
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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grote rol heeft gespeeld - besloten 
uit de leden "des Departement" een 
commissie te benoemen, die tot taak 
zou hebben een plan te beramen "voor-
namenlijk ten doel hebbende de ver
betering van de zedelijke en stoffe
lijke belangen den Armen". Waaróm en 
waarom juist toen dit voorstel werd 
gedaan, blijkt nergens. Vermoed kan 
worden dat het in Vianen, hoewel 
een plaats met toen reeds bijna 600 
jaar stadsrechten, niet zo goed ging. 
Economisch was Vianen toen nog (of 
weer) grotendeels afhankelijk van 
haar arbeidersbevolking (werkers in 
de naburige steenovens, griendwerkers, 
loonwerkers) en van de kleine ambachts
lieden en zelfstandige middenstanders, 
wier ambachtsterrein zich toch ook 
weer tot de stad en haar naaste omge
ving beperkte. Bovendien heerste er 
werkloosheid en de inkomsten van de 
zelfstandige ambachtslieden en midden
standers waren vaak te gering om in 
hun levensbehoefte te voorzien. 
Hoe dan ook, het voorstel werd aange
nomen en staande de vergadering werden 

= Z = 1 
door de toenmalige voorzitter van het 
Deoartement, de heer F. van den Berg 
Pzn, notanis te Vianen, en de voor
stellen, Ds. G. van Duyl, Hervormd 
predikant te Vianen, tot leden den 
commissie "gecommiteend": 
W. Rooseboom, Adjunct-houtvester en 
Assessor (= wethouder); L.N.E. Ver
brugge, Ontvanger van 's Rijks Be
lastingen; W. Chevallereau (of Che-
valleraié), Ontvanger der Registratie 
en P.J. van Weijgerden, hoofdonder
wijzer, tevens Secretaris-Kerkvoogd, 
allen te Vianen -, die in hun eerste 
vergadering de heer G.A. van den 
Berg, koopman te Vianen, als medelid 
"assumeerden". 
Er werden in hoog tempo plannen ge
maakt, besprekingen tussen de com
missie en het departement gevoerd 
en verslagen aan de vergaderingen 

Slot van het Reglement der Nutsspaar-
bank te Vianen met handtekeningen van 
de "Bestuurders", 1848 
Vianen, Gemeentearchief - Archief der 
Nutsspaarbank 
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van het Departement uitgebracht. 
Vanaf het begin stond de Commissie 
er op dat zij een eigen, op zichzelf 
staand lichaam zou zijn, om onafhan
kelijk "in het belang den oonzaak te 
arbeiden". Hienna zal blijken dat dit 
"onafhankelijk" doon de Commissie zeer 
letterlijk, doch door het Departement 
niet zo letterlijk werd opgevat. Men 
kwam echter vrij snel tot overeen
stemming over het "Reglement" volgens 
hetwelk de Commissie zou werken. 
Reeds op 13 mei 1845 werd de "Ge
constitueerde Vergadering van de 
Maatschappij tot verbetering van het 
Lot der Armen te Vianen onden de zin
spreuk 'Vlijt geeft Zegen'" gehouden. 
Toen werd - hoe kon het ook eigenlijk 
anders - tot voorzitter benoemd Ds. 
Van Duyl, tot vice-voorzitten de heer 
Rooseboom, tot thesaurier de heer 
G.A. van den Berg en tot secretaris 
de heer Van Weijgenden. Gewone leden 
van het uit zes nersonen bestaande 
bestuun waren de heren Venbrugge en 
Chevallereau. 
Van toen af bestond dus de onafhan
kelijke maatschappij, doch men be
sloot, ondanks die onafhankelijkheid, 
toch genegeld venslag uit te brengen 
aan het Nutsdepartement. Fen kwestie 
van beleefdheid dus, die echten blij
kens zijn latere houding door dat 
Departement niet als zodanig werd 
aangevoeld. 

De genoemde bestuurders blijken be
zige baasjes en doordouwertjes te zijn 
geweest. Inbegrepen de oprichtingsver
gadering op 13 mei 1845 wenden en in 
dat jaar maar liefst 23 vergaderingen 
gehouden, telkens ten huize van één 
der bestuursleden. De notulen geven 
aanleiding te veronderstellen dat er 
tussendoon ook hand werd gewerkt. De 
tekst van het "Reglement" van de kers
verse maatschappij is in de notulen 
nergens venmeid en kon tot dusver 
ook elders niet worden gevonden. Eerst 
uit de notulen na de oprichtingsver
gadering komt langzamenhand naan voren 
hoe de maatschappij haar doel denkt 
na te streven. De notulen van de ver
gadering van 28 mei 1845 bieden een 
eerste houvast. De voorzitter stelde 
in die vergadering drie punten aan 
de orde "die - en in de eerste plaats 
- behoren te worden behandeld" en 
wel : 
1 . "oven de personen onzen bemoeyin-

