
DE BREDERODE PORTTRETTEN 

Het zal aan de leden van de Historische Vereniging wel bekend zijn dat in het 

stadhuis van Vianen een fraaie verzameling van Brederode-portretten hangt. 

Binnenkort zal deze galerij uitgebreid worden met een portret van Hendrik van 

Brederode, de Grote Geus. Weliswaar zal dit geen origineel schilderij zijn, 

maar wij mogen toch verheugd zijn, dat de Boasbank een goede kopie van het 

Hendrikportret, aanwezig in Wijk bij Duurstede, heeft laten vervaardigen. Zo 

zal dan een storend hiaat in de Viaanse collectie opgevuld worden. 

Helaas is men het er nog steeds niet over eens, welke personen nu op de andere 

schilderijen in het stadhuis afgebeeld staan. Voor ingewijden zijn Reinoud III 

(1492-1556) op het grote ruiterstuk en Johan Wolfert(1599-1655) met zijn blon

de, blozende kop zonder meer te herkennen. Maar over de identiteit van de ove

rige personen heerst grote twijfel. In ons land is echter de Stichting Icono-

graphisch Bureau in Den Haag gespecialiseerd in dit soort puzzles. In de afge

lopen jaren heeft deze instelling een grootscheepse speurtocht gehouden in 

binnen- en buitenlandse kastelen en musea om de verblijfplaats op te sporen 

van talloze onbekende Brederode-portretten. De meest interessante vondsten 

werden gedaan op het duitse slot Braunfels. Op zich is dit niet zo vreemd, 

want op dat slot werd Louise Christine van Solms, de vrouw van Johan Wolfert, 

geboren. Zij is in Vianen bekend als de stichtster van het weeshuis, van de 

trekvaart naar Gorinchem en van de roemruchte pomp. 

Het onderzoek van het Iconographisch Bureau is nagenoeg voltooid. Door de her

ontdekte Brederode-portretten met elkaar te vergelijken konden vele vraagte

kens rond de ware identiteit van de Viaanse portretten opgelost worden. Naar 

verluidt zullen de resultaten van dit onderzoek binnen afzienbare tijd worden 

gepubliceerd. Wij hopen er dan in dit blad aandacht aan te schenken. Dan zul

len wij eindelijk precies weten wie ons in het stadhuis aankijken. 

J. Heniger 

JODEN IN VIANEN IN DE ACHTTIENDE EEUW 

Joden hebben ten tijde van de Republiek in de Nederlanden altijd de veiligheid 

gevonden die zij elders ontbeerden. In tegenstelling tot andere europese staten 

kende men hier geen getto's en hield men geen pogroms. Evenals de overige 

niet-calvinistische kerkgenootschappen genoten zij hier vrijheid van geweten. 

Ja, in zekere zin werd hen op het gebied van de godsdienstuitoefening grotere 

bewegingsvrijheid verleend dan de anderen: reeds in de 17e eeuw werd hen - zij 

het niet overal - toegestaan hun eigen, als zodanig herkenbare synagoge of sjoel 



te bouwen. Daarentegen waren de gilden en daarmee de in gildeverband uitgeoefende 

beroepen voor hen gesloten: zij bleven vreemdelingen, leden van de "joodse natie" 

met eigen bestuurderen, de parnassijns, onder welke laatsten ook de armenzorg 

voor de eigen leden ressorteerde. 

Ruwweg is het joodse bevolkingsdeel in twee groepen te onderscheiden: de uit 

Portugal en Spanje, soms via de Zuidelijke Nederlanden uitgewekenen, waarvan een 

aantal onder druk van de medogenloze vervolging uiterlijk tot het christendom 

was overgegaan, de zgn. marranen. Deze spaans-portugese of sefardische joden 

waren zeer succesvol in de handel, en sommigen geraakten profiterend van de 

enorme economische expansie in de eerste helft van de 17e eeuw tot grote rijkdom 

en aanzien. Zij onderhielden goede connecties met de Oranjes en kochten grote 

buitenhuizen langs de Amstel. 

