
AAN DE LEZERS 

Het voor u liggende nummer is een dubbelnummer. 

Bestuur en redactie besloten daartoe, toen het mogelijk bleek een uitge

breid artikel betreffende Vianens plaats in de achttiende-eeuwse wind

handel te publiceren. 

Daar dit artikel een schat aan prenten omvat, zal dit maal de "traditio

nele" prent uit de Collectie van de Historische Vereniging ontbreken. 

Maar, deze uitzondering zal geen regel worden. 

In het volgende nummer hoop ik u enkele voorstellen te doen omtrent de 

rubrieken die het tijdschrift elke keer of soms zou moeten dan wel kun

nen bevatten. 

N.J. Maarsen. 

DE BREDERODE PORTRETTEN Rectificatie 

In het vorige nummer stond een storende fout. Er werd gesteld, dat de 

Boasbank een copie van het Hendrikportret heeft laten vervaardigen. 

In plaats van de Boasbank moet men lezen: de Stichting töt Beheer van 

het Vermogen der voormalige Vereniging "Spaarbank te Vianen". 

J. Heniger 

ZWEDER VAN VIANEN 

J. Heniger 

Na de grondlegger Zweder van Beusinchem en de uitbouwer Hubrecht van Vianen 

komt nu aan bod de derde heer: Zweder van Vianen. Hij zou de macht van het 

huis van Vianen naar een kortstondig hoogtepunt leiden om vervolgens diep 

te vallen en tragisch te eindigen, 

Zweder is omstreeks 1290 geboren als de oudste zoon van Hubrecht en Agniese 

van Langerak. Hij stierf op 4 december 1333. 



Van zijn vrouw kennen wij helaas niet meer dan haar voornaam Elisabeth. Uit 

hun huwelijk werden twee dochters, Heilwich en Catharina, geboren, die hem 

later in de regering zouden opvolgen. 

Na de dood van zijn vader, in 1318, erfde Zweder al diens macht en aanzien. 

Maar eer het zo ver was, maakte hij als "kroonprins" een turbulente jeugd 

door. Als kind beleefde hij de kidnapping van 1297; misschien was hij zelf 

het slachtoffertje, of anders één van zijn broertjes. Als jongeling was hij 

een lastïg heerschap, dat, beschermd door de macht van zijn vader, zelfs 

voor de Utrechtse bisschop ongenaakbaar was. Evenals zijn vader maakte hij 

in 1315 de Hollandse veldtocht tegen Vlaanderen mee, waarin hij samen met 

zijn neef Jan van Beustnchem, de heer van Culemborg, een aanzienlijke 

strijdmacht commandeerde. 

Zweder moet met deze neef al lange tijd op vriendschappelijke voet gestaan 

hebben, want reeds in 1308 trad hij op als getuige bij Jan's huwelijk. 

Een van de eerste regeringsdaden van Zweder als heer van Vianen gold dezelf

de Jan: hij stond voor hem mede garant bij de stichting van de stad Culem

borg op 6 december 1318. 

De vooruitzichten van Zweder waren bij de aanvang van zijn bewind bepaald 

indrukwekkend te noemen. Van zijn vader had hij de heerschappij geërfd over 

Vianen, Lexmond, Hei- en Boeicop, Meerkerk, Vreeswijk, Jutphaas, Reyerskoop 

en Odijk. Tevens bestuurde hij als voogd van zijn nichtje Margriet van Hage-

stein haar uitgestrekte bezittingen, die behalve Hagestein zelf ook een deel 

van zuidoost-Utrecht besloegen. Met zijn vriend Culemborg op de rechtervleu

gel en zijn neven van Montfoort op de linkervleugel bevond Zweder zich in 

een voortreffelijke uitgangspositie om deel te nemen aan het grote politie

ke steekspel tussen de Hollandse graaf en de Utrechtse bisschop. Hij koos 

daarin, de familietraditie getrouw, de zijde van Willem III van Holland. 

Deze houding werd in 1321 beloond met Zweder's benoeming tot maarschalk van 

Utrecht en een zetel in de bisschoppelijke raad, die namens de graaf de 

machteloze bisschop met raad en daad moest bijstaan, dat wil zeggen: in Hol

landse geest het Sticht besturen. Het voordeel van deze politieke overwin

ning bleek op wel zeer onverwachte wijze. In 1321 en 1322 werden Holland en 

Utrecht zwaar getroffen door overstromingen die veroorzaakt werden door op-

water. In het Utrechtse braken de Lekdijken van Vreeswijk en Jaarsveld door. 

Tot overmaat van ramp stierf de regerende bisschop en ontbrandde een lang

durige strijd om diens leeggekomen zetel. Gesteund door Willem III hebben 

Zweder en zijn mede-raadsheren de gevaarlijke situatie weten te klaren. 