gen"; 
2. "over de lijsten ten inzameling 

der fondsen"; 
3. "over de werkzaamheden aan de Armen 

te geven". 
Punt 2 kwam het eerst aan de orde. 3e-
sloten werd tot het houden van wat 
tegenwoondig een "collecte" wordt ge
noemd, onder de leden van het Departe
ment en de meest gegoede "in- en bij
gezetenen" van Vianen. Ten aanzien van 
punt 1 blijkt reeds enig werk te zijn 
verzet. Immers, er werden uit een ter 
tafel liggende lijst een 25-tal armen 
gekozen "om die tot voorwerpen van 
bemoeying te stellen of om uit dezelve 
daartoe nadere keuze te doen". 
Punt 3 kwam in deze vergadering niet 
meer in behandeling. 
Blijkens latere notulen was het de be
doeling dat uit de "fondsen" grond
stoffen , materiaal en geneedschappen 
zouden worden gekocht, waarvan en waar
mee de armen in staat zouden wonden 
gesteld eindproducten te maken teneinde 
die weer aan de Maatschanpi ' af te 
leveren; voor hun arbeid zouden ze van 
de Maatschappij een loon ontvangen. 
Onder de armen werden kennelijk niet 
alleen de werklozen en behoeftigen 
begrepen, die geen inkomsten hadden, 
doch ook de kleine zelfstandige am
bachtslieden en middenstanders, wier 
inkomsten de kosten van hun levens
behoeften niet geheel konden dekken. 
Het was dan verder de zorg van de 
Maatschappij die producten - als het 
kon met enige winst - te venkopen en 
een reserve te vormen om weer verder 
te gaan. Maar eerst moesten de fond
sen er zijn, en dat had natuurlijk 
enige tijd nodig. In de vergadering 
van 11 juni 1845 werd dan ook gesteld 
"dat een van de eenste verrigtingen 
der Maatschappij behoort te zijn om 
de Armen tot spaarzaamheid aan te 
sporen om ook alzoo grondslagen te 
leggen voor eene Spaarbank". 
Het bijeenbrengen van de fondsen 
vorderde langzaam maar gestadig. 
Behalve de inzamelingen werden er ook 
aandelen op naam en negociaties - schuld
brieven - uitgegeven. Oud-Vianezen, zo
als de bekende minister Van Hall, en 
de heren Van Son en Van Manen te Arn
hem, werd verzocht een bijdrage te 
leveren. Men hoopte medio 1845 spoe
dig met het aankopen van materiaal en 
gereedschappen en met de tewerkstel
ling van de anmen te kunnen beginnen. 
Maar dat zou nog even moeten wachten ! 
Blijkens de notulen van 9 augustus 
1845 deed zich een onverwachte ver-
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'wikkeling voor in de vorm van "de 
droevige aardappelziekte die zich in 
deze oorden schier overal vertoont, 
grooten rampspoed bedreigt en eene 
wijziging noodzakelijk schijnt te ma
ken in de aanvankelijke bedoeling 
der Maatschappij". Reeds in de op 21 
augustus 1845 gehouden vergadering 
werd besloten voor rekening van de 
Maatschappij "eenige mondbehoeften 
zooals rijst of gort te koopen, 
teneinde die, in een mogelijk duur
deren wintertijd als arbeidslonen 
in betaling te geven". Men had 
immers geconstateerd dat de pogingen 
tot het bijeenbrengen van het fonds 
redenen tot tevnedeheid had gegeven: 
en was uit vrijwillige bijdragen 
needs ƒ 250,— en uit leningen f 375,— 
ingekomen, tenwiji nog meerdere gelden 
werden verwacht. De voonzitter werd 
gemachtigd om voor de Maatschappij 
"indien de prijs niet hoogen is dan 
15 cents het pond" 600 pond nijst te 
kopen, terwijl de heer Van den Berg 
aanbood om 200 pond rijst - door hem 
met blijkbaar vooruitziende blik -
"voor ZEds. eigene nekening gekocht" 
in tijd van nood aan de Maatschappij 
tegen 15 cent het pond af te staan. 
De volgende vengadering op 4 septem
ber 1845 was een belangrijke voor de 
ontplooiing van de werkzaamheden der 
Maatschappij. De voorzitter had dan 
inmiddels de nijst, waanover in de 
vorige vengadering werd gesproken, al 
voor 14 cent per pond gekocht en het 
gekochte was reeds ontvangen. Men 
achtte daarom met deze ruggesteun de 
tijd gekomen om "bedacht te wezen op 
middelen ter bereiking van de eigen
lijke bedoelingen der Maatschappij om 
namelijk door arbeid in de behoeften 
der Armen te voorzien". Daantoe moes
ten dus in de eerste plaats grondstof
fen en gereedschappen worden aange
schaft, en de daad onmiddellijk bij 
het woord voegende wend besloten 
over te gaan tot aankoop van drie 
spinnewielen, honderd pond middel-
matig-goede wol om tot breiwol te 
worden versponnen, vijfentwintig 
pond geprepareerde wol of "saayet" 
(wit en grijs) en van honderd brei
naalden om "al dadelijk tot het 
breyen van kousen of iets andens te 
worden gebezigd". Maan men had nog 
meer plannen! En zou worden getracht 
te komen tot aanschaf van "teenen", 
geschikt tot het maken van bezems 
en van een Vim (104 bos) "stik-

