreis-
boek'(6). Volgens de samenstellers 
van het boek zou het grafmonument 
afkomstig zijn uit Brussel, maar, 
zo wordt eraan toegevoegd, 'door 
wie vervaardigd is niet bekend'. 
Hiermee distanciëert het 'Kunst
reisboek' zich van de sinds het 
begin van deze eeuw verbreide 
opvatting dat Colijn de Noie de 
maker zou zijn van het grafmonu
ment te Vianen (7). 

In de eerste helft van de 16de 
eeuw komt Colijn de Nole, een lid 
van het beroemde geslacht beeld
houwers, vanuit Kamerijk naar de 
Noordelijke Nederlanden en vestigt 
zich te Utrecht, waar hij een be
langrijke productie tot stand 
brengt. 

De naam Colijn de Nole wordt tegen
woordig vrijwel niet meer in verband 
gebracht met het grafmonument te 
Vianen. Maar evenmin worden andere 
namen van beeldhouwers genoemd die 
als maker van de tombe in aanmerking 
zouden kunnen komen. De suggestie 
van Moorrees om de kunstenaar in 
Brussel te zoeken, is beslist het 
overwegen waard. Immers, inde periode 
dat Reinoud geregeld in Brussel ver
bleef, was die stad het belangrijkste 
kunstcentrum in de Nederlanden. Onder 
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de vele kunstenaars die daar actief 
waren, bevond zich Jan Monet. Deze 
beeldhouwer was een gevierd kunste
naar aan het hof van Karel V. De 
keizer verleende hem zelfs de titel 
'artiste de l'empereur' (kunstenaar 
van de keizer=hofkunstenaar)(8). 

Monet is niet de enige die in aan
merking komt. Men dient ook rekening 
te houden met diverse andere kunste
naars. André de Seron bijvoorbeeld. 
Deze beeldhouwer was in 1539 onder 
andere te Ijsselstein werkzaam. Daar
vóór was hij in Frankrijk en in de 
Zuidelijke Nederlanden actief (9). 

De Seron en De Nole waren in ieder 
geval dichtbij Vianen werkzaam en 
ongeveer in de periode waarin het 
grafmonument ontstaan is. Maar een 
sterk argument om hen te zien als 
makers van de graftombe te Vianen, 
is dat beslist niet. Reinoud III 
zal wellicht eerder gezocht hebben 
naar een kunstenaar die werkzaam 
was in de omgeving van de Brusselse 
hofkringen. Daar kon Reinoud zien 
wat er op artistiek gebied te koop 
was en in ieder geval was in die 
kringen bekend wie en wat toen in 
de smaak viel. 

eerste de beste kunstenaar aan te 
trekken. Maar wie hij nu precies 
uitgenodigd heeft om de graftombe 
te vervaardigen, is niet bekend. 

Datering 

Op de graftombe van Reinoud III en 
zijn echtgenote staat nergens het 
jaar vermeld waarin het monument 
vervaardigd is. In de literatuur 
over de tombe daarentegen is daar 
wel iets over te vinden, echter 
steeds zonder argumentatie. Zo 
zou volgens Horst - in navolging 
van anderen - de tombe door Colijn 
de Nole omstreeks 1560 gemaakt zijn; 
elders - in het 'Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek' bijvoor
beeld - is hetzelfde te vinden. 
Belonje schrijft, echter ook zonder 
argumentatie of bronvermelding, dat 
het monument in 1554 te Vianen ver
vaardigd is (7). 

