
Weer stukje aan het Viaanse 
cultuurgoed toegevoegd 

Op 4 december jl. werd met een kleine 
plechtigheid op het stadhuis te Vianen 
een gedeelte van het archief van de 
Historische Vereniging 'Het Land van 
Brederode' door het bestuur officieel in 
bruikleen overgedragen aan de gemeente 
Vianen. Namens de gemeente heette de 
loco-burgemeester mevrouw Th. M. 
Schaafsma-Versluis allen hartelijk 
welkom. In haar toespraak memoreerde 
zij het vertrek van het archief uit Vianen 
naar het Rijksarchief te Utrecht ongeveer 
15 jaar geleden. De eerste stap, om dit 
archief weer terug te brengen naar 
Vianen, werd gezet tijdens de opening 
van de tentoonstelling, die de Historische 
Vereniging ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan in september 1989 
organiseerde. 
Inmiddels is het gehele bezit van de 
Historische Vereniging gecatalogiseerd en 
beschikt de gemeente Vianen over een 
klimatologisch goed fuctionerende 
archiefruimte waar de heer J.M.M. Ruijter, 
medewerker stafbureau IPO, de scepter 
zwaait. 
Voorde Historische Vereniging voerde de 
voorzitter H.L.P. Leeuwenberg het woord. 
Hij deelde mee, dat nu de delen 
Archivalia, Handschriften en het Archief 
van de heerlijkheid Tienhoven onder 
Hagestein fysiek aanwezig zijn in het 
gemeentearchief van Vianen. Het is de 
bedoeling dat de bibliotheek op korte 
termijn volgt. Helaas is het nog niet 
mogelijk de collectie foto's en prenten 
over te dragen, daar de gemeente op dit 
moment nog niet is toegerust op een 
adekwaat beheer. Het is realistischer, 
deze delen van het archief dan ook 
voorlopig in Utrecht te laten. Hetzelfde 
geldt voor de collectie munten van Vianen 
van de vereniging. Uit veiligheidsover
wegingen worden deze munten 
momenteel bewaard in het Centraal 
Museum te Utrecht. Overigens bena
drukte de voorzitter dat uitlening van de 
munten voor educatieve doeleinden, mits 
de nodige veiligheidsmaatregelen worden 
genomen, wel degelijk mogelijk is. 

Na de tekening van de overeenkomst 
door beide partijen besloot mevrouw 
Schaafsma met de woorden: 'Er is 
vandaag opnieuw een stukje aan het 
Viaanse cultuurgoed toegevoegd'. 
Het archief kan elke werkdag op het 
gemeentehuis Vianen worden geraad
pleegd. Openingstijden maandag-vrijdag 
9.00 - 12.30 uur en woensdagmiddag van 
13.30 - 17.00 uur. Men wordt verzocht zijn 
komst vooraf te melden bij de heer 
J.M.M. Ruijter. 

A.J.M.K. 

Aanwinst belangrijke viaanse munt 

Tot de bezittingen van de vereniging 
behoort een kleine muntenverzameling. 
Kern van die verzameling en trots van de 
vereniging zijn de 9 munten en 2 
rekenpenningen afkomstig van de 
muntslag, die in de 16e eeuw te Vianen 
was gevestigd. Men vindt ze uitgebreid 
beschreven in het dubbelnummer van 
jaargang 14 (1989) van dit tijdschrift. 
Sinds kort is deze kleine collectie Viaanse 
munten uitgebreid met een zeer zeldzame 
munt uit de tijd van Hendrik van 
Brederode. Dankzij de medewerking van 
de gemeente Vianen, die niet alleen het 
bestuur op deze munt attendeerde, maar 
tevens bereid was de aankoop daarvan 
vóór te financieren, kan de vereniging zich 
nu eigenaar noemen van deze zeer 
bijzondere munt. 
Het betreft een zgn. gouden angelot, 
ongedateerd, maar op grond van het 
randschrift te plaatsen in de tijd van de 
heerschappij van Hendrik van Brederode 
(1556-1568). Het gewicht bedraagt 5 
gram. Van elders zijn slechts 10 
exemplaren bekend. 
De angelot werd geslagen naar het 
voorbeeld van een engelse gouden munt, 
die sinds 1465 op ruime schaal circu
leerde, de zgn. angel. Op de keerzijde is 
de aartsengel Michael afgebeeld, die een 
draak (Satan) vertrapt en doorboort met 
zijn speer met kruis. Op de voorzijde zien 
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Gouden angebt, voorzijde 