teenen" voor het maken van manden, en 
voonts van biezen, ook voon het maken 
van manden, en het matten van stoelen. 
In deze vengadering verklaarde de 
heer Rooseboom zich "verplicht te 
rekenen ten gevolge van enige ver
anderde omstandigheden, plaats ge
had hebbende ten aanzien van ZEds. 
voontdunend venblijf in deze Gemeen
te of eldens" als bestuurslid te 
bedanken. Het wend hem echter door de 
anderen uit het hoofd gepraat en hij 
bleef ! 
"Onze Maatschappij" blijkt inmiddels 
al enige landelijke bekendheid te 
hebben geknegen, want op diens ven-
zoek wend aan de heer Suringar te 
Amsterdam ("alom gunstig bekend als 
bevorderaar van de wezenlijke belan
gen der Armen") een reglement den 
Maatschappij toegezonden. De Verga
dering voelde zich door dit verzoek 
tot toezending "zeer vereerd" en dank
te de heer Suringar daarvoor. Later 
werden ook nog eens uit Culembong 
inlichtingen gevraagd. 
In de vergadering van 11 september 
1845 blijkt dat men, na in Oudewater 
ingewonnen inlichtingen, weer een 
nieuwe "werkzaamheid" op het spoor 
gekomen is, namelijk het pluizen van 
oud touw tot het zogenaamde "werk", 
geschikt tot het herstellen van sche
pen. Men besloot om de nodige inlich
tingen omtnent inkoop van oud touw, 
scheepskabels en dergelijke, in te 
winnen en een "débouché" (dit woord 
komt in de noutien herhaaldelijk voor; 
men vond het zeker deftiger dan "afzet
mogelijkheid") voor het eindproduct 
te vinden. Dit pnoject kwam maan lang
zaam van de grond, maar ging op de duur 
toch een belangrijk onderdeel vormen. 
Herhaaldelijk is er in volgende no
tulen sprake van aankopen van honder
den (op 8 januari 1846 zelfs van 5000) 
kilo's oud touw, en voor het eindpro
duct was blijkbaar een goede "débou
ché" gevonden. 
In september 1845 werd de Maatschappij 
door de Gemeente Vianen uitgenodigd 
twee afgevaardigden te zenden naan een 
door het Gemeentebestuun te beleggen 
bijeenkomst met gecommiteerden uit de 
velschillende Armbesturen en "enige 
notabele ingezetenen". Men zou be
raadslagen over de wenselijkheid om 
"gezamenlijkerzijds maatregelen te 
beramen om in het gemis van aard
appelen voor de behoeftigen en de ge
volgen daanvan voor de mindere stan-
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den tegen den naderende winter te 
voorzien". Er werd een "Centrale 
Commissie" voorgesteld, waarin de 
Maatschappij twee afgevaardigden zou 
hebben. Eerste activiteit zou natuur
lijk weer zijn het aantrekken van 
gelden door rondzending van een lijst 
ter verkrijging van vrijwillige bij
dragen: "Eerst" - u raadt het misschien 
al - "aan Zijne Excellentie Minister 
van Hall als bijzonder betnekking 
hebbende op deze Gemeente", en ver
volgens aan de voornaamste ingezetenen. 
Zou dat niet lukken, dan zou ook deze 
commissie negociaties uitgeven; als 
het even kon zonder, maar desnoods 
met nente! 

De samenwerking duurde echter niet 
lang! De Maatschappij had de Gemeen
te verzocht om vengunning tot het 
"uitbachenen der Stadsgrachten" ten 
.koste en bate den Maatschappij. Er 
•werd echter een antwoord "van weiger-
achtiger aard" ontvangen "met verwij
zing op het besluit eener aanstaande 
vergadering der Centnale Commissie". 
Die had dus in deze blijkbaar ook 
iets te zeggen. Dat was natuurlijk 
tegen de zere beentjes van deze 
"onafhankelijken" en er werd dan ook 
op 23 oktober 1845 besloten dat de 
afgevaardigden in de eerstvolgende 
vergadering van de Centrale Commissie 
zouden infonmeren of het Bestuur 
(waarschijnlijk het Gemeentebestuur) 
onverhoopt buiten de bestaande com
missie had gehandeld of zou willen 
handelen. Als zou blijken dat het zo 
was, diende men mede te delen dat 
"Onze Maatschappij zich dan als af
gescheiden zou moeten beschouwen". 
Het Nutsdepartement kon dit allemaal 
maar slecht verduwen en deed nog eens 
een poging om de onafhankelijkheid van 
de Maatschappij te betwisten en deze 
als haan bijwagen te beschouwen. Maan 
het antwoond van de geheel aan dat 
punt gewijde vergadering van het 
maatschappijbestuur van 30 oktober 
1845 is kont samen te vatten in het 
ene woord: NEEN. De kwestie was 
daarmee, althans voonlopig, uit dis
cussie. Er is dan nog wat geharrewar 
geweest met de Gemeente en de Centnale 
Commissie, maar in een brief van de 
Burgemeester van Vianen van 28 novem
ber 1845 maakte deze, aangezien de 
Gemeente kennelijk ook fouten had 
gemaakt, aan de Maatschappij zijn 
excuses, waanmee ook deze zaak uit 
de wereld was. Van de Centnale Commis

sie is in de notulen verder geen 
sprake meer. De "onafhankelijken" 
hadden het ween gewonnen! 

