
Inleiding op Steven de Witt 

De redactie was van mening er goed 
aan te doen om een bijna honderddertig 
jaar geleden gepubliceerd, en thans 
moeilijk te vinden artikel over Steven 
de Witt, in ons tijdschrift op te 
nemen. Het artikel verscheen in 
"Utrechtsche Volks-Almanak voor het 
Jaar 1853", blz. 147-149. 

Zilveren yenning met op de voorzijde 
het portret van Steven de Witt en 
op de achterzijde een opschrift, dat 
betrekking heeft op zijn verdediging 
van het vaderland op 6 mei 1567. 
Johannes de Witt liet deze penning 
omstreeks 1618 slaan als herinnering 
aan zijn vader Steven de Witt 
Utrecht, Centraal Museum 
(Foto: Utrecht, Centraal Museum) 

In de laatste paragraaf van het oor
spronkelijke artikel wordt, in ver
band met een penning, verwezen naar 
deel 3 van het werk van Van Loon. We 
hebben de tekst letterlijk overgenomen; 
zelfs deze foutieve vermelding. De 
penning wordt niet in deel 3, maar in 
deel 1 op de genoemde pagina bij 
Van Loon vermeld. 
Tevens was de redactie van mening 
dat het goed was de bewuste penning 
hier af te beelden. 

Steven de Witt 

Op de archief-kamer ten stadhuize vindt 
men onder de kaarten en platen: 
De Vaant geforticifeerd A°. 1588. 
De Vaart door de Franschen geforti-
ficeerd en verbrand A°. 1672, met 2 
beschrevene nota's van den oud Burge
meester van Doelen tot opheldering, 
luidende: 

'Twee afteekeningen van de sterkte te 
'Vreeswijk bij de Lecq, d'eene zooals 
'die gefortificeerd werd A°. 1588, en 
'de andere zoo als die was A°. 1672, 
'doch toen door de Fransche verwoest 
'wierd.' 

'NB. Deze beide heb ik in 't jaar 1826 
'op eigen kosten laten afteekenen na 
'twee oude teekeningen toen hangende 
'in de oude gerechtskamer op het stad-
'huis, doch welke door het vocht zeer 
'bedorven, en bijna onbruikbaar waren. 
'Hierin ligt een historieele aanteeke-
ning betrekkelijk bovengemelde sterk
te, door mij overgenomen uit een 
Manuscript, waarvan ook eenig gewag 
gemaakt wordt bij van Loon Nederland-
sche Historie penningen. 
Deze Historieele aanteekening luid als 
volgt : 

'Extract uit een oud Manuscnipt. 
'Ae. 1567 was de Hertogin van Parma, 
nadat zij kennis had bekomen van het 
verbond den Edelen, voor niemand meer 
bevreesd, dan voon Brederode, en deed 
hem overal in 't oog houden, en wierp 
aan de Vaart over Vianen een sterke 
schans op, die zij deed bezetten door 
capitain Steven de Wit, met een vaan
del voetknechten en eenige boeren. 
Ondentusschen hield Brederode heime
lijk verstand met de zijnen in Vianen, 
en gaf order, dat drie capitainen met 
hun volk over de Lek heimelijk zouden 
trekken, en de schans aan de va,art 
overvallen, want, aldaar van de sluis 
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meester geworden zijnde, meende hij 
Utrecht en Amsterdam ligtelijk te 
zullen dwingen en incrygen; maar dit 
mislukte want Steven de Wit, altoos 
den Koning getrouw, beschermde niet 
alleen de schans en versloeg veele 
die hem quamen bestormen, maar kreeg 
zelfs verscheiden gevangenen op den 
26 April (anderen seggen den 10 May); 
onder deze was ook een capitain Jonk
heer Johann van Renesse, die alle tot 
meerdere zekerheid gebracht wierden 
na 't kasteel van Vredenburg binnen 
Utrecht, en nadat zij eenigen tijd 
gevangen hadden gezeten, wierden zij 
veroordeeld om onthoofd te worden, 
daaronder was ook deze capitain van 
Renesse. 

Steven de Wit, om zijne getrouwheid, 
als hier te voren, aan den Conink be
toond, wierdt aangesteld tot Drossard 
van de stad en lande van Vianen, daar 
beneffens sloeg hem de Koning Ridder, 
en deedt hem vereren deze goude penning 
met zijn afbeeldsel, en op het rugge-
stuk in een crans von eykenloof: 
'Ob patriam defensam VI non, may 
IOLXVII. ' 

NB. Deze penning vindt men bij van 
Loon Nederlandsche Historie penningen, 
3 d . bl. 98, alwaar blijkt, dat men 
door zijn afbeeldsel niet dat van den 
Koning, maar van de Wit zelve verstaan 
moet; alsmede dat zijn naam niet de 
Wit zooals in 't bovengemelde extract, 
maar de Witt gespeld werd. Wijders 
hetgeen hier een schans genoemd werd, 
wordt bij van Loon met den naam van 
blokhuis betiteld: hoe dit zij, het 
kon aanleiding gegeven hebben tot de 
nadere fortificatie in 1588, welker 
afbeelding bewaard is." 

Uit de Viaanse Historie van het midden 
van de vorige eeuw: De Maatschappij 
ter verbetering van het Lot der Armen 
te Vianen, onder de zinspreuk "Vlijt 
geeft Zegen" 

Jazeker, deze "Maatschappij" heeft in 
Vianen inderdaad bestaan, en wel van 
13 mei 1845 tot 1 oktober 1848. Zelfs 
onder de huidige autochtone inwoners 
van Vianen zullen er maal heel weinig 
zijn die dat weten, hoewel zij, hun 
ouders en grootouders, en zelfs de 
eerste "immigranten" na 1945 met het
geen die maatschappij uiteindelijk 
tot stand bracht, toch zeker vertrouwd 

zullen zijn geweest. Maar dat zal hier
na wel blijken. 
Op die instelling en haar voorgeschie
denis wordt hier dieper ingegaan. Dat 
gebeurt aan de hand van alle bewaard 
gebleven notulen van de bestuursver
gaderingen en zoveel mogelijk in 
chronologische volgorde. Uit die no
tulen zal veelvuldig woordelijk wor
den geciteerd, niet alleen omdat ze 
vaak zeer beknopt zijn en er veel 
tussen de regels door moet worden ge
lezen, maar ook omdat daaruit het 
taalgebruik, de sfeer en de sociale 
verhoudingen te Vianen in die jaren 
kunnen worden beluisterd en afgeleid. 

In Vianen bestond toentertijd het in 
1811 opgenichte "Departement Vianen" 
van de in 1784 gestichte landelijke 
"Maatschappij tot Nut van 't Algemeen". 
In de vergadering van 24 febnuari 1845 
van dit in oktober 1933 opgeheven De
partement wend op voorstel van het 
toenmalige bestuunslid Ds. G. van Duyl 
- een man die in het maatschappelijk 
leven te Vianen in die tijd een 

Portret van Ds. G. van Duyl. Litho, 
uitgegeven door de Wed. Barbers te 
Zwolle, 1852 
Vianen, Gemeentearchief 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Foto-
dienst) 
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