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RELIGIEUS ERFGOED
W. van Zijderveld
De kans is groot dat u er niets van hebt gemerkt, maar het jaar 2008
is door hogere machten op 17 januari 2008 op het Domplein te
Utrecht uitgeroepen tot het Jaar van het Religieus Erfgoed. Dit begrip
erfgoed moet ruim worden opgevat en bevat behalve de in het oog
vallende kerken en kloosters, ook kerkinventarissen, bijbels, kerkelijke boeken en ook kerkelijke rituelen.
Eigenlijk is het ook wel goed om eens speciaal de aandacht te
vestigen op het religieuze erfgoed dat we in Nederland nog bezitten.
Religie heeft in Nederland veel invloed op de samenleving gehad. Ze
bepaalde vaak gebruiken, gewoonten, wijze van leven en de
identiteit (jaja!) van de Nederlanders. Religie bepaalde direct of
indirect hoe men in de samenleving met elkaar omging, althans,
behoorde om te gaan. De wetgeving was, bewust of onbewust,
gebaseerd op de christelijke religie en heeft Nederlanders mede
gemaakt zoals ze nu zijn.
Kerkgebouwen zijn nog een ‘levend’ bewijs voor de dagen dat het
christelijke denken hier veel invloed had. Nu nog hebben kerken een
bepaalde uitstraling en bij het betreden ervan is vaak een eigen sfeer
te proeven, soms zelfs een gewijde sfeer. Ook mensen die niets van
God willen weten, kunnen die ervaring hebben.
Door de ontkerkelijking verdwijnen er veel kerken of worden ze
omgebouwd tot winkel, museum, theater, verzorgingscentrum,
appartementencomplex of moskee. Zo gaat steeds meer van een
tastbare herinnering verloren. Vaak blijft de façade nog staan, maar
wanneer die niet meer voldoet aan het huidige gebruiksdoel of teveel
en dus te duur onderhoud vergt, zal ook deze façade roemloos
verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook de herinnering aan een vroeger
geestelijk leven uit het straatbeeld. De materialistische jachtige
wereld heeft dan weer een overwinning geboekt op een stuk
historische bezinning. Het verdwijnen van de kerkgebouwen is
symptomatisch voor het verdwijnen van de oude cultuur en de
opkomst van een nieuwe. Of die beter is? In elk geval wel anders.
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WETENSWAARDIGHEDEN
R. Visser
Allereerst wil ik diegene bedanken die hebben gereageerd op mijn
oproep in de vorige Wetenswaardigheden. Ik heb leuke ideeën voor
nieuwe onderwerpen opgedaan, en soms was er zo veel te
bespreken, en kwamen er zulke mooie verhalen naar voren, dat de
tijd even helemaal werd vergeten. Ik heb in ieder geval een paar
leuke onderwerpen gevonden waar ik u allen in de toekomstige
Wetenswaardigheden nog eens mee zal verrassen.
Bij het onderwerp voor deze Wetenswaardigheden heb ik me voor de
verandering eens laten leiden door een actueel onderwerp en niet
door het verleden. Of toch wel?
Ik wil het met u namelijk hebben over tradities en één daarvan in het
bijzonder. Het woord traditie komt van het Latijnse trádere en
betekend doorgeven of overleveren. Tradities zijn overleveringen van
gebruiken en kunnen soms vele eeuwen oud zijn. Een bekende
Nederlandse traditie, van alweer 110 jaar oud, is die met de gouden
koets op de derde dinsdag van september. Een andere bekende is
de 1 april traditie die zou zijn ontstaan in de tijd van Alva. Weet u nog
wat u op school heeft geleerd; ‘Op 1 april verloor Alva zijn bril’
waarmee men verwees naar het verlies van Alva in 1572 toen hij
Brielle moest afstaan aan de watergeuzen. Maar 1 april is in heel
Europa een ‘grappendag’ dus gezien het internationale karakter van
deze speciale dag, zal de traditie zijn oorsprong vast ergens anders
hebben? Waar kon ik helaas niet achterhalen, (Heeft te maken met
het vervangen van de Juliaanse kalender door de Gregoriaanse
redactie.) maar zo zijn er vele tradities waarvan het ontstaan verloren
is gegaan. Maar heel soms worden tradities ook weer in ere herstelt,
zo werd er in onze omgeving in 2005 met het opnieuw installeren
van het Schuttersgilde van Lexmond en Hei- en Boeicop, zo´n
traditie weer in ere herstelt. Nu is er over ons lokale schuttersgilde al
heel veel publiciteit geweest, dus daar wil ik in deze
Wetenswaardigheden niet al te veel aandacht aan besteden. Waar ik
wel op wil inzoomen is een andere traditie die nauw samenhangt met
het geherintroduceerde schuttersgilde, of eigenlijk de versierselen
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die bij de traditie horen. De traditie waar ik het over heb is die van
het Koningsschieten en de versierselen waar ik op wil inzoomen zijn
het koningszilver en in het bijzonder het koningszilver van het
schuttersgilde van Lexmond en Hei- en Boeicop, zie foto 1, dat als
een Feniks uit zijn as herrijst!

Foto 1

Voordat ik dieper op dit koningszilver in ga, ontkom ik er toch niet
aan om iets over de gilden zelf te vertellen. Hoewel het woord gilde
5
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‘ghilde of ook wel Guild’ terug te voeren is tot in de Germaanse tijd,
krijgt het pas rond het eerste millennium zijn functie als belangenorganisatie van een beroepsgroep. In die periode nam de groei van
de bevolking enorm toe en ontstond er bij handwerklieden een grote
behoefte om hun werk en de gehele beroepsgroep te beschermen.
Er ontstonden verschillende gilden. Zo kende men o.a. het bakkersgilde, het slagersgilde, het zilvergilde, maar ook bijvoorbeeld het
chirurgijngilde. Pas na het ontstaan van de steden in de 13e eeuw
kwamen er, door de behoefte om de stad te beschermen, schuttersgilden.
De gilden hadden ook een eigen patroonheilige waar ze vaak naar
werden vernoemd, zo werd het kunstenaarsgilde naar hun patroonheilige St. Lucas, het St. Lucasgilde genoemd. Het schuttersgilde
van Lexmond en Hei- en Boeicop heet het St. Martinus en St.
Antonius gilde. Dat er twee patroonheiligen zijn komt omdat men wil
verwijzen naar twee gilden, één in Lexmond en één in Hei- en
Boeicop.

Foto’s 2 t/m 4

De schutterijen waren dus burgerwachten, die door hun oefeningen
leken op schietverenigingen waarvan de leden naar de wapens
waarmee ze oefenden werden vernoemd. Zo kende men de
voetboogschutters, de handboogschutters en na de invoer van
vuurwapens rond 1500, ook nog de kloveniers (foto‘s 2 t/m 4). Het
was de bedoeling dat de schutters wekelijks oefenden op het
oefenterrein, de doelen, niet alleen omdat de oefening vaak werd
6
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afgesloten met een stevige borrel, maar vooral ook om zich voor te
bereiden om op het jaarlijkse, soms tweejaarlijks, vogelschieten te
kunnen laten zien hoe goed ze wel waren. De inzet van deze
wedstrijd was echter hoog, het koningschap van het gilde!
Het vogelschieten is een heel oude traditie. Al in de 14e eeuw wordt
er melding gemaakt van het vogelschieten, of zoals het toen heette,
het feest van de papegaai. Wie de papegaai afschoot mocht zich
voor een jaar lang koning van het gilde noemen en was ontheven
van contributie. Na afloop van het jaar diende hij een zilveren schild
aan het gilde te schenken. Voordat het feest begon trok de schutterij
in optocht door het dorp. Aangekomen bij de doelen opende de
hoofdman het feest met een gebed en het afnemen van het
koningszilver van de heersende koning.
De vogel van de schutsboom schieten was dus letterlijk het hoogst
haalbare doel. De vogel kwam als belangrijkste symbool vaak voor
op of aan het borstschild. Er zijn vele varianten van vogels gebruikt.
Het internet is hierbij een rijke bron.
(Zie onderstaande foto’s 5 t/m 9)
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Naast de keten met het borstschild, ook wel patroonsplaat genoemd,
met daaraan dus vaak de koningsvogel, bestaat het koningszilver
verder nog uit de koningsschilden of ook wel koningsbreuken
genoemd. (Zie foto 10 t/m 12) Dit zijn de schildjes die de koning aan
het einde van zijn koningsjaar aan het gilde schenkt.

