
dankbaar voor de toezending van een 
foto of beschrijving. 

Wij zullen trachten deze belangstelling 
te wekken, mede door het op touw 
zetten van excursie's of het inrichten 
van tentoonstellingen, alwaar 
tekeningen, foto's, merkwaardige 
voorwerpen, aardige gezegden, 
rijmpjes, gegevens uit familiepapieren, 
gegevens uit gemeenteli jke, 
waterschaps- en kerkelijke archieven 
enz. te zien zullen zijn. 

Onze bewaarlust hopen wij te kunnen 
botvieren, opdat te zijner tijd deze 
bijeengebracht kunnen worden in een 
in te richten oudheidskamer. 

Nu wij in het kort geschetst hebben 
wat ons streven en doel onzer 
vereniging is, vragen wij u de helpende 
hand te willen bieden. Allereerst ook 
uw belangstelling. Dit kunt u doen 
door middel van lid dezer vereniging te 
worden. Daarom ingezetenen van 
Vianen, Lexmond, Hei- en Boeicop, 
Hagestein, Ameide en Tienhoven helpt 
mede en wordt lid dezer vereniging. 
De contributie is zo laag mogelijk 
gesteld en wel op f 2,50 per jaar. 
Wordt spoedig lid en wacht niet tot de 
tijd komt, dat het een schande is geen 
lid onzer vereniging te zijn. 

Het Bestuur van Historische en 
Oudheidkundige Vereniging "Het Land 
van Brederode en omgeving". 

G.B. Pellikaan, voorzitter 
G.A. Verduin, secretaris 

Coornherten Brederode 

Graaf Reinoud III, heer van Brederode, 
vrijheer van Vianen, heer van Ameide, 
burggraaf van Utrecht, heer van 
Haveringcourt, raad en kamerheer van 
Karel V, opperhoutvester en 
opperjagermeester van Holland, lid van 

de Raad van State, sedert 1531 Ridder 
van de Orde van het Gulden Vlies, 
overste van tien vendels krijgslieden 
sedert 1553 enz. enz., kortom een 
uiterst belangrijk personage uit een 
hoog adellijk geslacht. 
Zijn residentie was het slot Batestein 
in Vianen en verder bezat Reinoud het 
Huis te Kleeff bij Haarlem en het Huis 
te Bergen bij Callantsoog. De 
Brederodes behoorden ook tot de 
rijkste geslachten. Hun grondbezit in 
Kennemerland en in de Alblasserwaard 
zou meer dan 250.000 ha hebben 
omvat. In 1529 verkocht Reinoud, na 
veel vijven en zessen, de ambachten 
Sloten, Osdorp, Sloterdijk, Amstelveen 
en Ouderkerk voor meer dan 
500.000 pond aan Amsterdam. De 
inrichting van Batestein wijst op de 
rijkdom, de prachtlievendheid en de 
luxeneiging van de bewoners. Door de 
inventarislijsten, meegedeeld door 
Salverda de Grave, weten wij, dat het 
slot een macht aan kostbare meubels, 
gobelins, wapenrustingen, juwelen, 
kaarten en boeken bevatten en, in 
Reinouds tijd, zeker meer dan honderd 
schilderijen. Zoals bekend is, ging bij 
de brand van 1696 bijna alles verloren. 

Het is buitengewoon jammer, dat er 
geen biografie van graaf Reinoud -
"een heer vol vigeurs, onvertsaecht en 
hoogmoedig", zoals een oude 
kroniekschrijver meldt - bestaat. Hij 
moet een onafhankelijke, humorvolle 
levensgenieter zijn geweest. 
Vijanden - o.a. Viglius - spreken van 
zijn gierigheid en gramstorigheid en 
die trekken zal hij ook wel gehad 
hebben. 

Ik heb, bij het raadplegen van de 
bronnen, niet veel nadruk gevonden op 
het feit, dat de Brederodes opvallend 
grote, krachtige en mooie mensen 
moeten zijn geweest. Omdat zij met 
schoonheden trouwden of anderszins 
intiem omgingen, bleef de schoonheid 
in het geslacht. Van Reinouds bastaard 
Lancelot (waarover later meer) heet 
het, dat hij doorging "pour l'un des 
plus beaux hommes des Pays-Bas" 



c 
(voor een van de mooiste mannen uit 
de Nederlanden). Een andere 
gemeenschappelijke trek was hun 
gebrek aan respect voor elke autoriteit 
en hun brutaliteit. Reinouds zoon 
Hendrik, de "Grote Geus", moet in 't 
bijzonder "fort insolent" (zeer brutaal) 
zijn geweest. 

Vijf van de kinderen uit het huwelijk 
van Reinoud en Philippote van der 
Marck trouwden met partners uit 
aanzienlijk adellijke geslachten en ik 
hoef maar één voorbeeld te geven van 
een trouwpartij van één van de 
dochters om aan te geven, dat de 
Brederodes tot de aanzienlijksten 
behoorden in de Bourgondische 
gebieden. De schone Helena trouwde 
in 1549 in Antwerpen met Thomas 
Perrenot, heer van Chantonnay, een 
broer van kardinaal Granvelle en de 
pracht en praal, bij het huwelijk ten 
toon gespreid, deed niet onder voor 
die van een vorstenbruiloft. Onder de 
gasten waren ettelijke vorstelijke 
personen, onder wie Karels zoon 
Philips. Het is mij opgevallen, dat niet 
alleen gravin Philippote op jonge 
leeftijd stierf - zij trouwde in 1521 en 
stierf in 1 537 - maar dat ook vrijwel 
alle van de tien kinderen de 
vijftigjarige leeftijd niet bereikten. Ik 
weet de oorzaak of de oorzaken niet, 
behalve dan het sneuvelen van drie 
van de zonen. 

