
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 