Heel anders was het gesteld met de hoogduitse of asjkenazische joden. Deze uit 

Duitsland en Polen afkomstige joden hadden altijd sterk geïsoleerd geleefd in 

getto's en waren cultureel veel minder geassimileerd dan hun geloofsgenoten uit 

het zuiden. De gevreesde pogroms, half georganiseerde, half spontane uitbarstingen 

van vreemdelingenhaat, benadrukten hun positie van sociale outcasts. Ook de 

sommige Hofjuden in Duitsland, die zich maatschappelijk wisten op te werken, 

waren nooit zeker van hun positie, zoals de joodse adviseur van de hertog van 

Württemberg, Joseph Süss Oppenheimer, ondervond, die in 1738 door toedoen van 

zijn vijanden werd opgehangen en als Jud Süss in de antisemitische literatuur 

als karikatuur van joodse hebzucht is vereeuwigd. 

In de tweede helft van de 17e eeuw, vooral na de moorddadige actie van de kozak 

Chmelnicki en zijn bende in 1648 in Polen, kwamen de hoogduitse joden in grote 

getale naar onze gewesten. Zij namen hun sociale en culturele eigenaardigheden, 

tot uiting komend in taal en kleding, met zich mee. Daar zij niet tot de be

staande gilden werden toegelaten en anderzijds de groothandel voor hen vreemd 

terrein was, zochten zij hun broodwinning in de kleinhandel als marskramers, 

opkopers van oude kleren, hoeden, haar en andere sjacherpraktijken. Het valt 

te begrijpen, dat deze vreemd uitgedoste zwervers, in de volksmond smoussen 

Joodse marskramer. Ets, 1833 

naar een 18e eeuwse tekening. 



genoemd, maatschappelijk laag werden aangeslagen en dat antisemitisme, voor 

zover gebaseerd op onbegrip voor het onaangepaste gedrag van deze groep, licht 

om de hoek kwam kijken. 

Ook Vianen heeft joden binnen zijn veste gekend. In 1711 wordt van Elsje Moses, 

weduwe van Hartig Moses, gezegd dat zij al meer dan 14 jaar te Vianen woonachtig 

is. In 1703 verkrijgt Simon Ploech, joods bankroutier te Vianen, een vrijgeleide 

van de Kamer van Justitie. En in de winter van 1710/1711 vestigt zich hier een 

aantal hoogduitse joden, waarvan sommigen direct uit Duitsland komend. 

De stedelijke magistraat was er niet gerust op: voor bestuurders zijn vreemde

lingen, die maar in en uit lopen en zich met oncontroleerbare, want niet in 

gil denverband afspelende handel praktijken bezighouden, weinig aantrekkelijk. 

Zij ging dan ook tot maatregelen over. Volgens een telling op 18 mei 1711 bleken 

zich een 17-tal joden, allen van de hoogduitse natie, in Vianen op te houden. 

Zeven bezitten het burgerschap. Voor zover melding wordt gemaakt van hun beroep 

betreft het allen rondtrekkende handelaars; slechts een, Nathan Cohen,'"alhier 

geboren off opgevoed", oefent het beroep van hoedemaker uit, en woont dan ook 

met zijn vrouw Lea Hertsig bij Dirk de hoedekoper. Sommigen dreven handel op 

het leger. Enkele maanden later, op 31 augustus 1711, publiceerde de magistraat 

een verordening, die alle joden en jodinnen, geen burgers van Vianen zijnde, 

gebood binnen 14 dagen de stad te verlaten. De termijn van 14 dagen diende om 

de crediteuren in staat te stellen vóór hun vertrek hun uitstaande vorderingen 

te innen. Vanwaar deze maatregelen tegen de joden? 

In een brief van 20 november van dat jaar aan de heer van Vianen, Frederik 

Adolf graaf van der Lippe, waaruit overigens duidelijk wordt dat dit besluit 

niet is uitgevoerd wegens diens weigering tot bekrachtiging, klaagt het stads

bestuur, dat zij al sedert ettelijke jaren slechte ervaringen heeft met de 

hoogduitse joden in Vianen. Daarbij gaat het onveranderlijk om diefstal, inbraak 

en zelfs valsemunterij, hoewel tegen hen nooit iets is bewezen kunnen worden. 