Het is echter mogelijk om de periode 
waarin het monument te Vianen is 
opgericht, nauwkeuriger te bepalen. 
Uit de tekst van Voet (3) valt af 
te leiden dat de tombe bij de dood 
van Reinoud reeds bestond. Zij moet 

Reinoud III van Brederode was be
slist niet onbekend met kunst. De 
inventaris van het slot te Vianen, 
opgemaakt in 1556 - het jaar waarin 
Reinoud overleden is - bewijst dat 
al. Maar ook Reinouds echtgenote 
zal zeker vertrouwd geweest zijn 
met kunst. Immers, haar broer was 
de kunstminnende Everhard van der 
Marck. Maar wellicht veel belang
rijker in dit verband was het feit 
dat Philippote hofdame was van 
Margaretha van Oostenrijk. De land
voogdes bouwde in haar paleis te 
Mechelen niet alleen een belangrijke 
kunstcollectie op, maar maakte haar 
hof tevens tot een vermaard 
centrum waar geregeld kunstenaars 
verbleven. De beroemde schilder 
Albrecht Dürer vermeldt naar aan
leiding van zijn bezoek aan het 
paleis van Margaretha te Mechelen, 
dat de kunstverzameling van de 
landvoogdes behoorde tot de mooiste 
uit die tijd (21). 

Reinoud III van Brederode had be
slist alle kansen om niet zomaar de 

Portret van Erhard van der Marck. Schilderij 
door J.C. Vermeyen, ca 1530. Particuliere 
collectie (foto: Utrecht, Centraal Museum) 



dus vóór of uiterlijk in 1556 -
het jaar van overlijden van Reinoud 
- vervaardigd zijn. 

De gnaftombe is zeker na 1540 opge
richt. In dat jaar woedde in de 
kerk te Vianen een felle brand. 
Vrijwel meteen na de ramp vond een 
grootscheepse verbouwing plaats, 
waarbij koor en zijkoren eerst 
werden aangepakt (10). In 1542 
blijkt de grafkapel van de Brede-
rodes, in de noord-oost zijde van 
de kerk, klaar te zijn. Dat valt 
althans af te leiden uit het jaartal 
dat vermeld is op het hek dat de 
kapel afsluit. Op datzelfde gebeeld
houwde hek staat de lijfspreuk van 
Reinoud: LADIEV TVE - VNG ME TOVT, 
wat, uit het Frans vertaald neer
komt op: het afscheid doodt - één 
betekent alles voor me. 

In hetzelfde jaar, 1542, liet 
Reinoud III in de kapel ook een 
nieuwe grafkelder maken (11). 

Het hek met het jaartal was zeker 
een reëele afsluiting van de kapel, 
is mogelijk ook te zien als een 
symbolische afsluiting van de werk
zaamheden aan de kapel. Met andere 
woorden: de verbouwing van de kapel 
na de brand van de kerk, het maken 
van de nieuwe grafkelder, en ver
moedelijk ook het grafmonument en het 
later (bij de beeldenstorm) groten
deels vernielde altaar in de kapel, 
waren klaar toen in 1542 het hek als 
afsluiting van de ruimte geplaatst 
werd. 

Het grafmonument is dus waarschijn
lijk tussen 1540 en 1542 opgericht. 
De echtgenote van Reinoud, Philippote, 
was toen reeds enkele jaren ovenleden; 
zij stierf immers in 1537. 

hofdame was - bestelde bij de hof-
beeldhouwer Conrad Meyt drie graf
monumenten: een voor haar overleden 
echtgenoot Philibert van Savoye, een 
voor diens moeder Margaretha van 
Bourbon en een voor... zichzelf (12). 

Diepere betekenis 

Het 'be-leven van de dood' gebeurde 
in de tijd van Reinoud III van Brede-
rode anders dan tegenwoordig. De 
directe confrontatie met de dood -
het sterven zelf - toen en nu, is, 
tot op bepaalde hoogte vergelijkbaar: 
oorlog is oorlog en de pest van toen 
is de kanker van tegenwoordig. Anders 
is het gesteld met de indinecte con
frontatie met de dood. Het taboe dat 
tegenwoordig rust op alles wat met 
de dood te maken heeft, kende men in 
de 16de eeuw niet. Preken, geestelijke 
en wereldlijke literatuur of, voor de 
ongeletterden, toneel en beeldende 
kunst - schilderijen, prenten, glas-
in-lood ramen en beeldhouwwerken -
maakten de dood bijna tot iets alle
daags . 