Nu komt de zogenaamde romantiek in 
mijn verhaal. 
Ik citeer J.A. Alberdingk Thijm, die in 
het tijdschrift De Dietsche Warande 
een uitvoerige studie wijdde aan de 
genealogie der Brederodes, 
uitmondend in een beschouwing over 
Reinouds verbintenis met Katharina 
van Holten. Thijm schreef: "Naast den 
gematigden epischen stroom nu dezer 
familiegeschiedenis, vloeit eene 
aanvanklijk vrij smalle, maar 
allengskens in aanzien toenemende 
romaneske rivier". Ik weet niet of de 
oude Thijm de tien bekende 
bastaarden van Reinoud - v a n 

Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert 
Schilderij door Cornells Cornelisz. van 
Haarlem, 1590 
Haarlem, Frans Halsmuseum 
(Foto: Haarlem, Frans Halsmuseum) 

sommigen wordt de moeder niet 
genoemd - tot de 'romaneske rivier' 
rekende, zeker behoorde de 
geschiedenis met Katharina volgens 
hem daartoe. 

Ja, zou men gebeurtenissen in een 
familie, die met heftige emoties 
gepaard gaan romantisch willen 
noemen, dan is vrijwel de gehele 
geschiedenis der Brederodes 
romantisch, maar de verbintenis van 
Katharina en Reinoud is, in mijn ogen, 
tragisch. De verbintenis duurde 
veertien jaar, tot de dood van Reinoud, 
in 1556. Er werden vier kinderen 
geboren, Philips, Reinoud, Sandarina 
en Sara. Reinoud geldt, na de vroege 
dood van Philips, als de stamvader van 



Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert 
Gravure door Hendrick Goltzius (leerling van 
Coornhert), ca 1590 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet 
(Foto: Amsterdam, Rijksmuseum) 

de rooms-katholieke tak der 
Brederodes, de zogenaamde 
Bolswardtak. (Deze naam heeft niets te 
maken met de stad Bolsward, maar 
met een riviergebied bij Vianen.) In 
1780 werden deze nakomelingen door 
Maria Theresia in de grafelijke 
adelstand opgenomen. Thijm 
publiceerde nu een stuk uit 1763, 
waarin Arnoldus de Bouter, pastoor te 
Vianen, onder ede verklaarde, dat hij 
onder de papieren der Brederodes een 
document had gezien waaruit bleek 
dat Reinoud en Katharina in het diepst 
geheim getrouwd waren "voor eene 
der in die rijde alhier binnen Vianen 
resideerend Roomsch-Catholijk 
Pastoor". Thijm beantwoordde de 
critici uit zijn dagen met het argument, 
dat Lodewijk XIV ook, aan het eind van 
zijn leven, in het geheim met Madame 

de Maintenon was getrouwd. Dek, die in 
1959 de genealogie der Brederodes 
publiceerde, zegt, dat alle bewijzen 
ontbreken. Ik kan geen uitspraak doen, 
maar ik wil nog op een paar dingen 
wijzen. Alle bronnen melden dat 
Katharina een lieve, verstandige, 
vrome en, vanzelfsprekend, mooie 
vrouw moet zijn geweest. Zou het niet 
voor de hand liggen, dat hij, op haar 
aandringen, de verbintenis voor het 
altaar heeft laten inzegenen? 
Hiertegen pleit echter dat jonkheer 
Hendrick van Brederode, een 
kleinzoon van Katharina en Reinoud III 
in zijn lange en sympathieke 
verdediging van zijn grootmoeder geen 
melding maakt van een huwelijk. Het is 
niet aan te nemen, dat hij daarvan niet 
op de hoogte zou zijn geweest. Hij 
schrijft allen, dat Reinoud Katharina 
"als zijn echte vrouwe" beschouwde. 
Misschien zal er nog eens in een 
archief de oplossing van dit kleine 
historische probleem gevonden 
worden, nu valt er niets meer over te 
zeggen. Bekend is, hoe liefdeloos en 
minachtend de kinderen uit het eerste 
huwelijk Katharina en haar kinderen 
behandeld hebben, hoe zij zelfs het 
testament van hun vader, waarin hij 
schikkingen voor haar had getroffen, 
verscheurd hebben. 
Ook is bekend, dat sommige van de 
kinderen later spijt kregen en zich met 
Katharina verzoenden. Reinoud kocht, 
toen hij zijn einde voelde naderen, een 
huis voor haar in Vianen waar zij, na 
zijn dood, eenzaam, verdrietig en 
waardig bleef wonen. Bij Reinouds 
dood was zij tweeëndertig jaar oud en 
ofschoon zij vele huwelijksaanzoeken 
kreeg, verkoos zij een eenzaam 
bestaan. 

Nog één actrice moet op het toneel 
komen, voordat Coornhert zijn rol gaat 
spelen. Maar voor zij optreedt dien ik 
te vertellen hoe Reinoud Katharina 
aan zich verbond. 

