
HET SLOT BATESTEIN, TE VIANEN. 

In de vorige aflevering van dit tijdschrift stond een interessant artikel 

van mevrouw H. Stouten over de 18e eeuwse predikant, dichter en politicus 

Willem Anthonij Ockerse. Deze in Vianen geboren zoon van Rudolphus Ockerse 

en Alida Doorman was een veelzijdig man, hetgeen in de grote hoeveelheid na

gelaten werken van zijn hand is te zien. De schrijfster vermeldde terloops, 

dat Willem Ockerse aan het einde van zijn leven, wanneer hij tot tweede se

cretaris van de Maatschappij van Weldadigheid is benoemd en te dien einde in 

Den Haag is gaan wonen, een tijdschrift redigeert. Het betreft hier De Recen

sent ook der Recensenten, waarin hij een gedicht heeft geschreven over het 

slot Batestein te Vianen. 

Het gedicht, dat hieronder met de door Ockerse zelf toegevoegde noten zal 

worden afgedrukt, is het romantische verhaal van een zuivere liefdesgeschiede

nis tussen de dappere ridder Alewijn van Teisterbant en de schone maagd Adel-

berta van Brederode, waaraan een abrupt en dramatisch einde kwam. Het uit twin

tig strofen bestaande gedicht valt in twee gedeelten uiteen. In de eerste 

helft wordt het spookverhaal verteld, dat rond 1800 in Vianen de ronde deed. 

's Nachts, wanneer men in de buurt van kasteel Batestein vertoefde, kon het 

gebeuren, dat bij het schijnsel van de maan boven in de grote, dreigende 

Simpoltoren van dit slot een venster zich opende, waardoor een witte schim 

verscheen. Even later zag men een in het wit gekleed vrouwspersoon dwalend 

over het kasteelterrein door de poorten zich naar het Wed, een waterpoel ten 

zuiden van de stadmuren, begeven, waar het spook zich onder gezucht, gekerm 

en gegil in stortte. In het tweede stuk van deze vertelling wordt door de 

dichter de geschiedkundige achtergrond als verklaring van het spookverhaal uit 

de doeken gedaan. 

Dit aangrijpende gedicht is, zoals Ockerse zelf vermeldt, een "romance". 

Deze dichtsoort staat in direct verband met de Romantiek. De term Romantiek 

werd in Engeland reeds in de 17e eeuw gebruikt om "iets uit een romance" aan 

te duiden, dat wil zeggen iets, dat buiten de realiteit staat. Het woord kreeg 

in de loop der tijden verschillende betekenissen, waaronder het pittoreske, 

later de gevoelsreactie, die bij de mens teweeg werd gebracht. Tegenwoordig 

heeft men vaak deze betekenis voor ogen, wanneer iets als romantisch wordt 

aangeduid. Tenslotte werd ook datgene wat zowel in de volkse als in de meer 

verfijnde poëzie naar de middeleeuwen verwees, romantisch genoemd. 

Deze elementen zijn in de romances terug te vinden. Het was een dichtvorm, 

die niet zoals gebruikelijk, ontleend was aan de bekende Griekse en Romeinse 

dichtkunst, maar waarin werd terug gegrepen op de Middeleeuwen, die tot dan 
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toe slechts geringschattend werden beoordeeld en waarover nog maar weinig be

kend was. 