we een schip of galjoen met aan de mast 
de wapens van de Brederodes en Vianen. 
Boven het wapen staan de letters HB. 
Het omschrift keerzijde luidt: QVOD. 
IVSTEM.EST.IVDICATTE., aan de voor
zijde: MONE.NO.HE.DO-D.BRE.LI.VIAN. 
Deze aanwinst betekent voor de 
vereniging een zeer waardevolle verrijking 
van haar bezittingen. Voor Vianen is een 
stukje cultuurgoed teruggekeerd. 

H.LPh.L. 

Bronzen paard van Pieter d'Hont 
voor Vianen 

Op dinsdag 9 oktober 1990, de dag vóór 
de 719e paardenmarkt, werd een groot 
bronzen paard, gemaakt door de bekende 
Utrechtse beeldhouwer Pieter d'Hont, 
officieel overgedragen aan de gemeente 
Vianen. Opdrachtgever was de Stichting 
Beheersfonds Boazbank. Deze stichting 

Foto Martien van der Vlerk. 
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steunt jaarlijks een aantal sociale, 
culturele en ideële doelen binnen de 
gemeente Vianen. Voor de stichting was 
dit de grootste activiteit tot nu toe. 
De keuze voor een paard lag voor de 
hand. Al vele eeuwen wordt er jaarlijks in 
oktober een grote paardenmarkt 
gehouden op de Voorstraat in Vianen. Het 
lag voor de hand om Pieter d'Hont, thans 
73 jaar, als beeldhouwer uit te nodigen. 
Deze kunstenaar heeft in zo'n 50 jaar 
meer dan 200 opdrachten uitgevoerd. Zijn 
oeuvre is zeer omvangrijk zowel in 
onderwerpen als in uitvoering. Alleen in 
Utrecht vindt men door de stad verspreid 
al 46 werken van zijn hand. Bekende 
werken zijn het bronzen beeldje van Anne 
Frank op het Janskerkhof in Utrecht, 
portretten van koningin Beatrix en 
kardinaal Alfrink en het beeldje dat de 
Edison-stichting voor muziek elk jaar 
uitreikt. Aan zijn laatste werk, dit stoere 
Zeeuwse trekpaard, heeft d'Hont twee 
jaar gewerkt. Het iets meer dan levens
grote en 2,5 ton wegende paard heeft een 
plaatsje gekregen op de Voorstraat, waar 
het stevig op de benen staat, ter 
verfraaiing van het stadsbeeld en tot 
vermaak van de kinderen, die er een 
plezier in scheppen de 'sokjes' te aaien. 

A.J.M.K. 

Arkelse oorlog 

Op 18 januari 1990 promoveerde aan de 
universiteit van Leiden M.J. Waale op het 
proefschrift De Arkelse oorlog 1401-1402. 
Een politieke, krijgskundige en econo
mische analyse. Het werd uitgegeven bij 
Verloren te Hilversum. De handelseditie 
van het boek is te verkrijgen bij de 
Utrechtse boekverkopers Broese Kemink 
op de Stadhuisbrug voor 48 gulden. 
Dit boek, precies 300 bladzijden groot, is 
een must voor iedereen die zich 
interesseert voor de geschiedenis van 
onze streek. Het behandelt het drama van 
de ondergang van het machtige adellijke 
geslacht van Arkel in hun jarenlange strijd 
tegen de graaf van Holland. In deze 




