
bomen bureau", 2̂f visborden, 28 theekopjes), verkocht aan de timmerman Dan 

Verhoeff. Daarmee was, althans in feitelijke zin, een einde gekomen aan Willems 

pied à terre in Vianen, het huis waarvan hij in 1823, als hij zelf 63 is, zegt: 

" Het verheugt mij nog, welk eene aantrekkelijkheid het ouderlijk huis in de 

vakantiën en bij elke andere gelegenheid voor mij behield, hoe gaarn ik dat 

bezocht, en welke nieuwe spoorslagen mij dit gaf (...)"• 

Zelfs aan een voorlopig oordeel over de betekenis die Willem Ockerses leven 

en werk voor zijn tijdgenoten of voor de generaties die volgden, gehad mogen 

hebben, zijn wij nog niet toe; misschien dat ik na uitvoeriger studie nog eens 

mag terugkomen op deze predikant-poëet-politicus uit het land van Brederode. 

Hanna Stouten. 

2. Voor de identificatie van het pand gaat mijn hartelijke dank naar de heer 

3. Ruijter, medewerker ten stadhuize te Vianen. 

Uit is de huidine Weesdijk, 

UIT EEN BRIEF VAN 3. MONSTER, HAMILTON (CANADA). 

"Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van het boeiende verslag 

van de heer Gosman over het verblijf van generaal La Fayette in Vianen in 

1799. Naar mijn mening dient echter in twijfel te worden getrokken dat La 

Fayette inderdaad zijn intrek nam in het huis "Buitenlust". Weliswaar werd 

dit met stelligheid geuit in het bekende boekje van Ary Baggerman "Vianen 

in oude ansichten" (1969), maar in een gesprek dat ik met de heer Baggerman 

in 1972 over dit onderwerp had, gaf hij te kennen dat er geen dokumenten 

bewaard zijn gebleven die met zekerheid "Buitenlust" aanwijzen als de ver

blijfplaats van de generaal. Gezien het feit echter dat de Cambiers een 

vooraanstaande patriottenfamilie waren, lag het voor de hand dat La Fayette 

daar zijn intrek zou nemen. 

Het komt mij echter voor dat deze conclusie niet gewettigd is, en wel 

op de volgende gronden. In La Fayette's correspondentie uit die dagen 
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worden noch de Cambiers, noch "Buitenlust" met een woord genoemd. Voorts is 

overduidelijk gebleken dat La Fayette's verblijf in Vianen was gekenmerkt 

door zeer armelijke omstandigheden en dat in de mij beschikbare bronnen de 

vrienschap en gastvrijheid van de Cambiers ver te zoeken is. 

Het volgende is ontleend aan Latzko (p.292 e.V.): 

"La Fayette wrote with childish glee to all his friends that once he was on 

'republican soil'... The Comtesse de Tessè, who paid them a visit to see how 

they were getting on, sen., a horrified description of their condition. She 

had to go to Utrecht to buy them plates 'and knives and forks. Mme de Montagu, 

Mme de La Fayette's sister added her testimony that it was impossible to 

stay with them for more then an few days, because they all went hungry to 

bed every night. Only the host himself was unable to see that anything was 

lacking. Hot a day passed but he was visited by old friends. Officers of 

the Dutch and the French army accounted it as an honour to sit and starve 

at La Fayette's table..." 

Onder de Franse gasten in Vianen noemt Thomas (p. 375) nog een zéér be

langrijke: "L'auteur de la Marseillaise (Rouget de l'Isle), neveu de Bailly, 

était, dans les troupes auxiliaires françaises de Holland, détaché comme aide 

de camp du général batave Daendels. Il venait parfois à Vianen parler de son 

oncle avec La Fayette". 

Mogelijk verkeert één van de leden van het Genootschap in de gelegenheid 

La Fayette's Memoires et Correspondances te raadplegen daar het niet uitge

sloten is dat dit werk, hier niet beschikbaar, en naar ik meen uit 5 of 6 

delen bestaande, verdere opheldering kan geven over La Fayette's Viaans do

micilie. Voorts aangezien La Fayette's kleinzoon in Vianen werd geboren en 

daar dus zeer waarschijnlijk ook gedoopt, zou iemand de Viaanse doop

registers uit die dagen kunnen napluizen - - -"'. 

Bronnen: 
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Andreas Latzko, La Fayette,a Life. New York, 1936. 
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