Het geslacht Van Holten of Van Kleef 
was van adel en was rijk aan 



bezittingen. Een dochter, Katharina, 
beeldschoon, nog geen achttien jaar, 
was in Haarlem in huis bij de familie 
Van Schagen. Jonkheer Van Schagen 
was in vele functies nauw aan de stad 
verbonden. Katharina zou verloofd zijn 
geweest met een zoon des huizes. 
Graaf Reinoud ziet haar bij de Van 
Schagens, is meteen verliefd, laat 
haar, toen zij een boodschap deed, 
door zijn hellebaardiers beetpakken, in 
een koets duwen en naar het Huis te 
Kleeff brengen. Onder verontwaardigd 
tegenstribbelen, hield de ontvoerder 
haar daar drie maanden gevangen, 
maar zij bleef standvastig in haar 
afweer van Reinouds avances. 
Katharina's kleinzoon schrijft in de 
apologie van zijn grootmoeder, dat 
haar verloofde "van droefheyt aan de 
teeringhe is comen te sterven" en die 
"teeringhe" zal wel met wegkwijnen 
vertaald moeten worden. Graaf 
Reinoud, "tot sijn voornemen niet 
kunnende comen" is toen de rol van 
Potifars huisvrouw gaan spelen. Ik zal 
je laten gaan, moet hij gezegd hebben, 
maar dan verkondig ik overal, dat ik 
"mijn genuegen aan u hebbe genoten, 
en dat ick u nu moede ben". Katharina 
ging niet in op dit schofterige voorstel 
en zou gezegd hebben: "Ghy meucht 
my schenden voor de weerelt, maer 
voor God sal ick onnosel weesen". 

Blijkbaar heeft er toch een verzoening 
plaats gevonden, want zij ging naar 
Batestein, bestierde het grafelijke 
huishouden en kreeg - het werd 
vermeld - vier kinderen. 
Deze kennismaking en het vervolg zou 
omstreeks 1542 hebben plaats gehad. 
Ik denk, dat Katharina, door de 
zedelijke ernst, die zij uitstraalde, een 
gunstige invloed op Reinoud heeft 
gehad en dat zij, ondanks het 
vernederende begin, aangetrokken 
door zijn charmes, wel van hem is 
gaan houden. 
Hoeveel angst, verdriet, wanhoop en 
woede zij heeft moeten verwerken, wij, 
later levenden, kunnen het voor zeker 
aannemen, niet bewijzen. Nu nog de 

laatste actrice, vóór de opkomst van 
Coornhert. 

Na de dood van Reinouds eerste 
vrouw of al voor haar sterven maakte 
deze Don Juan kennis met een 
opvallend knap Haarlems meisje, Anna 
Symondr, uit een respectabel maar 
arm gezin. Zij werd zijn maîtresse en 
schonk hem twee zonen, Lancelot en 
Artus. 

Lancelot werd een van de bekendste 
aanvoerders der Watergeuzen en werd 
in 1573, na het beleg van Haarlem, op 
bevel van Don Frederik, onthoofd. 
Artus werd raadsheer in het Hof van 
Holland. Hij stierf in 1592. Ik vermoed 
dat Reinoud voor zijn maîtresse een 
huis in Haarlem kocht en zeker is, dat 
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Fragment uit "Boeventucht" van Dirck 
Volckertsz. Coornhert (Niet eigenhandig) 
handschrift, tweede helft 16de eeuw 
Leiden, Gemeentelijke Archiefdienst 
(Foto: Leiden, Gemeentelijke Archiefdienst) 



hij haar een jaargeld van 180 
karolusgulden toezegde. Hij was 
slordig en nalatig in het betalen en zijn 
zoon Hendrick, die, na de dood van 
zijn vader, de verplichting overnam 
moest herhaaldelijk gemaand worden 
de alimentatie te betalen. Ik heb niet 
kunnen vinden hoe lang de verhouding 
geduurd heeft en ook de 
geboortejaren van Lancelot en Artus 
zijn niet bekend. 

Dirck Volckertsz. Coornhert werd in 
1522 in Amsterdam geboren. Zijn 
vader was textielkoopman en beide 
ouders kwamen uit goed bekend 
staande families. De vijf kinderen 
kregen een gedegen katholieke 
opvoeding en het zal de bedoeling zijn 
geweest, dat de drie broers, Clement, 
Frans en Dirck in de textielzaak 
zouden komen. Clement leidt 
inderdaad met zijn moeder, na de dood 
van zijn vader, de zaak, maar Frans -
protestant geworden - wordt balling en 
in Emden notaris en Dirck wordt, na 
veel gebeurtenissen, ook notaris, in 
Haarlem. De betrouwbare eerste 
biograaf van Dirck meldt, dat hij een 
goed musicus was, een bedreven 
schermer, een geestig dichter en 
tafelredenaar en daarbij kon hij goed 
tekenen. Als hij, omstreeks zijn 
dertigste jaar, latijn gaat leren zegt hij 
aan Johannes Baes, die hem ondanks 
zijn jeugdige leeftijd les geeft: "Hadde 
ickt beter gheweten, ick soude my int 
leeren verblijt, ende midtsdien 
bespaert hebben den arbeyt die ick 
willigh ende vrolyck dede in mijn 
outheyt als ghy my den grammaticam 
leerde". Dirck heeft dus de latijnse 
school in Amsterdam, onder rector 
Crocus, niet bezocht. Hij was blijkbaar 
te speels en te ongedurig om zich aan 
de schooltucht te onderwerpen. 

