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Ton geleide 
Al enige tijd leefde binnen het bestuur van onze 
Vereniging de wens om door een mededelingenblad de 
band tussen de leden onderling te versterken. Op de 
bestuursvergadering van 17 februari 1975 viel bot 
definitieve besluit om mot een dergelijk blad te be
ginnen. Voor U ligt nu het eerste nummer in de vorm 
zoals wij, de redactie, bet ons gedacht hebben. 
Voorlopig zal de omvang van de "Mededelingen van de. 
Historische Vereniging "Het Land van Brederode" be
perkt blijven tot vier bladzijden per nummer, be
staande uit één artikel van historische aard, blad
vullende opmerkingen en soms bestuursmededelingen. 
Wij zullen proberen, ü zo afwisselend mogelijk iets 
over de geschiedenis van het Land van Brederode voor 
te schotelen, dat wil zeggen over Vianen, Lexmond, 
Meerkerk, Hei- en Boeicop, Ameide en Tienhoven. 
Daarnaast willen wij ook aandacht besteden aan 
onze buren, voor zover zij iets met "onze" geschiede
nis te maken hebben: de andere dorpen en steden m 
de Vijfheerenlanden, Vreeswijk, Jutphaas, IJssel-
stein, Utrecht enz. 
'Uiteraard beschikt de redactie maar over een be
perkte hoeveelheid copij . Wij zullen het ten zeerst-
op prijs stellen, als U ons met verhalen van twee 
of drie bladzijden wilt helpen. 
Het is de bedoeling, dat de "Mededelingen" op 
onregelmatige tijden verschijnt. Het zal gratis 
aan de leden van onze Vereniging toegezonden 
worden. 

G.P.Gosman Drs . J .lleniger. 



dot g r a f s c h r i f t van het gedenkteken van Amal La van 
N>'iic.uiir i il dn Evangel ische Kork te Alpen 

door 
J.iloni.ger en F.P.M. Francissen 

Hot. Latijnse grafschrift bestaat uit twee gedeelten, 
Het eerste gedeelte, 10 regels, is in proza geschre
ven en hevat de titels die Amalia bij haar dood 
voorde', gevolgd door ie datura en plaats van over
lijden, alsmede haar leeftijd. 
ilet tweede gedeelte is een 28-regelige elegie of 
.vlaagzang, waarin de dichter eerst de voornaamste 
leiten uit het leven van Amalia vertelt. Vervol
gens beschrijft iiij de inhoud van de grafkelder, 
waarbij liet voor ons zo belangrijke gegeven over de 
begraafplaats van Hendrik van Brederode ter sprake 
komt. Tenslotte legt hij voor het nageslacht de 
naam van de oprichter van het gedenkteken vast. 
De klassieke vorm die de dichter voor zijn treur
lied heeft gekozen bestaat uit disticha, tweerege-
lige verzen waarvan de eerste een zesvoeter is, 
die gevolgd wordt door een vijfvoeter; dit is er 
de oorzaak van, dat hij vaak naar zeer gekunstelde 
zinsbouw en woordkeus heeft moeten grijpen. 
Daardoor is de betekenis van sommige woorden voor 
meerdere uitleg vatbaar en verhult een letterlijke 
vertaling soms meer dan hij verklaart, zodat wij 
ii de hieronder volgende Nederlandse vertaling van 
tiet grafschrift de Latijnse tekst niet altijd even 
nauwkeurig op de voet hebben kunnen volgen. 

Grafschrift. 
Van de zeer doorlueht en zeer edele vorstin 
Vrouwe Amalia, bij de genade Gods Paltsgravin aan 
De Hijn, hertogin van Beieren, geboren gravin in 
Neuen-
~). Ar en Limburg, vrouwe in Alpen, Helf f enstein, 
vrij- Vrouwe in Lennep, erfvoogdes van Keulen, 
die in het jaar van Christus 1602 op de vijfde 
dag na de Nonae van April ) 
In liet kasteel Alpen vroom in de Heer ontslapen is. 
In het eerste distichon ligt haar leeftijd, 62, 
10 Ve rva t. 
TT '.) apri l 1602. 