Terug echter naar de werkzaamheden van 
de Maatschappij. De venleiding is groot 
om de gang van zaken van notulen tot 
notulen op de voet te volgen, maan dat 
zou te ver voeren. In het algemeen 
kan worden gezegd dat er in de winter 
van 1845 op 1846 een uitgebreide ac
tiviteit was. De Maatschappij ging, 
ondanks alle bovengenoemde venwikke
lingen, rustig door met het nakomen 
van haar doelstellingen. En werd 
ijvenig gewerkt: "Kousen bneyen", 
baggernetten "breiden", klompen maken, 
stoelen maken en stoelen matten, touw 
pluizen, manden en "kersenbennen" 
maken, hoep maken en nog enige andere. 
Ook werd op bescheiden schaal gehan
deld: "Iedere breijende vrouw die 
breinaalden van onze Maatschappij 
nodig heeft zal voor elke naald 
betalen 1 cent". 
Zij, die om een bepaald werk kwamen 
vragen, maar daarin niet bedreven wa
ren, werden verwezen naar bevriende, 
voor de Maatschappij werkende ambachts
lieden om het vak te leren. Voor con
currentie lijkt men niet bang te 
zijn geweest. 

Inmiddels hadden de bestuursleden 
wegens de toegenomen omvang der werk
zaamheden behoefte gekregen aan een 
bode. Als zodanig wend op 20 novem
ber 1845 Frans Kalden, van benoep 
schoenmaker, benoemd. Als voorwaarde 
werd gesteld dat hij bij iedere zit
ting ten dienste zou zijn en eventuele 
overige werkzaamheden zou verrichten. 
Salaris: 10 stuivers per week. En hij 
was en reeds op de volgende vergadering 
op 27 november. Hij werd meteen ge
zonden naar de wagenmaker Kloek om te 
vragen naar een te maken spinnewiel. 
Kalden wend op 19 november 1846 weer 
voor een jaar benoemd, maar hij blijkt 
inmiddels assistentie te hebben ge
kregen, want in de notulen van 25 sep
tember 1846 is er sprake van "de boden 
Verwers en Kalden". Tot hun taak be
hoorde onder meer om personen die in 
een vergadering ter sprake kwamen en 
die men wilde spreken "dadelijk ter 
vergadering te ontbieden". Niet altijd 
met succes overigens, zodat Kalden, 
belast met het ontbieden van de hoep
maker Hoeyenbos, onvenrichterzake 
terugkwam met de boodschap dat "de 
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Gezicht op de "Winkel van Sinket" te 
Utrecht. Litho, uitgegeven door de 
Gebroeders Van Lier, ca 1340 
Utrecht, Gemeentelijke Archiefdienst 
(Foto: Utrecht, Gemeentelijke Foto-
dienst) 
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betrokkene niet ter vergadering kon 
verschijnen"; en de bode, die met de 
opdracht "in de nog altoos hangende 
zaak van Vrouw Kleyneveld" deze dade
lijk ter vergadering te ontbieden 
teneinde tot een definitief accoond 
te komen. Maar doordat "de vrouw 
evenwel reeds in de armen des slaaps 
zijnde", kon de opdracht niet vervuld 
worden. De stoelenmaker van Deventer 
werd op 19 maart 1846 ter vergadering 
ontboden, maar de bode vond "de man in 
diepe rust" en liet hem dus ook maar 
met rust. 
In de winter 1845/46 was er, zoals 
gezegd, veel activiteit. Er werd be
hoorlijk gewerkt en veel geproduceerd. 
Men kwam de winter blijkbaar zonder 