Dircks moeder, Truy Clementsdr 
Delman had een broer, Outgert, 
stadsgeneesheer in Haarlem en dat 
moet een wonderlijk heerschap zijn 
geweest. Hij was getrouwd in 
Amsterdam en ook in Haarlem; een 

soort forens in het huwelijk. 
Coornhert bezocht zijn oom in Haarlem 
en ontmoette in die stad de 
beeldschone Anna Symonsdr. Zij 
werden verliefd en beloofden elkaar 
trouw. Zijn ouders waren weinig 
gelukkig met de keuze van hun zoon 
en ik denk, dat zij Dirck een lange 
zeereis - naar Spanje en Portugal -
lieten maken, in de hoop, dat hij Anna 
zou vergeten. Genoemde biograaf 
schrijft, dat zijn ouders hem "naer 
ghewoonte deses landts" op reis 
zonden en die gewoonte bestond ook 
wel, maar die gold meestal om een 
zoon in het buitenland te laten 
studeren. Toen Dirck aan boord ging 
was hij zestien jaar, Anna was twint ig. 
Toen hij, na een jaar, terugkwam 
moest hij merken, dat Anna hem 
ontrouw was geworden en dat zij de 
maîtresse van Reinoud was. Dirck 
moet diep geschokt zijn geweest. 
De laatste strofe uit het XXe lied uit 
het Lied-boeck luidt: 

"Princesse, thert dat ghy door logen 
staalt, 
Heeft my y meyneed weer ghegheven. 
Ick socht u eer, self hebdy schand 
behaalt: 
Lelick doet u verwaantheydt sneven. 
Licht is u trouw en quaad 't aankleven 
Ick kin u nu, al was ick eerst 
verdwaast. 
Paayt andren oock, te langh heb ick 
gheraest, 
So haast ick u verloor, vond'ick myn 
leven". 

Deze diep ingrijpende gebeurtenis -
die alte Geschichte - is het einde 
geweest van Coornherts zorgeloze 
jeugd. Als hij zich losgemaakt heeft 
van de trouweloze kan hij schrijven: 

"Als Korenhert 
Princesse fier 
Ben ick veyligh voor u dangier: 
Verlost van smart. 
My lust niet meer van uwen bier, 
Al Korenhert". 

8 



Er mag wel iets gezegd worden ter 
verdediging van Anna Symons. Is het 
verwonderlijk, dat zij de belofte aan de 
zestienjarige verliefde Dirck, die ver 
weg op zee zwierf en van wie zij 
natuurlijk geen bericht ontving, vergat, 
toen de charmeur graaf Reinoud haar 
het hof maakte? Als Katharina haar 
verzet opgaf had Anna dan standvastig 
moeten blijven? 
Maar hoe dan ook, hier ligt het 
kruispunt van de levens van Reinoud 
en Coornhert. 

Toen Dirck, na de lange reis, voet aan 
wal zette en de wrede werkelijkheid 
vernam, zocht hij troost bij Anna's 
zuster Cornelia, tien jaar ouder dan 
Anna, twaalf jaar ouder dan hij. Ook zij 
moet een schoonheid zijn geweest en, 
naar ik vermoed, een ernstiger vrouw 
dan Anna. Zij besluiten te trouwen, 
maar zijn ouders zijn tegen het 
huwelijk. Ontkomen aan Anna zal Dirck 
toch met een Symonsdochter trouwen, 
arm en twaalf jaar ouder dan hun zoon; 
dat mag niet gebeuren. Als hij zijn zin 
doorzet zal hij onterfd worden. Andere 
machtsmiddelen hebben domme 
ouders nu eenmaal niet. Dirck kiest 
vanzelfsprekend voor Neeltje, zijn 
vader sterft voor hun trouwen en in zijn 
testament staat waarmee gedreigd is; 
onterving. Coornherts eerste levens
spreuk wordt: "Verkiesen doet 
verliesen en gerustigh leven". 

Het is jammer, dat Coornhert ons, in 
zijn geschriften, niets meedeelt over 
deze ti jd. Het is een trek van 
extraverte en bescheiden mensen om 
weinig mee te delen over eigen 
lotgevallen. Voor hem waren 
denkbeelden belangrijker dan de 
dragers. Zo weten wij niets over de 

precieze datum van het huwelijk, niets 
over de ouders van de bruid, niets over 
de aanwezigheid van familieleden 
en/of vrienden. 
Vrij zeker is alleen, dat zij in Haarlem 
trouwden, ik denk in de St Bavo kerk. 
Van één ding kunnen wij zeker zijn; het 

is een gelukkig huwelijk geweest. Ik 
citeer drie strofen van het XXIIe lied: 

"Door wissel van liefde mijn leven 
verheught 
lek hebse begevn, daar alle mijn jeught 
In druck om is verloren: 
Een minlick geneucht 
Een vrouken vol deughd 
Heb ick daar voor verkoren (....) 

Daar iiefde door jeughde schoon 
neemt beginne 
Ruymt zy in leelicke oudheydt den 
zinne 
Myn liefd' wast 't aider uren, 
Hoe ickse meer kinne 
Hoe ickse meer minne. 
En dat sal eeuwig duren. (....) 

Princesse, u name staat seker en 
pleyn 
Al in mijn ziele, u goedheyd certeyn, 
Lost my van alle smarten, 
Levende ghemeyn 
Als Korenhert reyn 
Zyn wy in een twee herten". 

Nu is het merkwaardig, dat Coornhert 
met zijn vroegere beminde, Anna, een 
redelijk goede verhouding heeft 
gekregen. Wij weten, dat hij - de 
datum 1551 wordt gegeven - als 
voogd voor haar is opgetreden. Hij 
koopt voor haar een huis in Haarlem, 
zonder twijfel met het geld van 
Reinouds alimentatie en na Reinouds 
dood moet hij bij zijn zoon Hendrick 
herhaaldelijk moeite doen om hem tot 
betaling te manen. 