Een grafmonument als dat van Reinoud 
III is meer dan gewoonweg een stuk 
beeldhouwwerk. Voor de tijdgenoten 
was een dergelijke tombe ongetwijfeld 
vol diepere betekenis. De liggende 
houding van de twee figuren bovenop 
de tombe bijvoorbeeld, symboliseert 
de 'eeuwige rust'. De voorstelling 
van het lichaam in staat van ont
binding, vretende wormen inclusief, 
kan men weerzinwekkend of luguber, 
verschrikkelijk afzichtelijk of wat 
dan ook noemen, maar in wezen is 
het niets anders dan de uitdrukking 
van het volle besef van de vergan
kelijkheid. Vergankelijkheid tot op 
het bot... 

Het is best mogelijk dat Reinoud III 
van Brederode het monument heeft 
laten oprichten ter nagedachtenis 
aan zijn overleden echtgenote. Maar 
Reinoud is zelf ook op de tombe 
levensgroot naast zijn vrouw weerge
geven. Men kan zich afvragen of deze 
heer van Brederode reeds tijdens zijn 
leven een grafmonument bestelde waarop 
hijzelf is voorgesteld. Dat is zeker 
niet ongewoon. Slechts één voorbeeld: 
Margaretha van Oostenrijk - bij wie 
Philippote, de vrouw van Reinoud, 

Aan die vermaning over de verganke
lijkheid van het aardse leven lijkt 
een extra lesje maatschappijleer 
gekoppeld te zijn. Het lichaam in 
ontbinding is dat van een man. Juist 
aan de man zijn tijdens zijn leven 
de voornaamste functies en waardig
heden in de maatschappij voorbe
houden. Diezelfde man, de held in 
de maatschappij, wordt hier voorge
steld als een lijk dat aangevreten 
wordt door de laagsten van alle 
schepselen, de wormen: Men zou een 
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dergelijke voorstelling kunnen zien 
als een vroom vermaan, maar even
zeer als een sociale satire. 

Waardering 

Voet is in zijn vermelding van de 
graftombe te Vianen kort maar 
krachtig: 'een heerlijcke Tombe'(3). 
A. Kleyn-Ockerse is, anderhalve 
eeuw later, genuanceerder. In een 
noot, behorend bij een gedicht uit 
1809, lezen we: 'In het koor van der 
Hervormden kerkgebouw te Vianen 
vindt men de wel ouderwetsche, en 
door bizar schilderwerk ontsierde, 
maar echter in bouw- en beeldhouw
kunst schoone graftombe der BREDE-
RODE'S en VAN DER LIPPE'S (...). 
Tot een staaltje van dat bizarre, 
door eener onkundige klad-schilders-
hand verhoogd, diene, dat de wormen, 
die over de half verknaagde, op den 
zarksteen rustende, geraamten 
kruipen, verguld zijn!'(13). 

Het meest uitvoerig in zijn commen
taar is Moorrees. Over de beelden 
van Reinoud III en zijn echtgenote 
schrijft de dominee: 'Deze beide 
dooden in hunne rust zijn werkelijk 
schoon. De sprekende trekken van 
heer Reinoud en de edele lijnen van 
het gelaat zijner vrouw boeien on-
wederstaanbaar het oog. Het wit der 
beelden komt op het zwart der zerk 
voordelig uit. De lijkwade, die hunne 
lichamen overdekt, is meesterlijk 
gebeiteld. Luchtig schijnt zij er over 
heen gespreid, terwijl hare fijn be
werkte plooien hier en daar den vorm 
der lichamen duidelijk doen te voor
schijn komen. Het geheel ademt kalmte 
en vrede en mag geroemd worden 'als 
het werk van een zeer bekwame 
kunstenaar'(14) . 