Onder Duitse en Franse invloed is men na 1780 in ons land romances gaan 

maken. De eerste, die in het Nederlands romancen schreef, was Rhijnvis Feith, 

die daarmee Bellamy net iets te vlug af was. In de opvatting van Rhijnvis 

Feith was de romance een navolging van een ridderverhaal, het naïeve verhaal 

van één aandoenlijke daad. Het is duidelijk, dat de Middeleeuwen aan deze ge

dachte ten grondslag hebben gelegen. Bellamy daarentegen heeft een voorkeur 

voor de eigentijdse romance, een vertelling van een gebeuren, dat dagelijks kan 

voorvallen. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de beoefenaars van de romance er behoefte 

aan hadden deze nieuwe dichtvorm te rechtvaardigen. Ook bij Ockerse is dit het 

geval. Zijn opvatting, die in de tweede noot bij zijn gedicht is te vinden, 

doet zowel aan Rhijnvis Feith als aan Bellamy denken. Met de eerstgenoemde 

heeft hij gemeen de ridderlijke en spookachtige motieven in zijn verhaal, dat 

niet dadelijk is gebeurd. Anderzijds is volgens hem een romance een belangwek

kend verhaal, waarin niets onwaarschijnlijk is, waarmee Ockerse meer in de lijn 

van Bellamy zit, tot wiens vriendenkring hij behoorde. 

De romances zijn een historisch interessant verschijnsel. De oorzaak hier

van is gelegen in de gebruikmaking van historische gegevens, al dan niet over

genomen uit oude volksverhalen, legenden, of soms eenvoudig uit geschiedkun

dige boeken, die als motieven in deze gedichten werden verwerkt. Op de door 

Ockerse gebruikte motieven zal hier nader worden ingegaan. 

In de eerste strofe noemt de dichter de grafelijke toren, die bij kasteel 

Batestein hoorde. Hiermee bedoelt hij de Simpol of Saint-Paul toren, waarvan 

in dit blad meerdere afbeeldingen zijn te vinden. Deze toren werd volgens over

levering gebouwd van het losgeld voor de zoon van de graaf van Saint-Paul in 

Artois, die door Gijsbrecht van Vianen (1352-1391) in 1371 in de slag bij Baes

weiler gevangen was genomen. De toren is, zoals de schrijver in zijn eerste 

noot al vermeldt, in het begin van de 19e eeuw afgebroken. 

In deze strofe verwijst de dichter ook naar de vrijheidsstrijd van de Neder

landen tegen de Spaanse overheersers, waarin Vianen onder de regering van Hen

drik van Brederode tijdens het voorspel van de tachtigjarige oorlog een grote 

rol speelde. Voor korte tijd vormde deze stad bij politieke en militaire mid

delpunt van de opstandige edelen, namens wie Hendrik van Brederode zelf in 

1566 in Brussel het smeekschrift aan Margaretha van Parma aanbood. 

Ockerse heeft het in de zevende strofe over 't oude Spaansche tooisel als 

kleding van de vrouwelijke hoofdpersoon. Het is zeer waarschijnlijk, dat hem 

hier de Spaanse mode voor ogen stond, die in het midden van de 16e eeuw haar 

intree deed en in gewijzigde vorm in de Nederlanden werd nagevolgd. 
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De negende en zeventiende strofe geven een aanduiding van de tocht, die 

de geestesverschijning aflegde. Zij begaf zich door een aantal poorten naar 

het Wed, ten zuiden van de stad gelegen. Uit de derde regel van de negende 

strofe kan worden opgemaakt, dat zij door een aantal kasteelpoorten, over 

de gracht, langs de Lekdijk en de Singellaan naar het Wed moet zijn gegaan. 

Overigens zijn de poorten (negende en zeventiende strofe), de wenteltrap, de 

piepende deur (zesde strofe), de beschrijving van de maagd (zevende strofe), 

de hooggelegen woning, vanwaar de omtrek te overzien is (zestiende strofe) 

en het verdrinken (achttiende en negentiende strofe) echte romancemotieven. 

De naam Berta of Adelberta, die een dochter uit het grafelijk huis van 

Brederode zou zijn, is als een verzinsel van de schrijver te beschouwen. Deze 

naam komt in de familie Van Brederode niet voor. Het is trouwens ook niet juist 

om van de graven van Brederode te spreken, omdat deze heren dat nooit zijn ge

weest. Dit valt Ockerse evenwel niet kwalijk te nemen, omdat over de grafelijke 

titel van deze familie in de loop der tijden veel onduidelijkheid heeft be

staan. De heren van Brederode noemden zichzelf geboren graven uit het gra

felijke huis van Holland, op welke titel zij steeds aanspraak maakten. Zij 

zijn echter niet als zodanig erkend. 