Het jonge paar had geen bron van 
inkomsten en het moet op Anna's 
voorspraak zijn geweest, dat Reinoud 
(misschien door schuldbesef bewogen) 
Coornhert een baan bezorgde, als 
"conchierge ende toeziener" op 
Batestein. Wij moeten deze functie 
zien als die van hofmeester, maar wat 
hield het hofmeesterschap in? Moest 
Coornhert inkopen doen voor het 
huishouden, moest hij toezicht houden 
op het personeel, moest hij zich bezig 



houden met het onderhoud van het 
slot? Het komt mij voor, dat Reinoud 
de functie gemaakt had om Coornhert 
een baan te bezorgen. Een sinecure 
zal het niet geweest zijn, wel een 
baan, die hem veel tijd liet om te lezen 
en te studeren. Helaas weten wij bitter 
weinig over het verblijf. Wij weten niet 
eens of Dirck met zijn vrouw op het 
slot woonde, in de kamer van de 
hofmeester, in het huis naast de stal of 
in Vianen. Het laatste is, na de grote 
brand van 1540, niet waarschijnlijk. 

Er was op Batestein een vrij 
uitgebreide bibliotheek, die zeker 
boeken bevatte waar Coornhert belang 
in stelde. Zelf deelt hij mede, dat hij 
"omtrent twee en twintigh jaren oudt 
wesende" (dus omstreeks 1544) voor ' t 
eerst boeken van Luther, Calvijn en 
Menno Simons las en ik vermoed, dat 
die in de bibliotheek waren, want 
Reinoud was bepaald niet bang om 
ketterse boeken aan te schaffen. Wel 
moet ik voorzichtig zijn met 
mededelingen over de boeken, want 
de meeste werden pas onder het 
bewind van Hendrick verworven. 
Er is nog een reden om voorzichtig te 
zijn. Er zijn twee inventarislijsten, één 
van 1556, voor Reinoud gemaakt door 
een zekere Fransman Druet Warhel en 
een van 1 567, op bevel van de 
landvoogdes, door een raadsheer van 
het provinciale Hof van Utrecht, Van 
Lendt, opgesteld, die zich liet 
voorlichten door een lakei van de 
Brederodes, Peter Crom, beslist geen 
boekenkenner. De derde reden om 
voorzichtig met mededelingen te zijn is 
het feit, dat de bibliotheek, ook door 
gebeurtenissen in de jaren '66 en '67, 
chaotisch was en dat er veel boeken 
uit waren verdwenen. Wij mogen 
aannemen dat de boekerij, in de tijd 
van Coornherts verblijf goed 
gesorteerd was in galante boeken en 
ridderverhalen. 

Er waren verschillende uitgaven van de 
werken Lancelot, Tristan en de Amadis 
romans en, natuurlijk, van Boccaccio's 
boeken. Mocht Reinoud een lezer zijn 

geweest - wat ik niet weet - dan zal hij 
naar de boeken gegrepen hebben, die 
bij hem pasten. Zeker waren er, in 
Coornherts ti jd, de Apophtegmata van 
Erasmus, enkele boeken (in 't latijn) 
van Aristoteles, de franse vertaling van 
de eerste tien boeken van de Ilias, De 
civitate Dei van Augustinus en een 
aantal geschiedwerken van Romeinse 
en van Renaissance schrijvers. In de 
inventarislijst van 1 567 komt voor "Das 
burch Jezus Syrach" en "Das berbuch 
schiert mit siben segelen verschlossen 
buch" van Sebastian Franck. Het is niet 
uit te maken of deze laatste boeken, 
die zoveel hebben bijgedragen tot 
Coornherts geesteli jke ontwikkeling 
tijdens zijn verblijf aanwezig waren. 
Het is altijd mogelijk, dat hij, wonend in 
Haarlem, boeken uit Batestein leende. 
Omdat vermeld wordt, dat er ook nog 
koffers met boeken waren "die nyet 
open en syn" en, zoals vermeld, de 
lijsten haastig, slordig en onkundig 
waren opgesteld is het niet 
verantwoord stellige uitspraken te 
doen. 

De meergemelde biograaf schrijft, dat 
Coornhert niet lang op Batestein is 
geweest, "[...] syn zinnen niet tot het 
hof streckende, is 't selfde haest 
moede gheweest". Deze mededeling 
klopt niet met wat Coornhert zelf zijn 
boek Proces van 't ketterdooden 
schrijft: "Heere Reynoult van 
Brederode... (in wiens dienst ick 
langhe jaren ben gheweest)". De 
oplossing moet zijn, dat Coornhert, 
na zijn vertrek uit Vianen, nog jaren 
lang in dienst van de graaf is 
gebleven of hem af en toe nog 
betaalde diensten heeft bewezen. Wat 
moet de inhoud zijn geweest van de 
woorden "syn zinnen niet tot het hof 
strekkende"? Waarom verliet hij 
Batestein? Ik meen, dat er drie, met 
elkaar samenhangende redenen zijn. 
De afhankelijke positie van een 
onbemiddelde burger in een adellijk 
milieu is moeilijk en tweeslachtig. 
Coornhert stond door afkomst, kennis 
en belangstelling ver boven de 
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bedienden, maar beneden de 
Brederodes wat afkomst betreft. Wij 
weten n i e t - om een voorbeeld te 
noemen - of hij met de familie aan 
tafel at of apart. Zo'n positie is te 
vergelijken met die van een 
gouvernante of een huisleraar bij 
adellijke families. Voor iemand met een 
uitgesproken gevoel van eigenwaarde 
- en dat had Coornhert - is zo'n functie 
haast niet te vervullen. Als men bij elke 
stap, bij elk woord, bij elke handeling 
takt moet hebben, als alle spontaniteit 
verloren gaat, terwijl de anderen die 
takt missen, is de functie frustrerend. 
De tweede reden zou kunnen zijn de 
onderlinge verhouding der Brederodes. 
De kinderen uit het eerste huwelijk 
accepteerden Katharina niet, het 
waren allemaal emotionele en 
eigengereide mensen, graaf Reinoud 
was veel weg, er waren aitijd gasten 
en Coornhert moest zijn weg zoeken 
tussen de ruzies, de feesten, de 
vrijerijen, het geren en geros. Wat bij 
dit alles de positie en de taak van 
vrouw Neeltje was - de zuster van 
Reinouds maîtresse - blijft in het 
duister. Dat zij naar haar oude stad 
Haarlem verlangde lijkt mij zeker. De 
derde reden is van algemener aard. De 
luxe, de dikdoenerij, de Bourgondische 
leefwijze lag Coornhert niet. Zijn 
traktaat Van Hooft ende Hertsorghe 
bevat een emotioneel geschreven 
requisitoir tegen de in zijn tijd 
toenemende zucht naar luxe en 
rijkdom. 