veel moeilijkheden door; van de in
gekochte rijst werd het grootste ge
deelte tegen 15 cent pen pond ver
kocht: een "zekere vrouw Hopman" wordt 
"ter vergadering ontboden en onder
houden over het nat maken, koken en 
verminderen van het aan haar toever
trouwde touw", doch zij zal "in ver
trouwen op beterschap met haar arbeid 
mogen doorgaan". 
Alles was dus pais en vree en ieder 
was vol goede moed. Maar in het voor
jaar van 1846 doemden er wat donkere 
wolkjes op. De voorraden waren door 
de winterse activiteiten aanzienlijk 
opgelopen en het "débouché" begon wat 
moeilijker te worden. Vetpot is het 
wel nooit geweest - zo nu en dan moest 
een bestuurslid wel eens iets uit ei
gen beurs voorschieten - maar thans 
dreigde men definitief in de rode 
cijfers te komen. De werkzaamheden wer
den nog wel op beperkte schaal voort
gezet en er werden koortsachtige po
gingen gedaan om de zich opstapelende 
voorraden kwijt te raken. Daarbij werd 
zelfs gedacht aan het doen uitventen 
ter plattenlande. De heer Sinkel te 
Utrecht - u weet wel, die van die "Win
kel" - vroeg monsters en inlichtingen 
over kousen. Hij kreeg drie paar toe
gezonden maar liet verder niets meer 
van zich horen en had ze op 8 oktober 
1846 nog niet betaald. Men nam dat 
niet en schreef hem voor betaling aan. 
Vermoedelijk ongeveer 80 cent per paar. 
Resultaat niet bekend. 
Uit de notulen van begin 1846 valt af 
te leiden - hoewel het er niet uit
drukkelijk instaat - dat men toen 
binnenskamers ai over stopzetting van 
alle werkzaamheden dacht, althans 
voorlopig. 

Minister Van Hall gaf met een tijds
limiet opdracht tot het maken van een 
net voor zijn kersenboomgaard op 
Helsdingen, "bovenstuk 54 Rijnl. voe
ten lang en 34 dito breed; de beide 
zijstukken ieder 54 voeten lang en 12 
voeten breed, en de beide eindstukken 
ieder 34 voeten lang en 12 voeten 
breed". Geen kleinigheid dus! Deze 
opdracht werd aanvaard en er kon op 
het nippertje aan worden voldaan, 
want reeds in de vergadering die een 
week later, op 26 maart 1846, werd 
gehouden, werd besloten "de werkzaam
heden der Maatschappij met ingang van 
1 april 1846 te doen staken" behoudens 
enige uitzonderingen. De voorraden zul
len zoveel mogelijk door bemiddeling 
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van de bestuursleden worden verkocht. 
Dat lukte echter niet zo vlot en er 
werd besloten tot plaatsing van een 
annonce in de "Haarlemmer Courant", 
waarbij "omtrent" 1000 paar kousen te 
koop werden aangeboden. Er was dus in
derdaad flink gebreid! 
Voorlopig geschiedde de plaatsing van 
die annonce echter nog niet, want 
drie weken later besluit men te pro
beren het overtollige, althans een ge
deelte daarvan, kwijt te raken door 
middel van het houden van een loterij 
op 15 juli 1846. Aantal loten: 300. 
Prijs per lot: f 1,—. Hoogste prijs: 
twaalf stoelen, geschat op f 2 4 , — . 
Verder twee prijzen van elk zes stoe
len, een prijs van twaalf paar kousen, 
twintig prijzen van zes paar kousen, 
twintig prijzen van drie paar kousen, 
twintig prijzen van twee paar, twintig 
prijzen van 1 paar, tachtig prijzen 
van "ééne mand hetzij met vier oren of 
een andere steenmand" en vervolgens 
nog 50 nummers van één paar kousen en 
50 prijzen van twee paar klompen. 
De verloting had echter voorafgaande 
Koninklijke Goedkeuring nodig. Die 
werd in juli 1846 gevraagd, doch aan
gezien de ambtelijke molens ook toen 
al niet al te snel bleken te malen, 
eerst begin september 1846 verleend. 
Daarna werd als dag der verloting don
derdag 17 september vastgesteld en 
wel bij "Diepenbroek in de Concertzaal". 
Men zou "door den Stadsbode des Woens
dag de verloting van den volgenden 
dag door de Stad laten rondbekkenen". 
De verloting zal wel volgens plan 
zijn verlopen, want hoewel in de no
tulen van de eerstvolgende vergade
ring van 25 september het resultaat 
ervan niet werd vermeld, deed de se
cretaris, die de leiding had gehad, 
in die vergadering verslag en verant
woording, stelde de gelden in handen 
van de penningmeester en werd "door 
de Vergadering betreffende deze zaak 
behoorlijk gedechargeerd". 
Men was echter alles nog niet kwijt
geraakt, en er werd besloten nog
maals een loterij te houden. Het 
bedrag voon prijzen mocht echter 
niet meer dan f 99,50 bedragen, 
want anders zou weer Koninklijke 
goedkeuring nodig zijn; bij dit be
drag kon met toestemming van het 
Gemeentebestuur worden volstaan. Om
trent deze tweede loterij zijn ver
der geen gegevens bekend. 
De annonce in de Haarlemmer Courant 