Ook betaalden zij hun schulden niet en werden verdacht van fraude bij de imposten, 

een vorm van indirecte belastingen. Maar de schrik is er pas goed ingeslagen, 

nadat in januari van dat jaar de alleenstaande en bejaarde Agatha de Bruyn in 

haar woning op de Langendijk gewurgd en beroofd is geworden. Weliswaar is tegen 

enige joden sterke verdenking gerezen, vooral tegen een die sindsdien spoorloos 

is, maar tot nu toe is geen bewijs tegen hen geleverd kunnen worden ondanks 

strenge verhoren. 

Van de graaf nu hadden zij te horen gekregen via diens vertegenwoordiger in 

bestuur en rechtspraak, de drost Jean-Henri baron Huguetan d'Odijk - over deze 

vermaarde financiële "adviseur", gehuwd met een Nassau-Odijk, opgejaagd door 

tal van europese vorsten, waaronder Lodewijk XIV, is een boeiend verhaal te 

schrijven - dat de joden naar het voorbeeld van andere steden toegelaten moesten 

worden; dat het "ongevoeglijk en hatelijk" was hen uit de stad te verjagen; 



dat andere welgestelde joden, waarvan de stad veel profijt zou kunnen trekken, 

door deze maatregel zouden worden afgeschrikt; dat crimineel gedrag door strenge 

straffen kon worden beteugeld; en dat de joden hun eigen armenzorg kenden en 

derhalve niet op de stedelijke armenkas behoefden te drukken. Dit laatste sloeg 

op het schrijnende geval van vijf kort daarvoor door hun vader in de steek 

gelaten kinderen - nota bene nog niet eens van de joodse natie! - dat door de 

magistraat als voorbeeld was aangevoerd van wat wellicht van de kant van de 

joden, bekend om hun kroostrijke gezinnen, te wachten stond. 

De graaf met zijn verlichte opvattingen liet zich niet overtuigen, want in een 

aan hem gericht schrijven van een jaar later, gedateerd 28 november 1712, 

constateert het stadsbestuur op verongelijkte toon dat door zijn tegenwerking 

nog steeds geen uitwerking aan de verordening is gegeven kunnen worden. Als een 

stil verwijt wordt opgesomd wat zich ondertussen heeft afgespeeld. Slechts vier 

joden, een manspersoon en drie vrouwen, verblijven nog metterwoon te Vianen, 

waaruit wel blijkt, zo wordt fijntjes opgemerkt, dat "het maer schuym en ruygh 

van die natie, geweest is". Bovendien is de man, Jacob Abrahams, in 1709 uit 

Salland hier neergestreken, reeds eerder elders "geschavotteerd en gegeeseld" 

geweest.- De man van een der vrouwen is te Amsterdam opgehangen, die van haar 

inwonende dochter, naar men zegt, eveneens. Met het oog op de toekomst dringt 

het stadsbestuur aan om alsnog tot uitvoering van haar besluit te mogen over

gaan. 

Wat was de reden van de hardnekkige weigering van de graaf? Wellicht koesterde 

hij daadwerkelijk verlichte ideeën over tolerantie ten aanzien van vreemdelingen 

en andersdenkenden. Maar in dit geval was de vrees van het stadsbestuur niet 

ongegrond, zoals uit het vervolg zal blijken. Vast staat dat de Van der Lippe's 

met handen en voeten waren gebonden aan een aantal Hofjuden, die hen financieel 

op de been hielden. Dit is ook duidelijk geworden bij de verkoop van de heer

lijkheid aan de Staten van Holland in 1725. Het is heel goed denkbaar dat de 

graaf op aandringen van zijn joodse geldschieters bij zijn weigering tot het 
sanctioneren van de maatregelen van het stadsbestuur bleef. 