Foto’s 10 t/m 12

Het oorspronkelijke koningszilver van ons lokale St. Martinus en St.
Antonius Gilde is, na het in slaap brengen van het schuttersgilde 200
jaar geleden, verloren gegaan.
Maar wat is een schutterij nou
zonder koningszilver? Op zaterdag
13 september jongstleden was het
dan zover, de Lexmondse en Heien Boeicopse schutterij kregen toen
hun eigen koningszilver aangeboden. Het door de Lexmondse
meester-zilversmid Walter Huisman
ontworpen en gemaakte borstschild (zie foto 1) hangt aan een
Lexmondse ambtsketen uit de 19e
eeuw. (zie foto 13)

Foto 13
8
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De penning aan de vogel, zie detail op foto 1, draagt het wapen van
Lexmond en behoorde ook oorspronkelijk tot de burgermeesters
keten. Kortom een object een koning waardig.
Het nieuwe schild draagt naast de naam van het gilde ook een aantal
details die verwijzen naar de schutterij zoals de bijzonder fraaie
kruisboog (zie detail foto 14) en de gestileerde gekroonde vogel (foto
15), de koningsvogel, welke natuurlijk verwijst naar de eerder
besproken papegaai die men bij het koningschieten van de mast,
schutsboom, moet schieten.

Foto 14

Foto 15

Bij het Lexmondse en Hei en Boeicopse gilde zijn de koningsschilden of koningsbreuken vervangen door gegraveerde schakels
die aan de ketting worden gezet. (Zie foto 16 en 17)

Foto 16

Foto 17
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Bij mijn onderzoek voor deze Wetenswaardigheden kwam ik erachter
dat er vrij veel gildezilver bewaard is gebleven waarvan een deel in
bezit is van musea, maar ook een heel groot deel in bezit van de
gilden zelf. Niet alleen zitten hier prachtige exemplaren tussen zoals
het prachtige schild uit 1635 dat behoort tot de zilverschat van het
Sint Antonius en Martinus Gilde uit Cuijk, (foto 18), maar vormt deze
traditie ook een enorme bron van artistieke en historische waarde.

Foto 18

Door het (twee)jaarlijks terugkerende vogelschieten, en daarmee het
registreren van de koning en het leveren van een koningsschild, dat
vaak gegraveerd werd met jaartal, naam en versierselen, is er een
schat aan informatie beschikbaar die ons in chronologische volgorde
een beeld geeft van onder andere kunststijlen, zilverkeuren, zilversmeden en persoonsnamen. De laatsten zijn zeer handig voor
bijvoorbeeld genealogisch onderzoek.
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Het blijft natuurlijk jammer dat het oorspronkelijke koningszilver uit
Lexmond en Hei- en Boeicop, verondersteld dat dit er ooit is
geweest, verloren is gegaan. Maar des te interessanter is het om te
zien dat na dik 200 jaar deze traditie in ere is hersteld. Met het
aanbieden van het nieuwe borstschild werd een brug geslagen naar
lang vervlogen tijden met heel andere mensen, maar met dezelfde
liefhebberij. Met plezier maak ik dus een plekje vrij voor dit pronkstuk
in een vitrine van ons virtuele museum.
Object:
Borstschild St. Martinus en
St. Antonius, schuttersgilde
van Lexmond en Hei- en
Boeicop.
Herkomst:
Lexmond, 2008.
Maker:
Walter Huisman, meesterzilversmid, Lexmond.
Toepassing:
Koningszilver t.b.v. schutterij
van Lexmond en Hei- en
Boeicop.
Eigendom:
St. Martinus en St. Antonius
schuttersgilde van Lexmond
en Hei- en Boeicop.

Foto 19

Geraadpleegde bronnen:
Huissens Gildenzilver vanaf 1554, FJM Vermaas, HAJ Vermaas, JAM
Wannet en JHF Zweers.
Leids zilver, Catalogus Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden.
Diverse websites van Schuttersgilden w.o. Cuijk, Soerendonk en nog vele
anderen.

================
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VERDWENEN GEWOONTEN IN HEI- EN BOEICOP (4)
W. van Zijderveld
In dit vierde deel worden enkele gewoonten beschreven die vroeger
in Hei- en Boeicop voorkwamen. De beschrijvingen zijn gebaseerd
op de herinneringen van enkele Hei- en Boeicoppers en gaan
daarom terug tot circa 1920. Voor die tijd bestonden ze ook al, maar
misschien in iets gewijzigde vorm. Dit soort gebruiken en gewoonten
is meestal zeer oud en vooral in de periode vóór 1920 zullen ze
weinig gewijzigd zijn.
Nieuwjaarwensen
Het nieuwjaarwensen is al een zeer oud en algemeen verbreide
gewoonte. In heel Nederland gingen in de negentiende eeuw
nachtwakers, agenten en vele anderen op nieuwjaarsdag langs de
deuren om de bewoners een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. In
ruil voor hun wens hoopten ze een geldstuk te krijgen. Ook veel
kinderen, vooral arme, deden hieraan mee en kregen dan geld of
een versnapering.
In Hei- en Boeicop waren het vooral de kinderen die langs de deuren
gingen om gelukkig nieuwjaar te wensen. Ze zongen geen versje en
ook de rommelpot werd niet gebruikt, zoals dit wel het geval was in
andere streken van ons land. De kinderen kregen dan een paar
centen, maar soms een stroopmop (dat is een goud-bruin gebakken
ronde koek, aan de bovenkant bol, bestaande uit: deeg, gemengd
met stroop) of speculaas. Niet alleen in, maar ook buiten Hei- en
Boeicop, was bekend dat iedere nieuwjaarwenser door de familie
Kees Kok, die woonde op de Arina Hoeve, beloond werd met een
kwartje. Voor kinderen in die tijd was dat een groot bedrag.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam het nieuwjaarwensen al
bijna niet meer voor.
Sinte Cathrijnemelken
Het Sinte Catrijnsmelken is een zeer oude streekgewoonte, die pas
rond de Tweede Wereldoorlog verdwenen is. Sinte Catrijnsdag viel
op 25 november en vaak stonden de koeien toen al op stal. Wanneer
12
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ze echter nog in de wei liepen, mocht iedereen die dat wilde de
koeien ’s morgens vroeg gaan melken. Dat moest wel gebeuren
voordat de boer of zijn knecht of meid in de wei kwamen om te
melken. Dat betekende dus vroeg opstaan voor de liefhebbers, die
meestal daggelder of zoiets waren. Bovendien moest men zorgen de
concurrentie te vroeg af te zijn, want vooral vóór de jaren dertig van
de vorige eeuw scheen er nogal wat animo voor het gratis Sinte
Catrijnsmelken te zijn geweest. De ‘oogst’ was echter niet groot. In
de eerste plaats gaven de koeien, die ’s zomers normaal 20 à 25 liter
per keer gaven, midden november nog maar 4 à 5 liter, en in de
tweede plaats moesten de melkers de melk in emmertjes vervoeren
en kon de melk in die tijd niet lang goed worden gehouden. IJskasten
waren toen nog een grote luxe!
Waarschijnlijk is de gewoonte van het Catharijnmelken een vorm van
dankbaarheid van de boeren geweest, want wanneer het vee nog
buiten liep, hadden ze geen wintervoer nodig, wat de boer weer het
nodige geld uitspaarde. Daarom konden ze wel een goed gebaar
maken naar hun armere medemens. Veel melk zullen de koeien
trouwens niet hebben gegeven, want in die tijd stonden de koeien
’s winters ongeveer twee maanden droog en gaven tegen die tijd al
niet veel melk meer.
Huisslachtingen
Huisslachtingen kwamen in de herfst voor.
Wanneer men het vroeger over een huisslachting had, betrof dit
meestal een varken. Wanneer bij iemand, of hij nu boer was of
daggelder, een huisslachting had plaatsgevonden, kon hij er vast op
rekenen dat zijn buren bij hem op bezoek kwamen. Ze kwamen dan
het varken keuren, wat ‘looien’ of ‘vetprijzen’ werd genoemd. Dat
laatste woord geeft de gewoonte het beste weer. Het beest werd
door het bezoek altijd geroemd om zijn kwaliteit, ook al was het
broodmager. Als beloning kreeg het bezoek dan een borrel
aangeboden, en dat was zo’n uitstapje wel waard!
Met dank aan:
- Dhr. P. den Besten
- Dhr. J.P. de Leeuw †
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Overige bronnen
- Dool, Dick van den, Een oud gebruik: Sinte Catrijnmelken, in:
Mededelingenblad
Geschiedkundige
Vereniging
Giessenburg
en Schelluinen, maart 1986, 7e jg. nr. 1
- With, Joh. de, Aengaende den dorpe van Heycop, Dirk Jan
Brouwer, Hei- en Boeicop, 2000, p. 137-138