wend geplaatst in oktober 1846 en men 
leefde in blijde verwachting omtrent 
het resultaat daarvan. Het zal wel 
nihil zijn geweest, want in de latene 
notulen lezen we er niets meer van. 
Dat degenen, die aan de Maatschappij 
geld hadden geleend en misschien ook 
wel anderen, als "leden" werden be
schouwd, volgt uit het feit dat in 
het reglement voorzien wend in jaar
lijkse ledenvengaderingen. In deze 
ledenvergaderingen zouden o.a. de 
bestuurders van de Maatschappij voor 
het volgend jaar weer worden aange
wezen (waaruit impliciet volgt dat ze 
dus maar voor één jaar werden benoemd). 
Ook zou dan telkens een aandeel of 
negociatie worden uitgeloot. In de 
eerste algemene ledenvergadering, ge
houden op 5 september 1846 in het van
ouds bekende "Logement de Roos" aan 
de Voorstraat (het later Hotel Hart
man, dat in 1944 bij een bombardement 
wend verwoest), werd gevraagd naar een 
"volledige rekening en verantwoording", 
doch het Bestuur repliceerde "dat de
zelve geheel strijdig is met de wet, 
dat het doen van eene volledige neke-
ning, door de duizende uitgaven van 
20, 25 en 30 cents enz. een werk van 
een geheele week zoude zijn", maar-
dat alle ontvangsten en uitgaven nauw
keurig waren opgeschreven en gedurende 
vien weken voor ieder lid ter inzage 
lagen bij de Penningmeester. Aangezien 
volgens artikel 12 van het Reglement 
de vergadering ook bestemd was om een 
nieuw bestuur te kiezen, deelde de 
voonzitter mee dat het huidige be
stuur zich thans als gedefungeerd 
achtte en het aan de vergadering 
overliet "tengevolge daarvan te hande
len". Het merendeel der aanwezige le
den, waaronder vooral de gecommiteer-
den van het Nutsdepartement, achtte 
zich - om niet genoemde redenen - on
bevoegd een bestuunskeuze te doen en 
drong aan op aanvankelijke continuatie 
en op uitstel tot een nadene verga
dering. Het bestuur verklaarde zich 
bereid het beheer in handen te houden 
tot de laatste dag van september 
1846, op welke datum dan een nadere 
vergadering zou wonden gehouden. In 
de tweede, op 1 oktober gehouden, 
algemene ledenvergadering werd het 
zittende bestuur dan in zijn geheel 
herkozen en aanvaardde dat. Algemene 
vengaderingen zijn er, voor zover na 
te gaan, nadien niet meer gehouden. 
Na het hienvoor genoemde besluit tot 
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het staken der werkzaamheden is er 
in de zomer van 1846 maar weinig acti
viteit geweest, behoudens de aanhou
dende bemoeienissen met betrekking 
tot de afzet der voorraden en de voor
bereiding der loterijen. Op 8 okto
ber 1846 besloot het bestuur echter, 
met het oog op de moeitevolle taak 
die de bestuurders in de komende 
winter stond te wachten, enige hulp 
van de kant van medeleden der Maat
schappij te wensen, en, gebruik rr.aken-
de van het recht van assumptie, de 
heren Jan van Alphen en Willem Zwaan 
uit te nodigen voor een half jaar als 
leden van het Bestuun te worden be
noemd. Geen van beiden bleek er iets 
voor te voelen en de assumptie ging 
dus niet door. De winter van 1846 op 
1847 verliep overigens rustig. Enkele 
werkzaamheden werden nog op beschei
den voet voortgezet: er werd gewerkt 
aan de afzet van het nog altijd aan
wezige gedeelte van voorraden en ma
teriaal; hier en daar werd nog wat 
hulp verleend, maan de fut was er toch 
uit, en van de bruisende activiteiten 
van de vorige winter was geen sprake 
meer. Na het overlijden van de heen 
Chevallereau op 1 februari 1847 zag 
men het helemaal niet meer zitten 
en besloot men ter vervulling van de 
"opengevallen betrekking nader te 
handelen". 

In de vergadering van 4 maart 1847 
werd besloten contact op te nemen met 
notaris Van den Berg over de - even
tuele publieke - verkoop van de aan
wezige voorraad kousen en hout. In de 
vergadering van 9 juli 1847 werd zelfs 
besloten tot het te gelde maken van 
alle fondsen, het "dissolveren van de 
zaak" en zo spoedig mogelijk met de 
alsdan aanwezige fondsen de gnondslag 
te leggen tot "eene instelling van 
eenen anderen aard, en wel bepaalde
lijk eene Spaarbank". In 1847 werden 
daarna nog slechts twee vergaderingen 
gehouden en wel op 12 en 22 oktober, 
ter bespreking van de aanstaande li
quidatie. Hoe een en ander verliep 
is nengens genotuleerd. Onderhands 
werd blijkbaar al wel gewerkt aan de 
opzet van de Spaarbank. Het Viaanse 
Nutsdepartement deed weer eens een 
poging een vinger in de pap te krij
gen, maar kreeg geen schijn van kans. 
Het bestuur van de toekomstige spaar
bank zou volgens de hierna genoemde 
notulen van de Maatschappij "op den 
ingeslagen weg met het beginsel van 

Portret van W. Rooseboom. Schilderij 
door anoniem maker, oa 1840 
Vianen, Stadhuis 
(Foto: Vianen, Hamerting) 

onafhankelijkheid doorgaan". 
Het definitieve keenpunt kwam in de 
vergadering van 10 februari 1848 ten 
huize van de heer Rooseboom. Op de 
agenda stonden vier punten: 
a. "Notulen van de vorige vergadering": 

accoord; 
b. "Onderzoek naar het gevoelen van 

de leden des Bestuuns over het 
raadzame van de oprichting eener 
'Spaarbank'": bevestigend ant
woord van alle leden; 

c. "Vraag of het Bestuur onzen Maat
schappij zich bij de uitvoening van 
dit plan weder in aanraking zal 
stellen met het alhier gevestigde 
Nutsdepartement. Ontkennend ge
voelen van al de leden uit de over
tuiging dat het Bestuur op den in
geslagen weg met het beginsel van 
onafhankelijkheid zal doorgaan"; 

d. "Besluit der vergadering om in eene 
volgende bijeenkomst werkzaam te 
zijn tot het daarstellen van een 
Reglement voor genoemde inrichting". 