Zijn stelregel is, dat men aardse 
goederen "met losser herten" moet 
bezitten. Zij zijn de mens maar tijdelijk 
toevertrouwd, hij is niet meer dan een 
"bruyk-waarder", een rentmeester, van 
Gods bezittingen. 

"Verzint, dat ghy 't hier al moet laten 
U hert oock niet en stelt 
Op hoogheyd eer of gheld 
Want het u maar quelt int begheven". 

En als de rijkaard denkt, dat hij alles 
bezit dan leeft hij voortdurend in 
zorgen, want: "den rijcken werden hun 

onnootdreeftige goeden van de 
moghende afgeschat, van de 
bedrieghers belaeght, van den 
gheweldighen berooft, ende vanden 
listighen ghestolen". De mens mag 
alleen bezit hebben om niet van 
anderen afhankelijk te hoeven zijn. 
De "grootachtbaarheyt" van de mens is 
gelegen "in den man selve en nyet in 
de state". Verwonderlijk is het dus niet, 
dat hij Batestein verliet. Hij voorzag 
aanvankelijk in het onderhoud van 
hem en zijn v r o u w - het huwelijk bleef 
kinderloos - met etsen en graveren 
voor Maarten van Heemskerck. Was de 
directe band met Batestein verbroken, 
met Hendrick zou hij nog veelvuldig en 
intens contact krijgen. 

Toen hij in Vianen was zal hij Hendrick 
- ongeveer tien jaar jonger dan hij -
sporadisch hebben ontmoet, omdat 
deze in Brussel tot page van Karel V 
werd opgeleid. Als Hendrick in 1556 
zijn vader opvolgt, woont Coornhert al 
een tiental jaren in Haarlem. Jarenlang 
spreken zij niet met elkaar omdat 
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dat deze voor zijn zuster, de gravin 
Van Mansfeld, een proces had 
gewonnen tegen haar broer. Hendrick 
had juwelen van haar, zonder haar 
toestemming, verpand. De verzoening 
vond plaats in de tuin van het Huis te 
Kleeff, in de tijd van het Smeekschrift. 
Begin mei 1566 trachtte Hendrick in 
Haarlem handtekeningen te 
verzamelen op een akte van ratificatie, 
dus een adhesiebetuiging van het 
Smeekschrift. Het gemeentebestuur 
acht dit een gevaarlijke zaak en 
verzoekt Coornhert, die inmiddels 
secretaris der burgemeesters is 
geworden, Hendrick van dit plan af te 
brengen. Coornhert gaat naar een 
diner, dat het gemeentebestuur 
Hendrick aanbiedt, maar van 
onderhandelen komt niet terecht 
omdat Hendrick te dronken wordt om 
mee te praten. Ik onderbreek het 
verhaal even om iets mee te delen 
over Hendrick, de "Grote Geus". Het is 
buitengewoon jammer, dat tot nog toe 
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geen historicus zich aan een biografie 
gewaagd heeft. Waarom dat niet is 
gebeurd weet ik niet. Wij moeten het 
nu doen met korte oordelen en 
beschouwingen verspreid in de 
geschriften van de 17de eeuwse 
historici en in de studies van Fruin, 
Groen van Prinsterer, Blok, Bakhuizen 
van den Brink, Geyl en Presser. De 
hagiografie van Van Hall, is ook nog 
verouderd. 

In het opstel van Bakhuizen onder de 
titel Hendrick van Brederode en Willem 
van Oranje, gericht tegen Groen en 
Van Hall komt een genuanceerd en op 
grote kennis gebaseerd oordeel voor. 
Ik citeer "Men beschuldigt Brederode 
van geneigdheid tot den drank, van 
oploopendheid, die hem de 
heerschappij over zich zelven deed 
verliezen. Dat er grond voor beide 
beschuldigingen is, kan niet ontkend 
worden. Maar de bewijzen ontbreken, 
dat de eerste ondeugd op zijne 
handelingen, als hoofd van het 
Verbond, eenige invloed hebben 
uitgeoefend; de gevaarlijke strekking 
der laatste werd vaak krachteloos 
gemaakt door zijn innige verkleefdheid 
aan den prins van Oranje [...]". 
Bakhuizens stelling is, dat als alle 
edelen, leden van het Verbond, even 
moedig en trouw als Hendrick waren 
geweest Alva's tirannie "welligt nimmer 
zoo verderfelijk op Nederland zou 
hebben gedrukt". Dit, volgens mij 
juiste oordeel, neemt echter niet weg, 
dat de prins en niet alleen hij grote 
problemen met Hendrick gehad 
hebben. Coornert moest Hendrick, in 
opdracht van het Haarlemse bestuur 
en van de prins, herhaaldelijk matigen 
als hij zich, doldriest begonnen, in de 
nesten had gewerkt. Om o.a. deze taak 
te vervullen wilde prins Willem begin 
februari Coornhert in dienst nemen, 
maar Coornhert weigerde, 
waarschijnlijk omdat hij toen al zo'n 
slechte naam had bij de calvinisten. 