================

Huisslachting
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TOEN EN NU
W. van Zijderveld

De bekende winkel van J. Middelkoop, Hei- en Boeicopseweg

Het verbouwde huis, waarvan ook de voorgevel is gewijzigd.
15
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN
J.L.E. Bassa-de Jong
Hei- en Boeicop
Bericht van 02-07-1938
• I.v.m. het gering aantal crisiswerkloozen, is door B. en W. de
steunregeling vanaf Maandag 27 Juni jl. voor onbepaalde tijd
stopgezet.
Bericht van 16-07-1938
• Onze inwoner, de heer M. de Jong Gzn. legde dezer dagen met
goed gevolg te Utrecht het eindexamen af der 5-jarigen HBS.
Bericht van 26-07-1938
• Goedgekeurd: Het bestuur van de Vereen. “Het Groene Kruis”
alhier, mocht dezer dagen bericht ontvangen dat op de statuten
harer vereeniging opnieuw de Kon. Goedkeuring is verkregen
voor den tijd van 29 jaar.
Bericht van 14-09-1938
• Liet het zich aanvankelijk aanzien, dat de feestelijkheden ter
herdenking van het regeringsjubileum onzer Koningin in deze
gemeente achterwege zouden blijven, thans is daarin verandering gekomen. In het laatst van vorige week kwamen enkele
vooraanstaande ingezetenen bijeen, om te overwegen alsnog
een feest te organiseeren. Deze bespreking had tot gevolg, dat
een commissie werd benoemd, bestaande uit onderstaande
personen: Erevoorz. Mr. A.J. de Wolff; voorz. G.J. den Hertog; 2e
voorz. B. Bikker; secr. G. Vink; 2e secr. P.E. de Vos; pennm. A.J.
Stravers; 2e pennm. P. Bogerd; commissarissen H. van Hemert,
M. Verkerk, G.M. den Hertog Gzn; commissie van bijstand A. de
With Czn., L. Holl, J. v/d.Linden, L. de Jong Dzn., J. Holl Jzn.,
Th.M. Verkerk, A.F. Kool, W.H. de Jong, J. Middelkoop, A. v/d
Grift.
Bericht van 21-09-1938
• Dinsdagavond kwam het comité voor de feestviering in het café
van den heer Van Es bijeen tot nadere vaststelling van het
16
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programma van feestelijkheden. Blijkens mededelingen van de
penningmeester was op de circulerende lijsten zoodanig
geteekend, dat de financiën geen bezwaar meer maken.
Bericht van 05-10-1938
• In verband met het onder de wapenen komen van ’t schoolhoofd
der Bijzondere School, den heer H.C. Boerboom, was tijdelijk als
waarn. hoofd aangesteld de heer A. Bikker die reeds als
kweekeling met acte aan deze school werkzaam was.
Bericht van 29-10-1938
• Het huldigingscomité hield een bijeenkomst in “Het oude
Rechthuis”. Op 21 oktober 1938 richtte men de Oranjevereeniging op. Alle aanweezigen, plm. 40 man gaven zich op als
lid.
Lexmond
Bericht van 06-08-1938
• B.en W. stellen voor om een gemeenschappelijke regeling aan te
gaan met omliggende gemeenten inzake hulpverlening bij brand.
De Voorz. licht toe, dat destijds al eens gepoogd is om met
andere gemeenten een dergelijk plan van hulpverleening in
elkaar te zetten. Toen is dat op onwil van sommige gemeenten
afgestuit. Nu is een algemeene regeling ontworpen, omvattende
geheel Zuid-Holland. De plaatsen worden in sectie’s ingedeeld
en het moet nog worden uitgemaakt, onder welk sectie Lexmond
valt. De tarieven welke worden berekend bij hulpverleening, zijn
in de voorgestelde gemeenschappelijk regeling verwerkt en zijn
billijk. Voor hulp van een motorspuit met 200 meter slang wordt
f 5,00 per uur berekend, welke tarieven opklimmen naar gelang
grootere spuiten met meer slangen worden gebruikt. Verder is in
de regeling vastgelegd, dat de gemeente, welke het eerste
aanwezig is de bevelvoering op zich neemt. Bij het vaststellen
van de plaatselijke brandweerverordening is reeds met deze
gemeenschappelijke regeling in het ontwerp rekening gehouden,
alzoo is deze regeling reeds op aansluiting ingesteld.
Bericht van 27-08-1938
• Dezer dagen is het Raadsbesluit inzake slooping der oude
dorpspomp uitgevoerd en is dit onnutte gevaarte verdwenen. De
17
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eerdere pomp zal voor gebruik ingeval van nood onder den toren
worden opgeborgen.
Bericht van 19-11-1938
• Naar de oude paden terug: De doorsnee-Lexmonder is conservatief, vooral op kerkelijk terrein. Hij wil liefst alles bij het oude
laten en toen een paar maanden geleden de Kerkvoogdij besloot,
om het klokluiden bij het aanvangen der Godsdienstoefeningen
af te schaffen en te vervangen door een kort geklep, waren
weinig Lexmonders zoo direct met deze regeling verzoend. Hoe
men hiertoe kwam? Verschillende predikanten van elders
maakten de opmerking, dat de kerkdiensten hier te laat, d.i. te
veel over den vastgestelden tijd, aanvingen. Het lange klokluiden
werkte laat komen, voornamelijk door de dorpsbewoners, in de
hand en zou het vervangen daarvan door kort geklep verbetering
kunnen brengen. Vandaar dat tijdelijk daarmede een proef werd
genomen. Het blijkt echter, dat men vaster aan het klokluiden
gehecht was, dan vermoed werd en heeft de Kerkvoogdij
besloten, om maar weer tot de oude gewoonte terug te keeren.
================

ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN
Diverse boeken tweede Wereldoorlog
Programma 10-jarig bestaan WIK
Ingebonden weekblad Timotheüs,
okt. 1900-sept. 1901
Luchtfoto Lexmond
Akte van aanstelling en eervol ontslag
van H.C. Boerboom
Anti-gladheidijzers voor schoenhakken
Vier foto’s

H. Rietveld
Mevr. M. de Vor-Beems
H.J. Steehouwer
J. de Jong
R. Molenaar
G. de Wildt
Mevr. Van Vuren

================
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EEN SOLDATENPLUNJE UIT 1835
W. van Zijderveld
Evenals tegenwoordig kregen in de negentiende eeuw de soldaten
hun uitrusting en kleding van het rijk. Dat was dan in bruikleen en
moest weer worden ingeleverd wanneer ze de dienst verlieten of
overleden. Na de oorlog in 1830/1831 met het opstandige zuiden,
dat zich onafhankelijk verklaarde en zich België noemde, bleven de
zuidelijke grenzen nog lang goed bewaakt door het Nederlandse
leger. Na verloop van tijd bleek dit niet meer zo nodig te zijn en
werden er veel militairen met groot verlof gestuurd. Ze konden in
geval van nood echter weer worden opgeroepen en moesten dan zo
snel mogelijk weer paraat zijn. Om die reden kregen de soldaten hun
kleding mee naar huis om in geval van nood als soldaat gekleed
weer bij de troep te kunnen verschijnen. Dit was ook het geval met
Goswin Rixoord. Toen hij voor onbepaalde tijd verlof kreeg, was hij
naar Lexmond vertrokken en daar gaan wonen.