Op 25 februari 1848 begon men in de 
vergadering met de voorbereiding van 
het reglement en in de eerstvolgende 
vergadering van 24 augustus werd be
sloten dat de definitieve vaststelling 
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zou plaats hebben in een op 31 augustus 
te houden bestuursvergadering. Uit 
niets blijkt dat de "leden" der maat
schappij in een en ander werden gekend, 
laat staan geraadpleegd. 
Deze op 24 augustus 1848 gehouden ver
gadering voorzag tevens eindelijk in 
de vacature, die ontstaan was door het 
overlijden van de heer Chevallereau. 
De heer F. van den Berg Pzn, notaris 
te Vianen, werd toen benoemd tot be
stuurslid . 

In de voor 31 augustus geplande ver
gadering, maar op 1 september 1848 
gehouden vergadering, werden nog enke
le wijzigingen in het reglement der 
Spaarbank aangebracht. Toen werd be
sloten - juridische en fiscale proble
men waren er dus kennelijk niet - dat 
de Spaarbank "in effecte zal treden 
met primo October aanstaande" en dat 
de volgende vergadering der Maatschap
pij zou worden gehouden op 14 septem
ber 1848 ten huize van de penning
meester, den Heer G.A. van den Berg; 
dat ZEd. alsdan gereed zal zijn met 
de rekeningafsluiting en dat het aan
genomen Reglement bij die gelegenheid 
door de Heeren Bestuurderen zal worden 
gearresteerd en getekend". 
Om niet genoemde redenen werd de ver
gadering, die gepland was op 14 
september, uitgesteld, zodat de 65ste 
en laatste vergadering van de Maat
schappij eerst op 21 september 1848 
werd gehouden, echter wel ten huize 
van de penningmeester. Deze legde 
de afsluiting van de rekening "tot 
op den huidigen dag" over en daaruit 
bleek dat er een batig saldo bestond 
van f 307,05 "behoudens de verplich
tingen jegens de aandeelhouders, en 
daartegenover een pretentie van ƒ 7,20 
ten laste van de Diaconie-Armen te 
Vianen". Op de valreep werd in die 
vergadering door het Bestuur - dus 
niet door de Algemene Vergadering -
nog een aandeel uitgeloot. Het was 
nummer 20 ten name van "den Heere 
F.A. van Hall, ten tijde van het aan
gaan van de leening Minister van 
Financien, thans Staatsnaad". 
Het slot van de notulen van deze laat
ste vengadering van het Bestuun den 
Maatschappij, die ook haar einde als 
zodanig betekende, luidt letterlijk: 
"Hierop volgde de herlezing, goedkeu
ring, vaststelling en ondertekening 
van het Reglement voon de opgenigte 
Spaarbank, met de bepaling dat de 
opening derzelve zal plaats hebben -

mede naar aanleiding van artikel 3 
des Reglements - op Zaturdag den 30 
September aanstaande dat de plaats 
dien vergaderingen aan.ankelijk zal 
wezen het Raadhuis te Vianen. Wijders 
wilde de heer F. van den Berg Pzn, 
geadsisteerd door de Secretaris, wel 
op zich nemen om voon behoorlijke 
publiciteit te zorgen, zoo in deze 
Gemeente als in hare omstreken, ter
wijl het doen dnukken en gereed ma
ken van Spaarbankboekjes mede opge
dragen werd aan den penningmeester 
en den Secnetanis. (w.g.) P.J. van 
Weijgerden, secnetanis". 
En dat was het dan voor wat de Maat
schappij betreft. Er werd geen terug
blik gewijd aan alle activiteiten die 
zij in de jaren van haar bestaan had 
verricht, en en werd zelfs geen mel
ding gemaakt van de sluiting der ver
gadering. Wie het bestuur van de nieuwe 
spaarbank zouden gaan uitmaken is 
nergens vermeld, zodat men moet aan
nemen dat gewoon op dezelfde voet, 
maan onden een andere naam en met 
een andene doelstelling is doorge
gaan. Van de opening van de Spaar
bank is er geen venslag. De in hetzelf
de notulenboek ingeschreven eerstvol
gende notulen zijn die van de "Verga
dering van het Bestuur der Spaarbank 
te Vianen" van 6 september 1849, ge
tekend: "P.J. van Weijgerden Mz, secre
taris". Maar de geschiedenis van die 
Spaanbank is weer een ander verhaal. 