Terug naar het vervolg van het diner in 
de Hollandsche Tuyn. Bij een bezoek 

aan het Huis te Kleeff bereikt 
Coornhert nog niets, maar ti jdens een 
onderhoud in het Huis te Bergen 
belooft Hendrick zijn actie te staken. 
De prins is zeer tevreden, naar hij in 
Brussel verklaart. Kort daarna moet 
Coornhert weer bemiddelen. Hendrick 
had toestemming gegeven op zijn 
grond bij Overveen hagepreken te 
houden. De prins had opdracht 
gegeven de predikanten te arresteren, 
maar de burgemeesters zagen daar 
geen kans toe. Coornhert reist naar 
Batestein, blijft daar vier dagen en 
brengt Hendrick er toe zijn 
toestemming in te trekken. Door de 
beeldenstorm, kort daarop begonnen, 
is er van hagepreken geen sprake 
meer. Midden september vraagt 
Brederode één der burgemeesters 
naar Vianen te zenden om over zaken 
"dese stede (= Haarlem) grootelicx 
beroerende" te spreken. Burgemeester 
Van Duvenvoirde gaat en neemt 
Coornhert mee. Het bezoek begint met 
een drinkgelag in de "bottelrie" van 
Batestein, waar de dronken Hendrick, 
te midden van het rumoer, een keten 
met de geuzenpenning om de hals van 
de bezoekers legt. Ongemerkt doen zij 
die af. Het was een grap, zegt 
Hendrick, de volgende dag. Dan 
spreken zij over de geruchten, dat een 
Spaans leger op komst is en de 
gemeentebesturen moeten de prins 
verzoeken hier iets tegen te doen. Ook 
spreken zij over de versterking van de 
verdedigingswerken van Vianen. 
Coornhert reist, met de pensionaris, 
Van Alckemade, naar Antwerpen om 
het verzoek over te brengen. Op 
28 oktober werden Van Duvenvoirde 
en Coornhert naar Schoonhoven 
afgevaardigd waar de Hollandse 
stadsbesturen zullen overleggen wat 
hun te doen staat 'tot stillinghe van de 
tegenwoirdige ende tot voorhoedinge 
van d'aenstaende beroerten van den 
lande'. Op het punt van vertrekken 
werd Coornhert gevraagd bij de prins 
en graaf Lodewijk, toen op Batestein 
logerend, te komen. Hij dineert met 
hen en de gastheer Hendrick, een 
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bewijs, dat zij hem nodig hebben. De 
volgende dag reist Coornhert met de 
prins en Lodewijk naar Utrecht, waar 
hem verzocht wordt het Drie miljoen 
rekest opnieuw te vertalen. Na lange 
aarzeling verklaart hij zich bereid. Het 
zal een zwaar wegende aanklacht zijn 
in het komende proces tegen 
Coornhert in Den Haag. Midden 
januari 1 567 gaat Coornhert nog twee 
maal naar het Huis te Kleeft, op 
verzoek van Hendrick om over een 
brief van de landvoogdes te spreken, 
waarin zij om opheldering vraagt over 
de troepenconcentratie in Vianen en 
over de drukkerij, die ketterse boeken 
drukt. 

Brederode vraagt Coornhert hoe zijn 
houding moet zijn bij het 
aangekondigde bezoek van de la 
Torre, de secretaris van de Geheime 
Raad, en van Quaderebbe, de 
secretaris van de landvoogdes. Het is 
een uiterst netelige zaak voor 
Hendrick. Coornhert is bereid een 
verdediging te schrijven, als dat nodig 
mocht zijn. Als de beide heren op het 
Huis te Kleeff verschijnen is Coornhert, 
op Hendricks verzoek, bij de maaltijd 
aanwezig. Als wij Morillon geloven dan 
had Hendrick een laffe en vals 
nederige brief aan de landvoogdes 
geschreven waarin hij alle 
beschuldigingen weerlegde en heftig 
protesteerde tegen het bezoek van de 
beide secretarissen, maar Morillon is 
een roddelaar, een vleier en 
kletsmajoor. Hoe het zij, ik weet geen 
duidelijker bewijs voor Brederodes 
bewondering voor Coonrherts takt, 
handigheid en overredingskunst dan 
zijn verzoek hem, in deze netelige 
zaak, te adviseren. 

Hendrick was in de grootste 
verlegenheid gebracht door zijn 
weigering de eed van trouw aan de 
landvoogdes te hernieuwen, door het 
laten drukken van de zogenaamde 
Concordantie van Vianen, en door de 
militaire versterking van Vianen. Het 
vervolg van de gebeurtenissen is 

