
enig verschil te proeven. Ik vraag mij 
af of er nog meer van die typische 
plaatselijke drankjes, gebaseerd op 
oude handschriften, op de markt zijn 
gebracht. Misschien dat de fabrikant 
toch maar wat duidelijker informatie 
verschaft in het venvolg, als hij nog 
meer van die nieuwe "oude drankjes" 
afvuurt op de argeloze, goedgelovige 
consument en hem niet iets onthoudt 
door te goochelen met oude handschrif
ten en de plaatselijke pers te mis
bruiken voor dit soort doeleinden! 

J. Smits 

Ton Diekstra aan het werk 
(Foto: Vianen, H.3.G. Helwegen) 
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Het land van Brederode in prent : 

verslag van een gesprek met Ton 
Diekstra 

In het bezit van de Historische Ver
eniging bevinden zich tal van teke
ningen van het Land van Brederode uit 
voorgaande eeuwen. Om ook onze tijd 
op deze manier vast te leggen, heeft 
onze Vereniging de kunstenares Ton 
Diekstra verzocht een aantal penteke
ningen te maken van mooie, karakteris
tieke plekjes uit de omgeving. De zes 
originele tekeningen komen in het 
bezit van de Vereniging. De prenten, 
die hiervan gedrukt worden, kunnen 
in een map, vergezeld van een uitleg, 
via de Vereniging worden gekocht. 
Het zijn de volgende onderwerpen ge
worden: een blik op de Lekpoort van 
Vianen, een gezicht op de stadsmuur 
en de N.H. Kerk in Vianen, een rivier
gezicht bij Lexmond, een gezicht op 
Lexmond zelf, het Wiel van Bassa bij 
Schoonnewoerd en het stadhuis van 
Ameide. 

Het is de eerste keer in de geschiede
nis van de Vereniging dat we niet al
leen kennis kunnen maken met het werk, 
maar ook met de tekenares ervan. De 
redactie heeft daarom deze kans aange
grepen om iets te weten te komen over 
de ideeën achter de tekeningen en 
heeft er een avond lang met Ton Diek
stra over gepraat. 

Zoals u hebt kunnen lezen, hebben de 
tekeningen wel traditionele onderwerpen, 
maar u moet niet de voor de hand lig
gende plaatjes verwachten, die men op 
elke ansicht kan bewonderen. Hoewel 
Ton Diekstra wel historisch geïnteres

seerd is, heeft ze niet zozeer op 
historische en traditionele aspecten 
gelet, als wel deze onderwerpen op 
haar manien weergegeven. Als u te 
zijner tijd de prenten zelf kunt be
kijken, zult u merken dat zij een heel 
eigen kijk op haar omgeving heeft. Uit
gangspunt in haar werk is dat het niet 
nodig is alles fotografisch weer te 
geven. Doon het één weg te laten en 
het ander nadrukkelijker af te beel
den wil ze iets aan de fantasie van 
de toeschouwer overlaten en hem zo 
nodig kritisch maken. Tijdens ons ge
sprek zei ze: "Als je alles precies 
vastlegt, hoeven de mensen zelf niet 
meer te denken!" 

Ten illustratie ziet u op de afbeel
ding één van de prenten. Vanaf het 
zuid-oosten van Vianen is het een 
blik op een deels afgebrokkeld, be-
gnoeid stuk stadsmuur (ironisch!) 
met nog een klein stukje brug aan de 
zijkant. Rechts is een bossage ex
pres niet helemaal uitgewerkt om de 
nadruk er niet op te leggen. Op de 
achtergrond staat de kerktoren. 

Haar visie klinkt trouwens niet al
leen in deze pentekeningen, maan in 
haar gehele wenk door. Ze geeft voor
al in haar landschappen duidelijk 
haar eigen mening weer. Vaak is er een 
waarschuwing in te lezen om de streek 
van de Vijfheerenlanden met zijn 
mooie natuurgebieden niet verder aan 
te tasten. Ook al moest ze eenst erg 
aan het landschap wennen (haar man 
en zijzelf zijn beiden afkomstig uit 
een bosrijke streek), is ze toch van 
deze streek gaan houden en zet ze 
zich in om het gebied toegankelijker 
te maken voor iedereen. Ze zou graag 
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Prent uit de map, vervaardigd door 
Ton Diekstra 

zien dat bijvoorbeeld äl die dicht
gegroeide weggetjes ween bruikbaar 
worden gemaakt en dat nieuwe wandel
en fietspaadjes wonden aangelegd. Ook 
door de opdnacht van de Historische 
Vereniging is ze zich bewusten gewon
den van de hele Vijfheenenlanden. 
Hienvoon moest ze niet alleen haan 
eigen omgeving van Evendingen, maan 
ook de stneek nond Lexmond en Ameide 
doonfietsen en observeren. 

Als u intenesse hebt gekregen in het 
werk van Ton Diekstra, let u dan eens 
op de exposities, die ze, soms samen 
met anderen, op de zolder van haar 
boerderij in Everdingen houdt. In 
ieder geval staat ze ook tijdens de 
Paardenmarkt in de kraam van de His
torische Vereniging, waar u de pren
ten, door haarzelf van een handteke
ning voorzien, kunt kopen. 

Namens de nedactie, 
J. Smits 

Verenigingsnieuws 

Secretariaat 

In de afgelopen periode werden twee 
ruillidmaatschappen met nabunige 
historische verenigingen tot stand 
gebracht. Dit betrof de vereniging 
"Oud-Utnecht", die zich met de ge
schiedenis van de stad en van de 
pnovincie Utrecht bezighoudt en de 
vereniging "Oud-Gorcum", die de 
stad Gorinchem en het Land van Arkel 
tot haar werkgebied rekent. Het belang 
van dergelijke ruillidmaatschappen 
ligt in de mogelijkheid ondenling ge
gevens uit te wisselen met betrekking 
tot zaken, die voor de verenigingen 
van gemeenschappelijk histonisch be
lang zijn, het samen onganiseren van 
activiteiten en dergelijke. 

Twee belangrijke instellingen hebben 
zich op ons tijdschnift geabonneend. 
In de eerste plaats is dit het Cen
traal Bureau voor Genealogie te 's-
Gravenhage, dat op landelijk niveau 
voorlichting en gegevens verstrekt 
ten behoeve van het onderzoek naar 
voorouders of andere overleden fami
lieleden. De Koninklijke Bibliotheek 
te 's-Gravenhage deelde in een rond
schrijven mee, dat men vooruitlopend 
op een binnenkont te verwachten wet
telijke regeling is begonnen met het 
bijeenbnengen van alle hier te lande 
verschijnende tijdschniften op een 
centnale plaats. Vanzelfsprekend mag 
ons tijdschrift daarin niet ontbreken. 

Archivariaat 

De bibliotheek van de vereniging werd 
met drie schenkingen verrijkt. Van de 
gemeente Vianen ontvingen wij een door 
de secretarie samengestelde bundel van 
fotocopieën van artikelen over plaat
selijke geschiedkundige ondenwerpen. 
De bedoeling van dit zogenaamde scheur-
katern is om tegemoet te komen aan de 
vele verzoeken van Viaanse scholen om 
inlichtingen op historisch gebied voor 
het maken van werkstukken en dergelijke. 
De uitgave wordt dan ook slechts voor 
onderwijsdoeleinden ten beschikking 
gesteld en alleen op aanvraag venstrekt. 

Eerder ontvingen wij van de gemeente 
Vianen het Jaarverslag 1979, het 

25 