De overwinning voor Leuven, 12 augustus 1831.
(naar een schilderij van J. Jelgerhuis Rzn.)
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In maart 1835 kreeg de burgemeester van Lexmond een brief van
zijn commandant, de kapitein kommandeerende de 3º kompagnie
van het 2º Battaljon, 3º Afdeeling, Mobiele Zuid Hollandsche
Schutterij, J. Evers Tije uit Gorcum. Hij had vernomen dat Rixoord
zedert eenigen tijd overleden is en had daarvan nog geen bericht
gekregen van de gemeente. De burgemeester moest dit zo snel
mogelijk opzenden maar ook zijn uitrusting, ten einde de geregelde
afdoening in het kwartaal waarin de schutter overleden is niet te
vertragen. Om aan deze bureaucratische regel te voldoen was een
lijst toegevoegd van de uitrustingsstukken die moesten worden
teruggezonden. Zo krijgen we een goed beeld van de uitrusting van
een schutter uit die tijd:
Een lakensche pantalon
Een paar lakensche slobkousen
Een mouwvest
Een schakot*
Een kwartiermuts
Een halsdas
Een randsel**
Twee hemden
Twee paar schoenen
Twee paar sokken
Twee onderbroeken
Een paar handschoenen
Een slaapmuts
Een linnen pantalon
Twee paar linnen slobkousen***
Een zakboekje
*

Een soldatenhoofddeksel, in een afgeknotte-kegelvorm, stijf,
tamelijk hoog en voorzien van een klep
** Vierkante soldatenrugtas
*** Een kledingstuk dat het bovenste deel van de schoen en het
onderbeen bedekte en aan de zijkant werd toegeknoopt.
Gebruikt o.a. tegen koude voeten
De legerleiding hield goed in de gaten of de soldaten die met
onbepaald verlof waren (groot verlof zei men later), hun soldaten-

20

10e jaargang nr. 4, november 2008

spullen nog wel in hun bezit hadden en of deze nog wel in goede
staat verkeerden. Regelmatig was daarop controle, zo ook op 5
oktober 1847. De onbepaalde verlofgangers uit Heicop moesten zich
die dag ’s morgens in Vianen melden, voorzien van hunne
equipementstukken en zakboekjes en in volle tenue gekleed. De
‘gelukkige’ Heicoppers waren:
Jan Cornelis den Hartog
Aart Cornelis Broere
Willem Middelkoop
Versluis, die plaatsvervanger was van Willem Middelkoop
Klaas Maarten den Hartog
Het leverde deze Heicoppers in ieder geval een verplicht ‘dagje-uit’
op.
Bron: Gemeentearchief Vianen, VIS 1835 en 184

