
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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De "Brederodes" in het voorjaar van 
1962 spelend in de uiterwaarden langs 
de Lekj met op de achtergrond de 
"brug van Vianen" Veteranenwedstrijd van "Bred.erodes" 

op tweede Pinksterdag 1942 te Vianen 
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lijk speelden De Brederodes op de Mijns-
herenwaard, een perceel in de uiter
waarden langs de Lek. De gymnastiek
vereniging Door Oefening Sterker -
kortweg DOS genoemd - maakte toen ge
bruik van hetzelfde terrein. DOS en 
De Brederodes gingen al gauw "twee
kampen" houden. En dat leidde tot de 
combinatie. 
In het begin van de dertiger jaren ging 
het binnen de vereniging bergafwaarts 
met de atletiek-beoefemng. In dezelfde 
periode zou het overigens in het al
gemeen een minder rooskleurige tijd 
worden voor de vereniging. Tot over
maat van ramp brandde op Pasen 1936 
Het Zwijnshoofd af, waar toen ook het 
clublokaal van de vereniging gevestigd 
was. Alle bekers en medailles - de 
jarenlang gekoesterde trots van de 
vereniging - gingen toen verloren. 
De zestiger jaren laat een bloei van 
de vereniging zien. Eind 1964 werd ge
start met de bouw van een nieuw sport
complex aan wat later de Sportlaan 
genoemd zou worden. Op Koninginnedag 
1965 werd de eerste steen gelegd van 
het nieuwe clublokaal door de toen
malige burgemeester, de heer G.B. 
Pellikaan. 
Een nieuwe bloei volgde toen in 1973 
enkele velden van het nieuwe complex 
in de Monnikenhof in gebruik werden 
genomen. Officieel werd het sportpark 
geopend op 24 augustus 1974 en ge
noemd naar de voormalige wethouder en 
voorzitter H.T. Blankensteyn, over
leden in 1970. 
Zestig jaar "Brederodes": dat betekent 
enkele generaties, van jong tot oud, 
vallen en opstaan. Maar vooral: 
sportief doorspelen ... Ook nu, in 
1981 . 

Kroniek 

Vondel, Cats, Hooft en Huygens zijn 
dé Noordnederlandse schrijvers uit de 
17de eeuw, die tegenwoordig in de be
langstelling staan of opnieuw onder 
de aandacht worden gebracht. Zo ver
scheen vorig jaar bij de uitgeverij 
Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage het 
boek "Constant!jn Huygens" van dr J. 
Smit: een gedegen studie, die zich 
als een roman laat lezen. 
Huygens - een bijzonder boeiende fi
guur - was, behalve schrijver en dich
ter, ook secretaris van prins Maurits 

l ] 
en, na diens dood, van Frederik Hen
drik. De heren van Brederode waren 
niet onbekend met deze heren van 
Oranje-Nassau. In het boek van Smit 
komen de heren van Brederode niet 
aan de orde, maar wel één van de 
vrouwelijke leden van het geslacht: 
Amalia Margareta van Brederode. Vol
gens het boek van Smit richtte deze 
dame de "Ordre de l'union de la Joye" 
op, een mondaine beweging die door 
middel van bals en muzikale bijeen
komsten de "Joye" - de vneugde -
wilde bevorderen (blz. 246). 
Amalia Margareta woonde tijdelijk 
in Geertruidenberg, van waaruit zij 
Constantijn Huygens begin juli 1653 
benoemde tot ridder in haar parti
culiere orde. Zij stuurde Huygens 
een medaille en schreef dat hij in 
Den Haag natuurlijk steeds van harte 
welkom was. Wanneer zij niet aanwezig 
zou zijn, dan zou Huygens daar in 
vrolijk gezelschap ontvangen worden 
onder leiding van haar "coadjutrice" . 
Even voor de duidelijkheid: Amalia 
Margareta van Brederode was een 
dochter van Johan Wolfert en Anna 
Johanna gravin van Nassau-Siegen . 
Amalia Margareta (overleden in 1663 
of 1665) was, toen ze Huygens in 
1653 benoemde in haar "Ordre", gehuwd 
met Albrecht Hendrik baron van 
Slavata, een Boheems edelman. 

De Hofpoort - zo ongeveer het enige 
wat bewaard is gebleven van het kas
teel Batestein te Vianen - is niet 
bepaald een monumentaal visite-kaartje 
om toeristen naar Vianen te lokken. 
En ook de directe omgeving werkt daar 
niet aan mee. De Hofpoort en omgeving 
is eigenlijk een tneurig voorbeeld 
van hoe men monumentenzorg niet moet 
bedrijven. 

Het leek er op dat 1981 een goede 
stoot in de richting zou zijn om de 
Hofpport en omgeving een nieuw (his
torisch verantwoord) gezicht te ge
ven. Maar of dat het geval is, is nog 
maar de vraag. Want wanneer je hoort 
dat 19de eeuwse arbeidershuisjes ge
sloopt worden om ze ... op dezelfde 
plaats op geheel dezelfde wijze weer 
op te bouwen, dan mag je toch wel een 
vraagteken zetten bij de motivatie 
van sloop en ... wederopbouw. Laat 
staan dat er sprake is van een ver
fraaiing van de Hofpoort en omgeving, 
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