Tegelijkertijd reorganiseerden zij de dijkverdediging en stichtten in 1323 
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de hoogheemraadschappen van de Lekdijk Bovendams en Benedendams. 

Tijdens deze Utrechtse bestuurscrisis raakte Zweder echter zelf in grote 

moeilijkheden. Als grootgrondbezitter in het Utrechtse moet hij ernstige 

schade geleden hebben door de watersnood en bovendien bleek de dichting van 

de Vreeswijkse dijk een kostbare zaak. Wellicht heeft hij zich toen in de 

schuld moeten steken. Daarnaast kwam in 1323 een lang sluimerende familie

ruzie bij de Montfoorten tot uitbarsting, die mede door een behendige 

manoeuvre van Willem III leidde tot de ontkrachting van deze, voor Zweder 

belangrijke steunpilaar. 

Maar de graaf, die blijkbaar zijn kans schoon zag, zette zijn bedekte aan

val op de machtige Stichtse grensadel voort. Stilzwijgend liet hij toe, dat 

de nieuwe bisschop, die volledig naar 's graven pijpen danste, Zweder be

schuldigde van machtsmisbruik in Vreeswijk. 

In 1324 moest de laatste deze strategische heerlijkheid aan de bisschop af

staan. Hiermee was een fataal gat in Zweder's territoriale macht geslagen: 

de verbinding tussen zijn bezittingen in de Vijfherenlanden en zijn goede

ren in het Utrechtse was verbroken. 

Toen speelde Willem III een volgende troef tegen Zweder uit. Met het oog op 

de grote schuldenlast van de Viaanse heer arrangeerde hij in 1326 een huwe

lijk tussen Zweder's erfdochter Heilwich en zijn eigen gunsteling Willem van 

Duivenvoorde. Deze Duivenvoorde stond toen al bekend als een geniaal finan

cier. Aan hem werd het beheer van het Viaanse goederencomplex toevertrouwd, 

terwijl Zweder en zijn verwanten op jaargelden gezet werden. 

Hoe perfide het politieke spel rond Zweder was geweest, bleek in 1327, toen 

de bisschop doodgemoedereerd de ontbrekende schakel Vreeswijk aan Duiven

voorde verpandde! 

In datzelfde jaar 1327 deed Willem III tenslotte zijn grootmeesterzet. Hij 

kocht toen de zogenaamde manschap van Kuik, waarmee hij de machthebbers langs 

Lek en IJssel in rep ën roer bracht. Generaties lang hadden zij niet zo 

zwaar getild aan het feit, dat de heer van Kuik hun leenheer was. Zolang 

Kuik door zijn afgelegen ligging niet in staat was zijn rechten uit te oefe

nen, konden Culemborg, Hagestein, Vianen en IJsselstein zich als onafhanke

lijke heren gedragen. Met de koop van de manschap van Kuik eiste de wel zeer 

nabije en machtige Hollandse graaf hun hulde en trouw op. Voorlopig zat Via

nen stevig aan Holland gekoppeld. 

Zweder heeft, overgeleverd aan de financiële macht van zijn schoonzoon, niet 

veel meer kunnen uitrichten. Eén enkel persoonlijk gebaar heeft hij nog kun

nen maken in 1327, toen hij een bescheiden schenking deed aan de kapel van 



Vianen. Bij die gelegenheid benoemde hij Willem, de zoon van Elias van Gas-

perde, tot kapelaan, de oudst bekende zielszorger van Vianen. Ironisch ge

noeg koos men ook Zweder, die geen baas in eigen huis had kunnen blijven, 

als toezichthouder op de nog steeds ruziënde Montfoorten. Maar in de grote 

politiek van die dagen bleef hij voortaan een figurant, in wiens naam ver

dragen werden gesloten en oorlogen gevoerd. 

Sinds 1331 voerde Duivenvoorde, mede in naam van Zweder, een verbeten strijd 

tegen de opstandig geworden bisschop, die met de steun van de stad Utrecht 

aan de Hollandse wurggreep trachtte te ontkomen. Door herhaalde nederlagen 

aan de rand van de afgrond gebracht, greep de bisschop naar het laatste red

middel: hij sprak de kerkelijke banvloek over zijn tegenstanders, dus ook 

over Zweder, uit. Voor de middeleeuwse Christen betekende dit een totale 

uitstoting uit de maatschappij. Na lang onderhandelen kwam het op 18 janua

ri 1334 tot het verdrag van Gorinchem, waarbij de bisschop tevens zijn ver

vloeking introk. Maar voor Zweder kwam dit te laat. Zes weken tevoren was 

hij gestorven in het zekere geloof van zijn verdoemenis na de dood. 
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