Zeer interessant is de naamgeving van de mannelijke hoofdpersoon, graaf 

Alewijn van Teisterbant. Van oudsher heeft er verschil van mening bestaan 

over de vraag of Vianen tot het oude graafschap Teisterbant heeft behoord. 

In de vroege Middeleeuwen, vóór 1000, werd met de naam Teisterbant de pagus 

aangeduid, dat in dit geval met het woord gouw mag worden vertaald, daar dit 

gebied als comitatus (graafschap) een bestuurseenheid vormde in het Franki

sche rijk. Teisterbant moet de tegenwoordige Bommeler- en Tielerwaard, grond 

in de landen van Altena en Heusden, alsmede een strook ten zuiden van de Maas 

hebben omvat. In het westen behoorden Heukelom en Arkel wel tot het graafschap, 

maar Ameide niet. Omtrent Vianen bestaat geen zekerheid. In de loop der 11e 

eeuw raakte het graafschap verbrokkeld en in 1026 werd een gedeelte of geheel 

Teisterbant door koning Koenraad II aan de bisschop van Utrecht geschonken. 

Ockerse heeft dit mysterieuze graafschap in de vorm van graaf Alewijn van 

Teisterbant gestalte gegeven. Belangrijk is ook de voornaam Alewijn (negen

tiende strofe). Het is zeer goed mogelijk, dat de dichter hier gebruik heeft 

gemaakt van een van de meest bekende vroeg-nederlandse sagen, het lied van heer 

Halewijn. Halewijn is de Germaanse boze woudgeest, die de mens in het verderf 

lokt. In de laatste strofe geeft Ockerse aan de meisjes de raadgeving, ook een 

typisch romanceverschijnsel, nooit naar de stem der wanhoop te luisteren, 

een waarschuwing tegen de verlokking van het boze (heer Halewijn). 

In de dertiende strofe wordt aan de graaf van Teisterbant de oud-

Bataafsche dapperheid toegedicht. De uitdrukking Bataafs moet verklaard 



worden uit de politieke gezindheid van Ockerse, die in 1797 na de Bataafse 

omwenteling tot lid van de Tweede Nationale Vergadering was gekozen. Als 

vurig patriot was hij de Bataafse Republiek zeer toegedaan. Het behoeft dan 

ook geen verwondering te wekken, dat hij in zijn gedicht zijn nationalistische 

gevoelens laat blijken. 

Ockerse doet in de achttiende en negentiende strofe het verhaal van het 

drama, dat zich op de plaats van het Wed afspeelde. Het Wed is het gebied tus

sen de Prinses Julianastraat en de Lijnbaan. De dichter geeft in zijn vierde 

noot een etymologische verklaring van het Wed, dat vroeger goed in zijn ver

haal te pas komt. Het is natuurlijk mogelijk, dat vroeger dit terrein er zo 

heeft uitgezien als hij beschrijft, maar zekerheid hieromtrent bestaat niet. 

In ieder geval is het een prachtig decor voor deze echte Viaanse romance. 

HET SLOT BATESTEIN, TE VIANEN 

Romance door Willem Anthonij Ockerse 

Aan 't eenzaamst Oord der Stad, in 't West 

Rijst uit Vianens grijze vest 

Een Grafelijke toren (IJ; 

Het overschot van vroeger eeuw. 

Toen Hollands fiere vrijheids-leeuw 

Zijn bruisten: hier deed horen; 

Toen Brederode's edel bloed, 

Vianen als zijn have en goed 

Veredelde en versierde ; 

Toen steeds een fiere Ridderdrom, 

de bloem van Holland's adeldom. 