De Schutterij in gevecht bij Houthaelen, J. Hoynck van Papendrecht

================
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DE PAARDENMARKT
Uit het gemeenteblad “Wegwijzer” van december 1966
Jac. de Jong
Wanneer men de leeftijd der sterken heeft overschreden zijn de
jeugdherinneringen levendig, soms beschamend.
Ons is gevraagd iets te vertellen uit deze herinneringen en wel iets
dat elke Lexmonder nog interesseert. De Paardenmarkt is historie
geworden. Zij is een wat vroegtijdige dood gestorven en zelf daarvan
de medeverantwoordelijkheid te dragen is niet altijd gemakkelijk
geweest. Meermalen trof ons het verwijt: Die ene dag in het jaar dat
wij vrij hadden is ons ook nog afgenomen.
Hoewel geen Lexmonder van geboorte, hebben wij toch vanaf onze
kinderjaren de markt bezocht. Het feit dat mijn stiefvader een rasechte Lexmonder was droeg hier veel aan bij.
Nog in het begin van deze eeuw kon de paardenmarkt een bloeiende
markt en een markt van betekenis worden genoemd; dit zelfs in
tegenstelling met Ameide en Meerkerk.
Hoe lang, of vanaf welke tijd zij bestaan heeft is niet erg duidelijk; in
elk geval eerder dan de Viaanse markt. De paardenfokkerij was,
door de vrij grote oppervlakte bouwland die voorheen in Lexmond
aanwezig was, een noodzakelijk onderdeel van het landbouwbedrijf.
Omstreeks 1830 telde men in Lexmond 180 trekpaarden.
Aangenomen kan worden dat het aantal jonge paarden zeker hoger
lag. Vijf à zes trekpaarden per bedrijf was voor de Kortenhoevense
boer haast regel. Vermeldenswaard is wel, dat 100 jaar geleden,
vanaf de boerderij van Bodde, nu C. Vink, tot aan Helsdingen, het
één vlakte zonder huizen was. Tot diep in de polder was alles
bouwland.
De datum van de markt viel op de 4e maandag in augustus, dus “22”
vroeg of “28” laat. Voor de bouwboer geen ongunstige tijd; de
korenoogst liep bij gunstig weer af en de aardappeloogst moest nog
beginnen. Of het in die tijd van de hennepbouw zo gunstig lag valt te
betwijfelen.
De week voor de marktdag was heel Lexmond één en al
bedrijvigheid, zowel in het dorp als op de boerderijen. Alles kreeg
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een extra beurt, vooral de tuinen en boerenerven werden flink onder
handen genomen. Het gras om de boerderij kort gemaaid, de erven
gezand, graskanten met de spa of schop netjes afgestoken. Stalling
voor de paarden van familie en vrienden moest vaak extra klaar
gemaakt worden. De deel, zo werd de ruimte in het achterhuis
genoemd, werd niet vergeten. Daar leefde het gezin in de zomer en
werden ook de gasten ontvangen.
De deel werd bestrooid met zeer fijn zand en langs de kant met
sierlijke krullen versierd. Hiervoor gebruikte men een koehoorn,
waarin aan de punt een klein gaatje was gebrand. Op de boerderij,
bewoond door de familie de Jong, even voorbij de Vliet, is dit het
langst in gebruik gebleven. Zuster Engeltje was in dit opzicht een
kunstenares; niet alleen sierlijke bloemen, maar ook Oudhollandse
spreuken en rijmen van Vader Cats produceerde Engeltje op haar
deel. Denk eens in hoeveel arbeidsuren besteed werden om markten familiedag fleur en aanzien te geven.
Kan dit in onze tijd nog wel uitvoerbaar zijn?
Het was een vaste gewoonte dat alle gasten aan tafel genodigd
werden. Het hoofdgerecht was dan meestal soep van lamsvlees, bij
de boeren thuis geslacht. Als toegift rijst met krenten of “Kroos” met
pruimedanten, opgediend met boter en suiker; een smakelijk
gerecht, door de tegenwoordige vlaatjes en pudding niet te
evenaren.
Als men vroegtijdig vanuit de Laak naar het dorp ging, zag men al
veel bedrijvigheid. Op de toen nog brede berm bij “De Nes” stond het
vol met woon- of kermiswagens; ook zij hadden toen interesse voor
de paardenhandel. De boerenerven stonden vol met tilbury’s en
tentwagens; voor uitspanning ging men zoveel mogelijk naar familie
en kennissen.
Wagenmaker Vermeulen, waar nu het bedrijf van Bikker nog is, was
een op en top zakenman. Speciaal voor bezoekers van de markt
hield hij een uitstalling van alles wat de tijd toen vroeg: Nieuwe en
ook vernieuwde tilbury’s die in die tijd vooral werden gevraagd.
Vermeulen dacht: “Als er goede zaken gedaan zijn op de markt en
onder een borrel is afgerekend zijn de boeren op zijn best om zaken
mee te doen.”
In de vrij brede Dorpsstraat waren twee rijen palen gezet, met dikke
lijnen om de paarden aan vast te binden. Bij goede aanvoer soms
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wel drie rijen palen. Veulens en jonge paarden waren in de meerderheid. Vooral voor jonge paarden toonde de export veel
belangstelling. Op de vliering in “De Drie Snoeken” zijn nog de
slaapplaatsen voor de buitenlandse kooplieden te zien.
Als bewijs dat het marktgeld was betaald kreeg ieder paard een
kaartje aan de halster. Gemeente-veldwachter Kloet hield hierbij
streng controle. De goten in de Dorpsstraat, voorzien van houten
planken of deksels, hadden het met de marktdag zwaar te verduren.
Niet de gemeente, maar de eigenaars of bewoners moesten elk voor
zich zorgen dat de goten waren gedekt. Ik geloof niet dat dit veel
moeilijkheden gaf. De gemoedelijkheid was een deugd van ons
voorgeslacht.
Koekkramen en tenten verhoogden de gezelligheid. Het hoofd van
Jut ontbrak evenmin; vele jonge mannen droegen dan de onderscheidingstekenen van hun kracht met trots op de borst. De standplaatsen van de kramen en verdere vermakelijkheden waren haast
allen op het terrein van de kerk. Mogelijk dat onze huidige kerkvoogden bij het lezen hiervan hun hoofd fronsen. Van de toren tot aan
café Oosterling was alles bezet.
Tijdens de eerste wereldoorlog verloor de markt haar betekenis, die
zij nadien niet meer heeft teruggekregen.
Aan het begin is opgemerkt, dat zij een wat vroegtijdige dood is
gestorven; dit is echter heel betrekkelijk. Toen reeds was het meer
een herdenking van de eertijds bloeiende paardenmarkt.
Voor veel Lexmonders, ook zij die hier geboren waren en naar elders
vertrokken, betekende de afschaffing van de markt een gemis. Nog
niet zo heel lang geleden vertelde mij een rustend grondwerker het
volgende: “Maandagmorgen, de dag van de markt, vertrokken zij met
de vroege boot naar hun werk in Rotterdam. Bij het ontmoeten van
zijn makkers op de boot werd de heimwee naar de markt hen te
sterk. Zij gingen in Schoonhoven van boord en stapten op de boot
naar Lexmond.”
Hiermee is alles wat mooi en goed was aan de Lexmondse paardenmarkt verteld. Als de redactie van ons gemeenteblad het toestaat
willen wij later nog wel iets meer vertellen van de minder mooie
kanten van de markt.
================
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WILLEM VAN ORANJE, HEER VAN LEXMOND?
W. van Zijderveld
‘Heer’ van Lexmond
Lexmond maakte van oudsher deel uit van het Land van Vianen.
Hiertoe behoorden behalve Vianen, ook Lakerveld en Hei- en
Boeicop. De bezitter van het Land van Vianen regeerde over al deze
plaatsen. Een heer van Vianen was dus ook heer van Lexmond, al
zal hij zich zo nooit hebben laten noemen. Dat doet echter niets af
van het feit dat hij dit in wezen wel was.
De periode 1556-1564
Volgens de overlevering had Maarten Luther op 31 oktober 1517 een
document met 95 stellingen
tegen de deur van de slotkerk
van het Duitse Wittenberg
gespijkerd.
Dit
was
het
startschot voor hervormingsgezinden om de roomskatholieke kerk te zuiveren van
onchristelijke praktijken. Het
resultaat was geen zuivering
van de leer, maar een nieuwe
religie: het protestantisme.
In de Landen van Vianen en
Ameide was rond 1560 nog
weinig te merken van deze
nieuwe religie. Weliswaar had
Hendrik III van Brederode in
1558
Vianen
tot
een
toevluchtsoord voor ketters
gemaakt,
maar
van
die
mogelijkheid maakten niet veel
mensen gebruik.
Hendrik III van Brederode (1531-1568).
Gravure van G. Brandt, Iconografisch Bureau, Den Haag.
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Hendrik van Brederode was in de herfst van 1556 zijn vader Reinout
III opgevolgd en in het jaar daarop, in 1557, getrouwd met de
protestantse Amalia van Neuenahr (Nieuwenaar). Alleen al door het
aangaan van dit huwelijk mag worden verwacht dat hij sympathiek
stond tegenover het protestantisme. Of hij zelf toen al protestant
was, is niet duidelijk, maar hij legde de protestanten in elk geval
geen strobreed in de weg.
Zo begonnen zich vanaf 1557 boekdrukkers in Vianen te vestigen en
deze gingen zich zes jaar later toeleggen op het drukken van
ketterse geschriften. Op 17 maart 1558 vaardigde Hendrik III van
Brederode zelfs een resolutie uit, waarin hij verordineerde dat ketters
welkom waren in Vianen om dieselve stede te verbeteren. Ketters
waren namelijk vaak goede handwerkslieden en handelaars, zodat
die voor een stuk bedrijvigheid in Vianen konden zorgen. Hiermee
ging Hendrik van Brederode regelrecht in tegen het Spaanse gezag.
Hij was hiermee de eerste in de Nederlanden die zich openlijk tegen
Spanje keerde1.
Het verzet tegen Spanje
Zowel keizer Karel V als zijn opvolger, de Spaanse koning Philips II,
wilden een centrale regering. Zij wilden dit bereiken door langzaam
maar zeker alle privileges en bevoegdheden van de staten, gewesten en
steden op te heffen. Dit streven
ontmoette in de Nederlanden natuurlijk
verzet, dat geleid werd door de eerst
belanghebbenden: de adel. Eigenlijk
was dit de hoofdreden waarom het
verzet tegen Spanje ontstond. De
vrijheid van godsdienst was hiervan
een afgeleide en werd in de loop der
tijd de belangrijkste reden van het
verzet, omdat hierdoor ook de gewone
man het conflict aan den lijve
ondervond.
Margaretha van Parma, de halfzuster van Philips II, werd in 1559 landvoogdes van de Nederlanden.
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Hendrik III van Brederode, die heer van de Landen van Vianen was,
dus ook heer van Lexmond, was intussen uitgegroeid tot de voorman
van het Nederlandse verzet tegen Spanje. In 1564 legden hij, Floris I
van Culemborg, Lodewijk van Nassau en anderen, in het openbaar
hun geloofsbelijdenis af. Hiermee kozen ze openlijk de kant van de
protestanten en kwamen de politieke motieven ogen-schijnlijk meer
op de achtergrond te staan.
Dit was een gevaarlijke actie, want ongetwijfeld zou Philips II dit ter
oren komen en het opvatten als een daad van rebellie. Dat beloofde
dan niet veel goeds voor Hendrik van Brederode en zijn
medegelovigen. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat hij op 10
oktober 1564 een testament liet opmaken, waarin hij de heerlijkheden Vianen en Ameide vermaakte aan Willem van Oranje. Hendrik
van Brederode was kinderloos gebleven, dus hij deed met dit besluit
alleen zijn zusters tekort.
Willem van Oranje, die nauwe banden had met Hendrik van
Brederode, had niet tegelijk met de andere ‘geuzen’ openbare
belijdenis des geloofs gedaan. Hij volgde, als uitstekend diplomaat
en politicus, een andere tactiek. Het lijkt erop of hij bewust officieel
rooms-katholiek bleef, om zo nog goede contacten met Philips II te
kunnen onderhouden en zo de zaak van de Nederlanden het best te
kunnen dienen. Bovendien kon er in de ogen van Philips II niets mis
mee zijn, wanneer een protestant zijn bezit vermaakte aan een
rooms-katholiek. Hiertegen kon Philips II moeilijk gefundeerde maatregelen nemen.
Door de openlijke geloofsbelijdenis van Hendrik van Brederode en
zijn medestanders, werd nu duidelijk dat het bereiken van een
godsdienstvrede prioriteit kreeg. Echter, direct daaraan gekoppeld
wilde Hendrik van Brederode de invloed van de Spaanse overheid
op kerkelijke en wereldlijke zaken terugdringen. Het was meer een
andere vlag waaronder de strijd werd gestreden, dan dat het doel
werd gewijzigd. Zijn kasteel Batestein te Vianen werd daardoor een
belangrijk centrum in de strijd tegen Spanje. Willem van Oranje, zijn
broers Jan en Lodewijk van Nassau, Marnix van Sint Aldegonde en
andere belangrijke personen, zijn in de jaren daarna regelmatig op
Batestein geweest. Ze logeerden daar dan en omdat ze vaak hun
hofhouding meenamen, was het vaak een drukke boel op het slot. Zo
hebben ook de gravin van Weilburg, de zuster van Willem van
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Oranje, en zijn moeder Juliana van Stolberg daar gelogeerd.
Enkele drukkers te Vianen waren intussen in 1563, met toestemming
van Hendrik van Brederode, overgegaan tot het drukken van ketterse
boekjes. Dat waren boekjes die door de katholieke kerk als verboden
lectuur waren aangeduid. In januari 1566 volgde zelfs een herdruk
van het Nieuwe Testament, zoals dat in 1544 door Jacob van
Liesveldt in Antwerpen was uitgegeven. Dit was de enige protestantse bijbel in de Nederlandse taal. Ook een Nederlandse vertaling
van een in Emden gedrukte protestantse bijbelvertaling werd in
Vianen gedrukt. Dit alles moest echter toch nog heimelijk gebeuren.
Later zou Viglius van Aytta (1507-1577), een Spaanse jurist en hoge
ambtenaar van Philips II, Vianen beschrijven als het veelkoppige
monster van de opstand en de vergaarbak van alle ketters2.
Het smeekschrift en de hagepreken
Grote werkloosheid in de lakenindustrie, die voor de handel en
nijverheid van veel belang was, de strenge winter van 1564/1565, de
misoogsten in 1565 en het bijna geheel wegvallen van de
graanimport uit de Oostzeelanden, maakten dat 1565/1566 een
hongerjaar was, waarin grote armoede werd geleden. Deze crisis,
het geruzie tussen de edelen en Spanje (waardoor men niet goed
wist wie er de baas was) en vooral de maatregelen tegen de nieuwe
leer, die wreed werd onderdrukt, zorgden voor grote onrust onder de
bevolking. Om deze onrust te smoren, boden ruim vijfhonderd
edelen, zowel protestantse als katholieke, op 5 april 1566 in Brussel
aan landvoogdes Margaretha van Parma het ‘Smeekschrift der
edelen’ aan. Dit smeekschrift was opgesteld op Batestein. Deze
onderneming was voor Hendrik van Brederode en de andere leiders
niet ongevaarlijk, omdat ze zich al tegen Philips II hadden verzet. In
het smeekschrift verzochten zij om opheffing van de inquisitie en
verzachting van de plakkaten. Vooruitlopend op de beslissing van
Philips II beloofde Margaretha een matiging van de kettervervolging.
De edelen trokken daarop zegevierend huiswaarts, met Hendrik van
Brederode voorop.
Bij de indiening van het Smeekschrift werden de edelen door de heer
Barlaymont, een raadsheer van Margaretha, minachtend ‘geux’
genoemd, wat bezitlozen of bedelaars betekent. Dit was als
scheldnaam bedoeld, maar enkele dagen later werd door Hendrik
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van Brederode de term ‘geuzen’ tot partij- en erenaam voor de
opstandelingen uitgeroepen.