Nog even iets oven de hiervoor veel
vuldig letterlijk geciteerde notulen 
van de vergaderingen van de Maat
schappij . 
Dat in dit verhaal de werkwoorden 
"blijken" en "schijnen" in vele ver
voegingen en ook de woonden "blijk
baar" en "schijnbaar" zeer vaak wor
den gebruikt, is stilistisch wel niet 
zo fraai, maar het was onvermijdbaar, 
want de beknoptheid van die notulen -
veel wend "blijkbaan" in ondenling 
ovenleg genegeld en de moeite van het 
notuleren niet waard gevonden. Ook de 
deftige, haast ambtelijke taal, waarin 
zij zijn gesteld, gaven soms moeite 
de omvang en de gang van zaken volle
dig te overzien. Zo vermelden de no
tulen bijvoorbeeld nergens een exacte 
opgave van de financiële toestand van 
de Maatschappij. 
Dat en hard gewerkt werd, blijkt uit 
de notulen zelf wel, maar dat men ook 
het nuttige met het aangename wist te 
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verenigen en en in het bestuun een 
goede sfeer heerste, merken we eerst 
als de notulist een enkele maal door 
de mand valt. Het betneft de vergade
ring van 25 juni 1846 - dnie bestuurs
leden zijn absent -: "Daar een gedeel
te der tegenwoordige leden van oordeel 
was dat, omdat de helft der leden slechts 
tegenwoordig was, deze vergadering niet 
als wettig kon worden beschouwd, hield 
men het ervoor dat er geene besluiten 
omtnent aanstaande werkzaamheden of 
verrigtingen konden worden genomen, 
zodat thans de dichterlijke ontboe
zeming van een der tegenwoordig zijn
de leden te pas kwam: 'Wij lieten de 
zaak zooals zij was, en dronken ge
zamenlijk een glas'". 
Uit de notulen van 8 oktober 1846: 
"Ook wordt nog het besluit genomen om 
bij de vengadeningen van het Bestuur 
hoogstens vier flessohen wijn te ge
bruiken" . 

Tenslotte nog dit. Het bovenstaande is 
uitsluitend gebaseend op de notulen 
van de bestuursvergaderingen van de 
Maatschappij. Mogelijk zal er hier of 
daar nog wel wat over de Maatschappij 
te vinden zijn. Toch leek het verant
woord de activiteiten aan de hand van 
die notulen eens te belichten. 
De geschiedenis van de "Spaanbank te 
Vianen" zal in een latene aflevering 
aan bod komen. 

Grieks grafreliëf in marmer met de 
voorstelling van een (voet-)balspeler, 
midden 4de eeuw 
Athene, Nationaal Archeologisch 
Museum 

W.W. vom Schemm 
J. Stolk 

Te gast: V.V. Brederodes Vianen 

Wie heeft het warm water uitgevon
den? Een veel gehoorde vraag waar 
ernst en luim doonheen zweeft. Zo'n 
vraag is ook: wie heeft het voetbal
len uitgevonden? Of: hoe oud is het 
voetbalspel? Ongetwijfeld is het zo 
oud als de mens zelf. Wanneer onze 
verre voorouders gebruik maakten van 
primitieve stenen voorwerpen, dan zal 
die bal toen ook wel een kei geweest 
zijn! 
Voetballen is eeuwenoud. Maar georga
niseerd voetballen niet. De ene voet
balvereniging bestaat langer dan de 
andere; maar geen enkele voetbal
vereniging bestaat eeuwen. 
In Vianen bestaat de V(oetbal) V(ere-
niging) Brederodes 60 jaar. Op 18 

maart 1921 werd "de Brerodes", zoals 
ze tegenwoordig algemeen worden ge
noemd, officieel opgericht in café 
De Brouwerij in de Kerkstraat te 
Vianen. 

De huidige naam - "De Brederodes" -
kwam er toen nog niet aan te pas; 
ze noemden zich "Hercules". De naam 
van de mythologische reuzen-god 
"Hercules" moest noodgedwongen ver
anderd worden voor de lokaal-histo
rische naam "De Brederodes", toen de 
sportlui uit Vianen naar Utrecht 
trokken om er een wedstrijd te spe
len tegen voetbalvereniging ... 
"Hercules"! De Utrechters bleken eer
der gekozen te hebben voor die naam. 
Voetballend Vianen verloor toen letter
lijk zijn naam. 

Oorspronkelijk was alleen sprake van 
een voetbalvereniging. Later werden 
binnen de vereniging meerdere takken 
van sport beoefend. Vermaard werd de 
"loop om Vianen", die van 1929 tot 
1932 werd georganiseerd. Nog vermaar-
der werden de prestaties van Leo Oor
schot, die het in 1929 presteerde de 
nationale titel polsstokhoogspringen 
te verwerven en het daarop volgende 
jaar recordhouder te worden. 
De combinatie voetbal en atleti,ek was 
heel natuurlijk begonnen. AanVanke-
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