Minder enthousiast toont Moorrees 
zich over de plaats van het monument: 
'Midden in de kapel bevindt zich het 
praalgraf, gedekt door een houten 
baldakijn of gehemelte, marmerkleurig 
geschilderd, het plafond met zinne
beeldige voorstellingen van 's 
menschen vergankelijkheid versierd. 
Ware dat houten gehemelte niet aan
wezig, het praalgraf zelf zou 
machtiger indruk op den toeschouwer 
maaken, want het zou zich in het 
volle licht aan zijn oog vertoonen, 

Afbeelding uit de publicatie van F.D.J. Moorrees 
over de graftombe te Vianen, 1885 

terwijl het thans in de schaduw 
wegschuilt. Men behoeft slechts een 
enkelen blik te werpen op de nevens
gaande afbeelding, om te begrijpen 
dat het gehemelte niet bijdraagt tot 
verfraaiing van de tombe. Evenzeer 
is het te betreuren, dat de ruimte 
van de kapel zo beperkt is'(15). Dat 
'houten baldakijn of gehemelte' zo
als Moorrees dat noemt, is overigens 
een toevoeging uit de 17de eeuw (6). 

Ondanks het feit dat de gnaftombe te 
Vianen in de 20e eeuw vermeld wordt 
als 'een van de voornaamste en beste 
werken der vroege renaissance in ons 
land'(6) en 'modern voor zijn tijd' 
(16), lijkt het alsof het monument 
in het vergeetboek is terecht ge
komen . 

Veranderingen 

De waardering voor de graftombe van 
Reinoud III van Brederode en zijn 
echtgenote blijkt niet alleen uit 
de hierboven vermelde citaten. Uit 
de loop der eeuwen zijn meerdere 
gegevens bewaard waaruit valt op te 
maken dat voortdurend gepoogd werd 
om het grafmonument voor het nage
slacht te bewaren. In de 18de eeuw 
zijn het de Staten van Holland en 
West Friesland die, als souvereinen 
van Vianen en Ameide, zorg dragen 
voor de tombe. Uit de resoluties 
van de Staten uit 1746 blijkt dat 
het monument 'ter reparatie' wordt 



aanbesteed. In 1828 wordt de graf
tombe voor rekening van het Rijk 
opnieuw gerepareerd en geverfd. 
Moorrees, die deze informatie ver
schaft, voegt eraan toe: 'Of echter 
dat verven van den jare 1828 ge
lukkig is geslaagd, mag betwijfeld . 
worden. Immers de dikke verflaag 
die het beeldhouwwerk overdekt, de 
onbeholpen wijze, waarop met gips 
of zelfs met stopverf de geschonden 
deelen waren bijgewerkt, de wan
staltige figuren waarmede het 
plafond van den baldakijn was be
schilderd, dat alles getuigde niet 
van een hoog standpunt in de kunst' 
(17). 

Het relaas van Moorrees wordt in 
het midden van de 19de eeuw aange
vuld door een citaat van Eyck tot 
Zuylichem: een monument 'met veel 
beschildering en verguldsel' is 
zijn kommentaar (18). Maar, daar 
komt verandering in; want, zo weet 
Moorrees weer mee te delen 'in 1877 
hebben kerkvoogden der Hervormde 
gemeente, door de ontwaakte liefde 
tot oude kunst bezield, de restau
ratie der tombe ter hand genomen. 
Op hun verzoek heeft de heer L.H. 
Eberson, architect des konings, 
zich met de uitvoering van die taak 
belast en zijn kennis en wetenschap 
daaraan dienstbaar gesteld. Onder 
zijne leiding heeft de Arnhemsche 
beeldhouwer Cajot de dikke verf
laag, die het beeldwerk overdekte, 
zorgvuldig weggenomen en de oor
spronkelijke kleur van den steen 
weer te voorschijn gebracht. Voorts 
zijn de beschadigde deelen keurig 
bijgewerkt. Toen is het gebleken, 
dat al de beelden der graftombe 
oorspronkelijk gekleurd en verguld 
zijn geweest'(17) . 

Ook in de 20e eeuw liet men zich 
niet onbetuigd. Sinds 1903 waren 
de stenen kolommetjes rondom het 
benedengedeelte van het monument 
verdwenen. Enkele werden terugge
vonden en dienden in de vijftiger 
jaren als model voor de nieuwe die 
er nu staan (19) . 