Op deze verguld zilveren geuzenpenning uit 1566 staat aan de ene zijde
Philips II afgebeeld met als randschrift ‘En tout fideles au roy’ (In alles trouw
aan de koning) en aan de andere zijde ‘jusques a porter la besace’ (tot aan
het dragen van de bedelkap) met twee mannen met ineengeslagen handen.

De invloed van de Spaanse regering was intussen sterk verzwakt,
vooral doordat veel Spaanse troepen waren weggehaald uit de
Nederlanden. Het gevolg was een grote opleving van protestantse
activiteiten. De calvinisten kregen daardoor moed en beleden steeds
openlijker hun geloof. Ook ballingen en uitgewekenen kwamen terug.
Eind mei 1566 begonnen de calvinisten in Vlaanderen met het
houden van hagenpreken buiten de stadspoorten, want daarbinnen
was dit verboden. In Holland werd de eerste hagenpreek pas op 14
juli 1566 gehouden. Dat gebeurde niet ver van Amsterdam, in het
rechtsgebied van Hoorn. Een week later, op 21 juli, werd een
hagenpreek gehouden in Overveen, bij Haarlem, en in de
Bergermeer bij Alkmaar. Het is geen toeval dat al deze gebieden
eigendom waren van Hendrik III van Brederode! Van hagenpreken in
het Land van Vianen en Ameide is ons echter niets bekend3.
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De beeldenstorm
Margaretha moest van Philips II haar voorwaardelijke toezegging
intrekken, wat tot gevolg had, dat op 10 augustus 1566 in
Steenvoorde een groepje burgers, na een opruiende preek te
hebben aangehoord, de beelden in het nabijgelegen klooster kapot
sloeg. De beeldenstorm was hiermee geboren.
Hendrik
van
Brederode
keurde
het
eigenmachtig
optreden van het volk af. Door
kordaat optreden kon hij de
bestorming van de abdij van
Egmond
voorkomen.
Op
zichzelf had hij tegen het
verwijderen van beelden uit
de kerk niet veel bezwaar,
maar dan moest dit door het
bevoegde gezag geschieden.
Zo zal hij er geen bezwaar
tegen hebben gehad dat de
schout en twee zonen van de
heer van Asperen de leiding
van de beeldenstorm in
Asperen op zich namen,
samen met de drossaard van
Culemborg en zijn soldaten.
Deze drossaard organiseerde
ook de beeldenstorm te
Culemborg, waar zelfs de
graaf van Culemborg persoonlijk aan deelnam.
Bij de beeldenstorm ging men met grof geweld te werk. Tekening door J.
Buys voor de ets door R. Vinkeles in J. Kok, Vaderlands Woordenboek, deel
5, Amsterdam, 1786.

Hendrik van Brederode ging zelf niet zo rigoureus te werk. Hij liet op
25 september 1566 de beelden, schilderijen en voorwerpen voor de
roomse eredienst uit de kerken in het Land van Vianen verwijderen
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en borg die op in zijn slot Batestein te Vianen. Wat er verder met de
in veiligheid gebrachte kerkinventarissen is gebeurd, is helaas niet
bekend, maar het zou geen verwondering wekken wanneer die van
Lexmond in het huis van de heren van Brederode van Bolswaert op
De Bol nog jaren dienst hebben gedaan4.
Hendrik van Brederode voer een militante koers
Philips II zag met lede ogen aan dat het protestantisme terrein won.
Hij zond extra geld aan landvoogdes Margaretha, zodat ze nieuwe
soldaten kon werven. Na de beeldenstorm keerden veel hoge edelen
zich af van het protestantisme en steunden ze weer de Spaanse
regering in Brussel. Hendrik van Brederode verloor hierdoor een
groot deel van zijn aanhang. Deze twee factoren waren een grote
tegenslag voor de protestanten.
Tot overmaat van ramp
deden geruchten de ronde
dat er een groot Spaans
leger naar de Nederlanden
zou worden gezonden.
Toen
de
geruchten
hierover
Hendrik
van
Brederode bereikten, was
hij wel genoodzaakt een
meer militante koers te
varen. Half september
1566 begon hij zijn stad
Vianen te versterken en
soldaten in dienst te
nemen. Hij nam zelf het
bevel over de stad in
handen. Een deel van zijn
soldaten was gelegerd te
Tienhoven op slot Herlaer,
bij Ameide.
In de zomer van 1566
vertoefde prins Willem van
Oranje, in de functie van
Hendrik van Brederode. Potloodtekening. stadhouder van Holland,
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Zeeland en Utrecht, aan het hof van zijn nicht Margaretha van Parma
te Brussel. Terecht vertrouwde zij Willem van Oranje niet, omdat hij
nauwe banden onderhield met Hendrik van Brederode. Zij dwong
hem daarom voorlopig in Brussel te blijven. Willem van Oranje
verzocht Margaretha om tijdens zijn verblijf in Brussel, Hendrik van
Brederode als zijn vervanger in Utrecht en Holland aan te stellen,
maar daar ging zij begrijpelijkerwijze niet op in.
In de Nederlanden bleef het na september onrustig en medio oktober
1566 trokken prins Willem van Oranje en zijn broer Lodewijk van
Nassau naar de stad Utrecht om van daaruit in de provincies Holland
en Utrecht orde op zaken te stellen. Op weg naar Utrecht gingen zij
op 18 oktober in Vianen nog op bezoek bij Hendrik van Brederode.
Ook tijdens zijn verblijf te Utrecht hadden Willem van Oranje en
Hendrik van Brederode nog enkele gesprekken met elkaar, zowel in
Utrecht als in Vianen.
Deze bezoeken en het werven van soldaten door Hendrik van
Brederode, kwam Margaretha natuurlijk ter ore. Zij zag haar wantrouwen bevestigd en kwam tot de conclusie dat een gewapend
conflict niet meer te vermijden was. Ook zij begon daartoe
voorbereidingen te treffen. Zij droeg de graaf van Megen, de
stadhouder van Gelre, op om soldaten te werven.
Willem van Oranje zat ook niet stil. Zo schonk hij aan Hendrik van
Brederode drie stukken geschut. Die werden geplaatst op de nieuw
door Hendrik gemaakte bolwerken te Vianen, waarvan er één de
toepasselijke naam Oranje kreeg en een ander Nassau. Toen
Margaretha bezwaar maakte tegen deze gift, antwoordde Willem van
Oranje doodleuk dat het in deze streken de gewoonte was om aan
vrienden geschenken te geven. En omdat hij van Margaretha nog
nooit had gehoord dat Hendrik van Brederode een vijand van haar
was, kon daar ook geen kwaad in schuilen. Willem van Oranje bleef
tot 15 december 1566 in Utrecht en vertrok toen naar Amsterdam.
Begin februari ging hij naar Antwerpen. Margaretha begon Willem
van Oranje steeds meer te wantrouwen. Hij moest aan haar een
nieuwe eed van trouw afleggen, maar dat weigerde hij. Hierdoor
verslechterde de verhouding tussen beiden nog meer.
Hendrik van Brederode was intussen doorgegaan met het werven
van troepen, onder andere in Antwerpen. De Staten van Utrecht
hadden in de herfst problemen met Hendrik van Brederode gehad en
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zij vreesden, terecht, dat Hendrik van Brederode voorbereidingen trof
om de stad Utrecht in te nemen. Ook Utrecht begon nu eind februari
1567 soldaten te werven en vroeg Margaretha of die een officier
beschikbaar wilde stellen om de leiding op zich te nemen. Zij
realiseerde zich dat het nu echt menens werd en zij beval de graaf
van Megen om op te trekken naar Utrecht en de stad te bezetten.
Het was een gemakkelijke prooi voor hem, want toen zijn troepen op
28 februari 1567, de stad binnentrokken, waren prins Willem van
Oranje en zijn troepen nog elders. Hendrik van Brederode had nu het
nakijken. Zijn kans om Utrecht in te nemen was nu wel verkeken.