bekend. Hendrick had drieduizend 
man troepen geworven en in Vianen 
gelegerd, hij had kanonnen op de 
wallen laten plaatsen - waaronder drie 
van de prins geleende - had voorraden 
in Batestein ingenomen om een beleg 
van een jaar te kunnen doorstaan -
waaronder vijfentwintig ton buskruit 
om het slot te kunnen opblazen - en 
had Vianen tot een verzetscentrum 
gemaakt. Morillon schrijft, dat Vianen 
was: "un réceptacle de secretaires de 
toute espèce, accourus de tous les 
coins du pays, réunis au nombre de 
cinq mille" (een verzamelplaats van 
allerlei dwepers, toegesneld uit alle 
hoeken van het land, ten getale van 
vijfduizend bijeen gekomen). Maar toen 
het puntje bij paaltje kwam verliet 
Hendrick Vianen, ging naar Amsterdam 
om te trachten deze stad tot een 
verzetscentrum te maken. Door 
Coornherts broer, Clement, werd hij, 
over het water, de stad 
binnengeloodsd. Ik heb nergens een 
bevredigende verklaring gevonden om 
de handelwijze van Hendrick te 
begrijpen. Dat Valenciennes gevallen 
was zou een reden te meer moeten 
zijn geweest om Vianen te verdedigen 
tegen de troepen van de graaf Van 
Megen en die van zijn aartsvijand Erik 
van Brunswijk. Dat prins Willem hem 
beval naar Amsterdam te gaan lijkt m«: 
onwaarschijnlijk. Hoe het zij, na een 
reeks verwarde gebeurtenissen verlaat 
Hendrick Amsterdam, gaat naar het 
slot Harenberg bij Recklinghausen en 
op 15 februari 1 568 sterft hij daar. 
"Een verlate middeleeuwer" noemt 
Geyl hem, maar hij voegt er aan toe: 
"maar toch ook hoe modern, alle 
tijdperken van revolutie kennen zijn 
type". 

In deze dagen, waarin alles misloopt 
voor de opstandige Nederlanders, wil 
ook Coornhert vluchten. Hij vraagt 
ontslag als secretaris van de 
burgemeesters en gaat, over de 
Zuiderzee, via Harderwijk naar 
Deventer, van plan zich in Keulen te 
vestigen. Als hij in Emmerik op zijn 
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koffers wacht vraagt prins Willem hem 
naar de Dillenburg te komen. Of hij 
daar geweest is en zo ja, wat daar 
besproken is, is niet bekend. Toen hij 
de toestand als veiliger beoordeelde 
keerde hij naar Haarlem terug en op 
14 september wordt hij gevangen 
genomen en op de Voorpoort in Den 
Haag geïnterneerd. Hij vlucht naar 
Duitsland en blijft, op verschillende 
adressen, daar tot 1572, het jaar 
waarin hij secretaris wordt van de vrije 
Statenvergadering van Holland. 

Tenslotte nog iets over de laatste 
schakels, die hem verbonden aan de 
Brederodes. Tot zijn dood, in 1590, is 
Coornhert bevriend geweest met zijn 
neef Artus. Deze hielp hem uit Den 
Haag vluchten, bij hem logeerde hij 
tijdens het grote debat met Saravia en 
hij is één van de gesprekspartners in 
Coornherts rijpste en diepzinnigste 
geschrift, Opperste goedts 
nasporinghe. Artus beschouwde hem 
als zijn geestelijke leidsman en voor 
hem en zijn vrouw, een dochter van 

Coornherts vriend Van der Laen, was 
hij een geliefde oom. 

Toen de geuzenaanvoerder Lancelot 
na het beleg van Haarlem, op bevel 
van Don Frederik, onthoofd was en 
Lancelots vrouw in 1574 was 
gestorven werd Coornhert curator over 
hun drie kinderen, Hendrick, Catharina 
en Reinoud. 

Coornherts leven is dus, in een aantal 
jaren, verweven geweest met het leven 
der Brederodes. 
Zonder zijn verblijf op Batestein zou 
Coornherts leven geheel anders zijn 
verlopen en in de roerige jaren van het 
Voorspel en de beginnende opstand 
heeft hij een niet geringe invloed 
gehad op de "Grote Geus". Hij heeft 
hem op de weg trachten te leiden, die 
Prins Willem wenste. Als er, naar ik 
hoop, nog eens een biografie van 
Hendrick zal worden geschreven, zal 
Coornherts rol in diens leven in het 
volle licht komen. 

Dr H. Bonger 

Jacob van Herveit. 
Z i jn akt iv i te i ten te Vianen. 

In het najaar 1979 verscheen in dit 
tijdschrift (Jrg 4, nr 3) een artikel 
getiteld "Medische zorg in Vianen in 
de achttiende eeuw", van J.A.M. 
Koenhein. 
In dit artikel lezen we, hoe de 
organisatie van de medische zorg te 
Vianen gebaseerd was op een op 22 
mei 1723 door Simon Hendrik Adolf 
graaf von der Lippe, heer van Vianen 
en Ameide, uitgevaardigde 
ordonnantie. Deze regeling van 1723 
kwam in veel punten overeen met de 
Utrechtse ordonnantie van 1655. De 
ordonnantie van 1723 bepaalde, dat 
de medische praktijk in de stad en de 
vrijheid van Vianen slechts mocht 
worden uitgeoefend door personen die 

tot doctor of "licentiatus medicinae" 
gepromoveerd waren (artikel 1). Voor 
één van de doctoren die in de tweede 
helft der 17de eeuw te Vianen 
praktizeerden, wil ik de aandacht 
vragen: Jacob van Hervelt. 

Jacob van Hervelt werd te Nijmegen 
geboren en daar op 1 2 maart 1646 
gedoopt als achtste kind van Nicolaes 
van Hervelt en Maria (Maycke) Gerrits. 
Vader Nicolaes was boekdrukker en -
-verkoper in een pand naast het 
stadhuis, in de Burchstraat. Hij stichtte 
de boekwinkel in 1633. Tevens was hij 
gemeensman en luitenant van de 
Burchtstraat en vertegenwoordigde hij 
Nijmegen bij het kwartier van 
Nijmegen. 

In 1655 werd te Nijmegen een "Il lustre 

14 