Legende 

Aan de graftombe van Reinoud III er 
zijn echtgenote is ook een legende 

' 
verbonden. Wanneer die legende ont
staan is, is niet exact vast te 
stellen. In de 'Kronijk van het 
Historisch Genootschap' te Utrecht 
in 1851 uitgegeven, duikt het ver
haal op en geldt als historisch 
juist! Daar luidt het als volgt: 
'Op eene zwart-marmeren tafel, 
gedragen door vierkante, met lof
werk versierde, pilaartjes, liggen 
de beeltenissen van Reinoud en 
zijne vrouw, bedekt met een laken, 
op de hoeken zijn kinderen voorge
steld, die wapenschilden en omge
keerde fakkels in de hand houden. 
Onder deze tafel ligt de beeltenis 
van zijn oom François van Brederode, 
welke in 1529 in eene beek bij Eind
hoven verdronk en volgens de over
levering voorgesteld is in den toe
stand, waarin het lijk in het water 
werd gevonden'(18). 

Moorrees gaat in zijn bijdrage nogal 
fel in tegen dit verhaal: 'Ofschoon 
er geen twijfel bestaat, dat men 
hier te doen heeft met eene krasse 
voorstelling van 's menschen sterfe
lijkheid, schijnt de ware beteekenis 
van deze voorstelling bij velen ver
loren te zijn geraakt. Althans het 
volk is er een geheel ander denk
beeld aan beginnen te hechten. Immers 
aan het geraamte in de grafkapel te 
Vianen heeft zich de overlevering 
vastgehecht, dat de laatste af
stammeling der Brederodes zou zijn 
afgebeeld in den toestand, waarin 
zijn lijk, zes weken na het ver
drinken in de Lek, uit de rivier 
werd opgevischt. Alsof het mogelijk 
ware, dat de nagebleven betrekkingen 
er prijs op hadden kunnen stellen, 
zoo iets wanstaltigs te vereeuwigen. 
Neen, zegt ons gevoel, dat heeft 
niet kunnen geschieden. Dat is 
stuitend, dat is ten eenenmale onge
rijmd. En toch wordt deze volksover
levering door een schrijver, als de 
heer Van Eijck tot Zuilichem voor 
waarheid aangenomen. Hij zegt (...) 
dat de stichter van het grafgesteente 
de beeltenis van zijn oom François 
op zulk een wijze heeft laten uit
beitelen tot herinnering aan diens 
verdrinken in 1529, in eene beek bij 
Eindhoven. Voorwaar, een fijngevoel
ende neef, die zulk een portret van 
zijnen oom aan de vergetelheid ont
rukt! Men voege er dan slechts de 
bijzonderheid bij, dat in de volks-
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overlevering tot op den huidigen 
dag stand houdt, dat de wormen, uit 
en over het lijk kruipende, palingen 
zijn die zich aan den drenkeling 
zouden vastgehecht hebben!... Maar 
begrijpt men dan niet, dat het niet 
anders dan wormen verbeelden, die 
uit het zich ontbindende lijk te 
voorschijn komen?'. Ten slotte 
verzucht Moorrees: 'Laat ons zulke 
dwaasheden niet blijven herhalen. 
Neen, die tot ontbinding overgaande 
lijken zijn niets anders dan zinne
beelden van 's menschen verganke
lijkheid'. Die geraamten die ons 
met weerzin venvullen, zo besluit 
de dominee, moeten we dulden 'als 
bestanddeelen van de middeleeuwsche 
kunst'(20)! 

Het laatste woond oven de graftombe 
van Reinoud III van Brederode en 
zijn echtgenote, is zeken nog niet 
gespnoken of geschreven. Verden 
onderzoek, ondermeer van de bewaard 
gebleven archieven betreffende 
Reinoud III, zal ongetwijfeld 
leiden tot de oplossing van een 
aantal openstaande vragen. Moge 
dit artikel een stap in die richting 
zijn. 
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J.A.L. de Meyere 

Fragment van een reglement in 
verband met begrafenissen 

In de verzameling van de Historische 
Vereniging te Vianen bevindt zich een 
document met diverse regelingen be
treffende begrafenissen in stad en 
schoutambt van Vianen. Voluit heet het: 
'Reglement op de Begraavenissen, binnen 
de Steede en Schoütampte van Vianen, 
mitsgaders op de Koetzen, Rouwmantels 
etc. daar bij gebrüijkt wordende'. 