Philips II (links) en Willem van Oranje, bij het vertrek van Philips II in 1559,
geschilderd door C. Kruseman.
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Willem van Oranje had ook gehoord dat Van Megen oprukte naar
Utrecht. Omdat toen de tijd te kort was om naar Utrecht op te trekken
en de stad in te nemen, vroeg hij aan Hendrik van Brederode om
naar Amsterdam te komen om die stad te verdedigen. Dit zou
ongetwijfeld het volgende doel van de graaf Van Megen zijn. Hendrik
van Brederode verliet, samen met twee edelen, vroeg in de morgen
van 27 februari 1567 Vianen te paard. De graaf van Megen kwam,
zoals vermeld, in de avond van diezelfde dag in Utrecht aan en de
volgende dag trokken zijn troepen de stad binnen. Even later werd
Vreeswijk bezet. De vijand kwam nu wel erg dichtbij het Land van
Vianen.
De in Vianen achtergebleven plaatsvervanger van Hendrik van
Brederode, Maximiliaan de Cocq, kon het krijgsvolk niet in toom
houden. De soldaten molesteerden de Viaanse burgemeester en in
de omgeving van Vianen werd twee maanden lang geroofd en
geplunderd. Het gestolen vee namen de soldaten mee terug naar
Vianen en daar werd het bij opbod verkocht. Meestal plunderden de
soldaten van Brederode alleen de gebieden buiten de Landen van
Vianen en Ameide, zoals het klooster Mariënwaard bij Beesd, maar
mogelijk oefenden ze ook in Lexmond hun terreur uit. Ook Hagestein, dat niet onder het gezag van de Brederodes viel, werd
geplunderd. Dat gebeurde op 12 maart 1567. Vooral de kerk en de
pastorie moesten het ontgelden. Uit de kerk en de sacristie werd het
ijzerwerk gesloopt en uit de toren stalen zij de klokken en het
uurwerk5.
Vianen werd Spaans gebied
Medio april 1567, enkele weken na het vertrek van Hendrik van
Brederode, verliet een groot deel van de opstandige troepen Vianen
om in Amsterdam bij Hendrik van Brederode hun achterstallige soldij
op te eisen. De Spaansgezinde regeringstroepen, die in het gebied
ten noorden van Vianen nu onder bevel stonden van hertog Eric van
Brunswijk, zagen hun kans schoon. Op 24 april 1567 staken zij de
Lek over en namen slot Herlaer en Ameide in. Daarna trok het
regeringsleger over de Lekdijk via Lexmond naar Vianen. Tien dagen
later, op 3 mei 1567, trokken de in Vianen achtergebleven drie
vendels van Hendrik van Brederode weg en op 5 mei 1567 trokken
de Spaansgezinde regeringstroepen Vianen binnen. Alle inwoners
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die niet waren gevlucht, moesten de eed van trouw aan de Spaanse
koning afleggen, de kanonnen en de ammunitie werden naar Utrecht
gebracht en de bolwerken werden gesloopt. Vianen was weer een
katholieke stad geworden, en daarmee werd ook het Land van
Vianen en Ameide weer katholiek gebied. De katholieken, die onder
Hendrik van Brederode waren vertrokken, mochten nu van de
regering weer terugkeren. Als drossaard van Vianen werd benoemd
de Utrechtse hopman Steven de Witt6.

Zilveren herdenkingspenning met het portret van Steven de Witt, die zijn
zoon Johannes de Witt omstreeks 1618 heeft laten slaan.

Na overlijden Hendrik van Brederode nam Willem van Oranje het
roer over
In mei 1567 waren de steden in de Nederlanden weer in het bezit
van Spanje. De opstand was mislukt. Pas enkele maanden later, op
22 augustus 1567, bereikten de troepen (10.000 man) van de
Spaanse bevelhebber Alva Brussel. Dit was het leger waarover een
jaar eerder de geruchten de ronde deden. Alva nam daarna de
macht over van landvoogdes Margaretha van Parma. Hiermee
begon een waar schrikbewind. Alva was een wrede, kille en
berekenende man en een fanatiek protestantenhater. Van begin
1567 tot begin 1568 vluchtten bijna 60.000 personen of werden
verbannen naar het buitenland. Hendrik van Brederode en Willem
van Oranje waren intussen naar Duitsland uitgeweken. In juni 1567
vond er een bespreking plaats tussen Hendrik van Brederode en
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Willem van Oranje op Willems slot de Dillenburg, waarin Willem van
Oranje weigerde steun te verlenen aan de militante lijn van Hendrik
van Brederode. Hij bleef de voorkeur geven aan een politieke
oplossing en bleef in naam de koning van Spanje trouw. Dat werd
hem vooral in de Noordelijke Nederlanden kwalijk genomen. Het
betekende ook het einde van de vriendschap tussen Hendrik van
Brederode en Willem van Oranje.

Willem van Oranje op 22 jarige leeftijd.
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Zeven maanden later, op 15 februari 1568, stierf Hendrik
onverwachts na een kort ziekbed met hoge koortsen op het slot
Harndorf te Recklinghausen, bezit van zijn vriend Joost von Schaumburg. Hij was 37 jaar geworden. Hendrik was zo teleurgesteld in
Willem van Oranje, dat hij hem op 15 februari 1568, zijn sterfdag,
schrapte uit zijn testament, dat op 10 oktober 1564 was opgesteld.
Hiermee was ook de kans verkeken dat Willem van Oranje zich ooit
nog heer van de Landen van Vianen en Ameide kon noemen, dus
ook niet heer van Lexmond.