Dit kon echter niet verhinderen dat zijn houding door de gebeurtenissen werd 

achterhaald. Klaarblijkelijk is in deze jaren sprake geweest van een in bende-

verband opererende groep hoogduitse joden. Wij zien tenminste in verschillende 

steden de overheid plakkaten tegen hen uitvaardigen. De magistraat van Vianen 

sluit in haar brief van 28 november 1712 een dergelijk besluit van de stad 

Utrecht van 4 oktober in, waarbij de hoogduitse joden verboden werd in de stad 

handel te drijven (tot 1788 was het joden 'überhaupt verboden in de stad te 

wonen). Gouda had op 25 oktober-een zelfde verbod uitgevaardigd onder verwijzing 

naar Utrecht. Direkte aanleiding tot deze maatregelen was, zoals gezegd een 

toenemende criminaliteit van rondzwervende hoogduitse joden. 

Op 8 oktober veroordeelde het stadsgerecht in Utrecht vijf joden, waaronder twee, 
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Moses en Marcus Levi, 1712. 

Moses Levi en Marcus Levi alias Mortje la Hayne, tot de doodstraf. De eerste was 

geboortig van Krakau en was in de winter van 1710/1711 met zijn vrouw Marritje 

Lambregts naar Vianen gekomen, waar zij zich op de Kortendijk vestigden. De 

tweede, geboortig van Hanau bij Frankfurt am Main, was met zijn vrouw Sara 

Mosesdochter en kind in de herfst van 1710 op de Zomerdijk te Vianen komen wonen. 

Allen maakten volgens de beschuldiging deel uit van een beruchte bende van 

gauwdieven. De opsomming van de inbraken die de twee met medeplichtigen hebben 

gepleegd uitgerust met "een bysonder slag van breek-ijsers, en groote booren of 

fretten" komt tot een indrukwekkend totaal. Genoemd worden: Nijkerk, het tolhuis 

tussen Waal en Rijn, Kranenburg, Kleef, Ouderkerk, Diemermeer, Rotterdam, 

IJsselstein, Utrecht, Amsterdam, Maarssen, Baambrugge, Buren, Wijk bij Duurstede 

en weer Utrecht. En dit alles in nog geen twee jaar tijds! 

Tezelfder tijd waren te Vianen opnieuw twee joden gearresteerd; een derde was 

voortvluchtig. Deze keer kwam het tot een vervolging en een veroordeling. Behalve 

van inbraak en diefstal in Vianen zowel als elders en valsemunterij werden zij 

beschuldigd van de roofmoord op Agatha de Bruyn, waarvan een jaar tevoren geen 

bewijzen konden worden geleverd. Deze was op de avond van 8 januari 1711 gewurgd 

en beroofd in haar woning aan de Langendijk. In de voorafgaande weken hadden 

Abraham en Salomon Sanders, gebroeders en woonachtig te Vianen, zich aan haar 

weten op te dringen onder het voorwendsel porcelein en juwelen van haar te 

willen kopen. Op de fatale avond waren Abraham Sanders en Elias de Haas naar 

haar huis getogen, en terwijl Elias de wacht hield, vergreep Abraham na te zijn 

binnengelaten zich aan de alleenstaande, hoogbejaarde vrouw. Tezelfdertijd wist 



zijn broer Salomon een huisvriend van Agatha de Bruyn, die haar iedere avond 

placht te bezoeken, aan het lijntje te houden met "taback, coffy en genever", 

eerst thuis en vervolgens in de herberg "De Frisse Romer". Na hun gruweldaad 

waren de onverlaten uitgeweken naar Buren en Nijmegen. 

Salomon Sanders en Elias de Haas werden beiden ter dood veroordeeld, de een om 

"met de koorde gestraft te worden dat er de doot na volgt", de ander om "op een 

rad gelegt, half geworgt en voorts gerabraeckt te worden". Het vonnis werd op 

23 november op de Voorstraat voltrokken. Twee weken later werd het huis van 

Salomon Sanders op de hoek van de Molenstraat en de westzijde van de Achter

straat door de stad verkocht aan dijkgraaf Wolfert van Cattenburch. De eigenlijke 

dader Abraham Sanders was op dat moment voortvluchtig. Maar op 8 mei 1713 

meldde het koninklijk gerechtshof te Brussel dat zij een grote bende van dieven 

had opgerold en dat een der gevangenen, zich noemende Marcus Abraham, was ge

ïdentificeerd als de gezochte Abraham Sanders, waarover de magistraat van Vianen 

hen op 19 oktober 1712 had geschreven. Vermoedelijk zal hij te Brussel zijn 

berecht. 