lot rukte Amalia dour hot vuur- van 

on twee lentes gezien hau. 
van Neuenar, uit een oud 

'ijk 

Ach smart, het 
de lcoorts weg, 
Nadat zij tienmaal zes 
Haar vader was Gumhert 
geslacht. 
Haar moeder heette Carda van Schautnburg. 
5) Eerst heeft zij, blijde en groen, het huwe 
Ervaren van de edele Hendrik van Urederode. 
Weduwe geworden, hegaf de reine vrouw zieh voor 
de tweede maal 
Met U, Frederik hertog van de Palts, in het huwelij 
Maar toen deye door de dood was weggerukt, keerde 
zij , 
10) Beiden eerbiedig betreurend, terug naar de god 
der vaderen te Alpen, van waar zij geboortig was. 
Voor deye beleed zij weer üw leer, 0 Christus, 
En riep, in vertrouwen op U, in haar gebed U aan. 
Vervolgens herstelde zij voor de tedere jeugd de 
instellingen van godsvrucht <i) 
En vernieuwde de neergestorte muren van het huis 
van Alpen. 
15) En reeds stond zij op het punt het godshuis uit 
te breiden, Terwijl zij daarbij nog veel moer ia 
haar vroom gemoed overwoog om tot stand te brengen, 
Maar daar was het einde van het vergankelijke leven 
van haar, wier afgetobd 
Gebeente hier onder het koor door de wat grotere 
urn wordt omsloten. 
Vraagt Gij, wat de kleine kist aan de linkerzijde 
inhoudt? 
20) Deze bevat het uit Gemen overgebrachte gebeente 
van haar eerste gemaal. 
De eerste kist aan de rechterzijde bevat het ge
beente van haar vader en moeder, maar de tweede dut 
van Amena 
Van Falckenstein, die van edele afkomst -.vus. 
Zij was de laatste gemaliu van Gumhert, uit wie 
gesproten zijn Adolf 
En Magdalena, de enige panden van dit huwelijk. 
25) Dit gedenkteken heeft graaf Arnold, uit de 

2) dn school van de Evangelische Gemeente 



•4> 

beroemde stam van Bon the Lm, Haar verwant, met 
1 ijver opgericht als een werk van eer 

Mu ile laatste wensen van het testament van de 
l'a I tische vervul Lend 
Heeft hij vleze ruimere heilige tempel' geschonken. 

i ii.'s tuursme tie delingen 
I Mot Ingang "van 1 januari 1975 is de Heer G.B. Pelli 
1 kaan afgetreden als voorzitter van de Historische 
1 Vereniging. Zoals bekend heeft hij vanaf de oprich

ting onze vereniging geleid en bij talloze gelegen-
Î heden de aandacht gevestigd op de rijke gesehiedenii 

van dit land langs de Lek. In de bestuursvergaderinj 
van L7 februari 1975" werd het bestuurslid Drs.H.L.Pl 

i Leeuwenberg gekozen tot zijn opvolger. In dezelfde 
\ vergadering trad de heer G.A. Verduin af als secre

taris. Vanaf het begin heeft hij dat amht met veel 
1 liefde en toewijding vervuld. 
i Ln zijn plaats werd gekozen Drs.J.Heniger. 
] . . . 

Oude nummers van "Vijfheerenlanden" gevraagd! 
Ais U nog oude nummers van de "Vijfheerenlanden" 

< in Uw bezit heeft-, hoe ouder hoe liever, dan stelt 
t tiet Bestuur het op grote prijs, als U die aan de 
; Vereniging zou willen afstaan. Zij zullen-gedepo

neerd worden in het Archief van de Vereniging. 
De betekenis van de "Vijfheerenlanden" voor ónze 
streekgeschiedenis is moeilijk te overschatten. 
Vooral de oudere nummers bevatten talloze bijzonder
heden over het dagelijkse leven in vroegere jaren, 
die nu nog slechts in de herinnering van weinigen 
voortleven. U kunt Uw oude nummers kwijt bij het . 
secretariaat: Kievitstraat 1, Vianen (De Hagen), , 

Contributie 1975 
Nog niet iedereen heeft zijn of haar contributie 
over L975 à f1.10,- voldaan. Wilt U dit even nagaan. 
U kunt Uw contributie overmaken op postgire 593898 
ten name van d.d. ter Hennepe te Lexmond. . 