Willem van Oranje
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Het overlijden van Hendrik van Brederode en het verlies van zijn
erfenis waren niet de enige tegenslagen die Willem van Oranje begin
1568 te verduren kreeg. In het begin van dat jaar veroordeelde de
Spaanse Raad Willem van Oranje en nam al zijn bezittingen in
beslag. Dit, samen met het verlies aan reputatie in de Noordelijke
Nederlanden, deed hem besluiten toch maar de plaats van de overleden Hendrik van Brederode in te nemen en de militante opstand te
gaan leiden. Hij verzamelde een aantal edelen om zich heen en
kreeg geldelijke steun van enkele protestantse Duitse vorsten. De
eerste slag werd geleverd bij Heiligerlee en hiermee was de
tachtigjarige oorlog begonnen, die duurde van 1568 tot 1648. Willem
van Oranje organiseerde weliswaar het verzet, maar bleef in naam
toch trouw aan de koning van Spanje, getuige ons volkslied het
Wilhelmus, dat eigenlijk een geuzenlied was, en in datzelfde jaar
1568 of kort daarna werd geschreven. Op godsdienstig gebied stelde
hij zich zeer neutraal op, maar toen de oorlog zich steeds meer
ontwikkelde van een vrijheids- naar een godsdienstoorlog, stelde hij
zich steeds meer als protestant op. Daarom duurde het tot 1573 voor
hij voor de eerste maal deelnam aan het Heilig Avondmaal, negen
jaar later dan Hendrik van Brederode belijdenis des geloofs had
afgelegd7.
In 1577 werd Vianen bevrijd
Johanna van Brederode, de zus van Hendrik, erfde bij de dood van
Hendrik op 15 februari 1568 de Landen van Vianen en Ameide. Zij
was getrouwd met Joost van Bronkhorst-Batenburg. Toen Johanna
in 1573 overleed, erfde haar enige dochter, Geertruid van Bronkhorst, de Landen. Beiden hadden daar echter niets aan, want Philips
II had alles in beslag genomen en de Spaansgezinde regeringstroepen maakten nog steeds de dienst uit in Vianen. Daar kwam pas
een eind aan op 8 november 1576, toen de Pacificatie van Gent
werd gesloten. Dit was een verdrag tussen de Noordelijke en
Zuidelijke Nederlanden, waarin ze overeenkwamen de Spanjaarden
te verdrijven. Door geldgebrek kon Spanje haar troepen in de
Nederlanden niet meer betalen, met als gevolg dat de Spaanse
soldaten in de Zuidelijke Nederlanden al plunderend en moordend
door het land trokken. Dit veroorzaakte zoveel onvrede, dat de
Pacificatie werd gesloten om hieraan een eind te maken. Spanje trok
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daarop haar troepen terug uit de Zeventien Provinciën. Het duurde
echter nog even voordat de macht in Vianen en Ameide daadwerkelijk was overgedragen. Dat gebeurde op 7 december 1576,
toen Joost van Bronkhorst-Batenburg de stad opeiste in naam van
zijn dochter Geertruid van Bronckhorst-Batenburg. De vijandelijke
troepen bleven echter in Vianen gelegerd. Pas op 10 februari 1577
vertrokken ze. Vianen, dus ook Lexmond, was bijna tien jaar in bezit
van de Spanjaarden geweest.
Een week later, op 16 februari 1577, deed Geertruid haar feestelijke
intrede in Vianen en ging op Batestein wonen. Geertruid regelde al
spoedig na haar komst de kerkelijke zaken en daarmee werden de
Landen van Vianen en Ameide in 1577 weer een protestants gebied,
na tien jaar rooms-katholiek te zijn geweest. De katholieke godsdienst werd toen verboden8.
Willem van Oranje probeerde Vianen in bezit te krijgen
Lang duurde de vreugde van Geertruid niet, want er volgde een ruzie
met Willem van Oranje, die ook dacht door een erfenis recht te
hebben op Vianen en Ameide. Zoals reeds vermeld, was hij echter
onterfd door Hendrik van Brederode, maar dat accepteerde Willem
van Oranje niet. De hoog oplopende ruzie noodzaakten de Staten
van Holland om in te grijpen. Op 19 oktober 1577 bezette een vendel
soldaten van de Staten van Holland de stad en het kasteel. Geertruid
werd door de commissarissen van de Staten van Holland aan de
kant gezet en er werd een sequester (beheerder) aangesteld, die het
bestuur over de Landen van Vianen en Ameide op zich nam tot het
conflict zou zijn bijgelegd. Er werden nieuwe ambtenaren benoemd
die trouw moesten zweren aan de stadhouder, Willem van Oranje.
Zo had Willem, die een dubbelrol had als stadhouder en als privépersoon, toch de macht gekregen in de landen van Vianen en
Ameide. Geertrui bleef op Batestein wonen, waar ook een vendel
soldaten werd gehuisvest. Zo werd ze dagelijks geconfronteerd met
haar nederlaag.
Intussen had ook Amalia van Neuenahr (Nieuwenaar), de weduwe
van Hendrik III van Brederode, de Grote Geus, zich in de kwestie
gemengd. Volgens haar huwelijkse voorwaarden zou zij, bij overlijden van Hendrik, jaarlijks duizend goudguldens ontvangen. Dat
was na 1568, dus negen jaar lang, nog steeds niet gebeurd en zo
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had zij een grote vordering op de goederen van haar overleden man.
Om er zeker van te zijn dat de schulden werden afbetaald en ze ook
in de toekomst haar weduwegeld zou ontvangen, wilde ze het
beheer hebben over zijn goederen, dus ook over de Landen van
Vianen en Ameide. De kwestie werd voorgelegd aan de Staten van
Holland, met als resultaat dat deze op 13 november 1579 besloten
dat zij de goederen van wijlen Hendrik van Brederode tot 1
september 1587 mocht blijven beheren. Hiervoor had ook Willem van
Oranje zijn toestemming gegeven. Het eigendom bleef echter bij
Geertruid, dat dus door Willem van Oranje werd betwist. Zo werd
Amalia weer tijdelijk half en half vrouwe van Vianen en Ameide.

Amalia von Neuenahr, potloodtekening.

Zij stuurde de door Willem van Oranje benoemde magistraten naar
huis en benoemde zelf nieuwe. Maar zo gemakkelijk ging dat niet.
De zittende magistraten lieten zich niet naar huis sturen, ondanks het
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feit dat ze hierdoor kans liepen op een boete van honderd realen. De
Staten grepen toen in en zonden hen toch weg.
De door Amalia herbenoemde magistraten konden niet lang van hun
positie genieten, want niemand minder dan Willem van Oranje greep
nu in. In dit geval meer als privé-persoon dan als stadhouder. Hij
zond ze weer naar huis en herbenoemde zijn eigen magistraten. Op
7 juli 1580 legden zij de eed aan hem af. Geertruid verbood daarop
haar onderdanen om Willem van Oranje als heer en meester te
erkennen en het bleef ruzie tussen Geertruid, Amalia en Willem van
Oranje. Hij had intussen wel weer de macht in de Landen van Vianen
en Ameide. Geertruid spande bij het Hof van Holland een rechtzaak
aan, die zij op 21 september 1582 won. Ze benoemde nu nieuwe
magistraten, maar daar trokken de zittende magistraten, gesteund
door Willem, zich niets van aan. Willem van Oranje hield Vianen
gewoon bezet door een afdeling van vijftig soldaten, onder leiding
van kapitein Willem de Rover.
Geertruid protesteerde hiertegen, maar de Staten waren onwillig om
Willem van Oranje voor het hoofd te stoten. Het duurde nog ruim
twee jaar voordat de Staten op 20 mei 1584 twee commissarissen
naar Vianen zond om orde op zaken te stellen. De door Willem van
Oranje benoemde magistraten, gesteund door de in Vianen
gelegerde soldaten, wilden de commissarissen niet gehoorzamen en
deze moesten onverrichter zake terugkeren.
Geertruid zag haar kans schoon en vroeg de Staten militair in te
grijpen. Die vonden ook dat de maat nu vol was. Bovendien zou bij
een verdere escalatie hun stadhouder door zijn halsstarrige houding
schade leiden aan zijn reputatie en autoriteit. Zij zonden een legertje
van zestig soldaten en de twee commissarissen naar Vianen, dat op
27 juni 1584 de stad binnentrok. De soldaten van de prins van
Oranje trokken zich terug op Batenstein en weigerden de
commissarissen daar te ontvangen.
Willem van Oranje koos toen eieren voor zijn geld en zond een brief
naar kapitein Willem de Rover, met het bevel de stad en het kasteel
te ontruimen en over te dragen aan de commissarissen. Dat
gebeurde op 28 juni 1584. Zo kwam er voorlopig een einde aan de
illusie van Willem van Oranje, dat hij heer van Vianen en Ameide
was. Die illusie had altijd nog zeven jaar geduurd, van 1577 tot 1584,
of zo u wilt: twintig jaar, van 1564 tot 1584.
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De ingewikkelde kwestie loste twaalf dagen daarna vanzelf op, toen
Willem van Oranje op 10 juli 1584 in Delft werd doodgeschoten9.
Geertruid sloot met Amalia van Neuenahr in 1587 een verdrag over
de financiële afwikkeling en verkreeg daarmee de volle macht over
de Landen van Vianen en Ameide. Na haar dood in 1590 volgde
Walraven III van Brederode haar op.
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