Daarmee was het probleem van het stadsbestuur in zekere zin vanzelf opgelost. 

Ondanks hun aandrang schijnt het niet tot uitwijzing van de vier resterende joden 

gekomen te zijn. Pas in 1731 werd een soortgelijk bevel voor de hoogduitse joden, 
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De voormalige synagoge of sjoel van de hoogduitse joden in de Bakker

steeg zuidzijde. Foto rijksarchief Utrecht. 



geen burgers zijnde, uitgevaardigd, waarbij Salomon Iserels en Hendrik Davids 

Wapen zelfs wordt aangezegd binnen 24 uur de stad te verlaten. Maar in 1758 was 

de joodse gemeente kennelijk zozeer gegroeid dat de magistraat op 1 augustus 

regulerend moest optreden bij geschillen die binnen de joodse gemeenschap waren 

gerezen. Zij verbood dissidenten ergens anders dan in de kort tevoren gebouwde 

synagoge in Bakkersteeg samenkomsten te organiseren. Tevens gelastten zij twee 

opzichters of parnassijns aan te stellen en een reglement op de eredienst ter 

goedkeuring voor te leggen. Een andere aanwijzing dat de gemeente niet onbedui

dend moet zijn geweest is, dat de heilige arke voor de nieuwe synagoge afkomstig 

was uit de hoogduitse synagoge te Nijmegen, die zelf in 1758 een nieuwe had 

gekregen. Ironisch genoeg besloot de magistraat op dezelfde dag, dat de nieuwe 

synagoge ten behoeve van de crediteuren die het werk hadden aanbesteed zou 

moeten worden verkocht, onder de bepaling dat de bestemming die van synagoge 

zou blijven. Op dat moment rustte er een schuld van ca. 500 gulden op de gemeente 

die uit collectegelden betaald had moeten worden, maar waarin men kennelijk 

door de onenigheden niet geslaagd was. Feitelijk kwam dit er op neer dat het 

gebouw als onderpand moest dienen om de gemeente te dwingen in eensgezindheid de 

benodigde gelden voor de aflossing bijeen te brengen. Het gebouwtje is sinds

dien als synagoge blijven fungeren. Momenteel is het in gebruik bij de Neder

landse Protestantenbond. 
H.L.Ph. Leeuwenberg 

EXCURSIE 

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen najaar werd door enkele 

leden de wens geuit, dat er eens een excursie binnen de Vijfheerenlanden 

zou worden georganiseerd. Deze suggestie is door het bestuur zeer serieus 

overwogen met als resultaat dat wij de leden de volgende excusrie kunnen 

aankondigen. 

Op zaterdag 7 mei a.s. zal van 14.00 u tot 16.45 u de leden de gelegenheid 

worden geboden om met een bus het historische landschap van de Vijfheeren

landen in ogenschouw te nemen. Tijdens deze rondrit met korte tussenpauzes 

zal tevens een stukje van de Alblasserwaard worden aangedaan om aan de hand 

van de daar reeds plaatsgevonden herverkaveling de verschillen in het land

schapsbeeld met de situatie in de Vijfheerenlanden, waarvan de herverkave

ling is aangekondigd, te aanschouwen. 

De bezichtiging zal van deSKundige toelichting worden voorzien door drs. 

P.A. Henderikx, wetenschappelijk medewerker van de universiteit van Amsterda 

en momenteel bezig met een proefschrift over de historische geografie van 

de Alblasserwaard. 

De excursie begint met een korte toelichting om 13.30 u in hotel het Zwijns-

hoofd buiten de landpoort, waar zij ook om ca. 17.30 u zal eindigen. Bij 

overschrijding van het aantal beschikbare zitplaatsen zal de regel: wie het 

eerst komt die het eerst maalt worden toegepast. De overigen zullen met 

partikulier vervoer de excursie kunnen meemaken. 

De kosten, ca. f 6,50, zullen hoofdelijk worden omgeslagen. 