Wie het reglement opgesteld heeft, wie 
het geschreven heeft en wanneer dat 
gebeurd is, valt uit het document niet 
op te maken. Daarbij komt nog dat het 
handschrift, in inkt op papier, niet 
eens compleet is: de vermelding 'Bij
lage B' bovenaan het eerste blad, 
wijst daarop. Uit de tekst, die om
streeks 1775 gedateerd wordt, valt op 
te maken dat dé belanghebbende het 
weeshuis te Vianen was. 

Koetsen 

In het reglement wordt duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen de lijk-
koets en de 'volg-roüwkoetzen ' . 

Op de lijkkoets wordt de lijkkist 
geplaatst. Het gebruik van de lijk
koets, die door het weeshuis onder
houden wordt, kost, binnen de stad 
Vianen, acht gulden. De onkosten voor 
het brengen of halen van een lijk per 
lijkkoets naar of van de Lek of de 
haven - waarmee blijkbaar bedoeld 
wordt dat verder transport van het 
lijk per schip via de Lek gebeurde -
bedraagt twaalf gulden. Voor ' 't 
emploij' van de lijkkoets buiten Vianen 
zal door de regenten van het weeshuis 
'met in agtneeming van de Slijtage en 
't nodige profijt van 't Weeshuis' met 
de betrokkenen 'in der minne gecon-
venieerd of geaccordeerd worden' (art. 
2). 

De twee volgkoetsen blijken zo weinig 
gebruikt te worden dat men ze wenst te 
verkopen. Wanneer men alsnog bij be
grafenissen volgkoetsen wil gebruiken, 
''t zij rouw, 't zij gecoûleûrde' en 
die koetsen 'zelfs vanelders gehaald' 
worden, dan moet in ieder geval per 
koets dertig stuivers betaald worden 
aan het weeshuis (art. 3 ) . 

Kleden 

Mogelijk is het document een fragment 
van een concept voor een nieuw op te 
stellen reglement. Archiefonderzoek 
zou wellicht de oplossing betekenen 
van dit probleem. Het zou uiteraard 
zeer wenselijk zijn, wanneer het 
document ooit.in zijn juiste kontekst 
geplaatst zou kunnen worden. Dat 
ideaal was niet het doel van deze 
bijdrage; wèl het signaleren van een 
document uit het bezit van de Histo
rische Vereniging te Vianen. 

'Geene Lijken in een Koets of op een 
Roübaar, aldus het eerste artikel van 
het reglement, Zullen in Vianen gebragt 
mogen worden, dan met een doodkleed op 
de kist...'. De bedragen die voor der
gelijke kleden gevraagd worden, zo 
blijkt uit artikel 5 van het reglement, 
zijn nogal verschillend: voor 'het 
beste doodkleed op de baar' moet zes 
gulden betaald worden; voor 'het 
middelste doodkleed' vier gulden, en 
voor een 'arme kleed' 'Nihil'! 

De inhoud van het reglement heeft 
in hoofdzaak betrekking op een 
onderdeel van de begrafenis, name
lijk het dragen van rouwmantels. 
De rouwkoetsen en -kleden komen in 
het document wel ter sprake, maar 
slechts op een secundaire plaats. 

De kosten voor de huur van een 
'paardekleed' - het kleed dat bij de 
begrafenis op de rug ligt van paarden 
die de koetsen trekken - bedragen 
twaalf stuivers. 

In hetzelfde artikel van het regle
ment is verder sprake van andere 
kleden. Een 'doodkleet in het Sterf
huis' kost aan huur vier gulden, al-
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