Langs zijne vesten zwierde. 

Die toren spiegelt zich in 't nat 

Der Lekstroom, die hier bij de Stad 

Op kleinen afstand heenvloeit; 

Terwijl een schaduwrijk geboomt 

Langs de aarden wal, die 't Slot omzoomt, 

Rondomme weelig opgroeit. 
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Men zegt, dat zints onhegbren tijd, 

Wanneer de nacht haar sluijer spreidt 

Op Slot en bosch en landen, 

Men, bij het bleeke licht der maan, 

Vaak eene Witte Maagd ziet gaan 

Door 't lommer dier waranden (2). 

Een venster in den torenspits 

Ontsluit zich krakend, en iets wits 

Vertoont zich voor onze oogen. 

Fluks zien wij deze schim niet meer, 

Het venster sluit zich ijlings weer; 

Ons zintuig is bedrogen. 

Maar spoedig hoort men - stap, stap, stap, 

Langs de oude en holle wenteltrap. 

Door heel den toren klinken. 

Een ijsren deur piept op zijn as, 

En waar 't zoo even donker was, 

Ziet men 't verschijnsel blinken. 

Een vrouwenbeeld, in 't wit gekleed 

Naar 't oude Spaansche tooisel, treedt, 

Met schimmenvaart, naar buiten. 

Een koude rilling grijpt u aan, 

Doet zelfs den stoutsten rugwaards gaan, 

Tot hij zijn loop voelt stuiten (3). 

Beangst slaat gij het oog daar heen. 

Waar u de schim zoo straks verscheen; 

Gij ziet haar voorwaards streven, 

En volgt, van de eerste schrik bedaard, 

Haar na, daar zij door 't Slotperk waart, 

Schoon nog uw leden beven. 
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Daar poort op poort zich zelf ontsluit, 

Gaat ze, onverlet, ter Stede uit, 

Langs graft en dijk en weide; 

Gij volgt van verre 't schimgewoel, 

Tot aan een' diepen waterpoel, 

Wier bed de stroom eens spreide. 

Hier staat de schim lang peinzend stil, -

Men hoort een zucht - gekerm - een gil; 

Zij vliegt nu ginds, dan weder. 

Een nieuwe kreet galmt over 't veld; -

't Wordt stil . . . Plomp . . . stort zij met geweld 

Zich in den poel ten neder. 

Eens bloeide in Breêro's Gravenstam, 

Die wel verdiend zijn star bekwam, 

Het puik van Hollands maagden; 

't Was blonde Berta, van wier deugd 

En schoonheid al de Ridderjeugd, 

Ja 't gansche Land, gewaagden. 

Hoe menig Ridder, jong en fier, 

Zocht, door een vorstelijke zwier 

En praal, haar hart te winnen! 

Hoe menig smeekte om haar hand! 

Doch 't was slechts d'eed'Ie Teisterbant, 

Wien Berta kon beminnen. 

Dees jonge Graaf, een leeuw in 't veld, 

Maar eed'1er nog als mensch dan held, 

En door haar aangebeden; 

Had in zoomenig heeten strijd, 

Met oud-Bataafsche dapperheid 

Voor 't Vaderland gestreden. 

31 



Hem roept een Ridderkamp ter baan; 

Zijn Berta schiet hem 't harnas aan, 

En gordt hem 't zwaard op zijde. 

Bezield door 't vuur van hare min, 

Rent hij vol moeds het kampveld in, 

Verwint, wat hem bestrijde. 

Drie dagen duurde dit gevecht. 

Eer 't heldenpleit, geheel beslecht, 

Hem met de lauwer kroonde ; 

Terwijl nu schoone Berta's naam, 

Bezongen door de luide faam, 

Op zijne Heimet troonde. 

't Onrustig hart van Berta joeg. 

Zij wachtte en tuurde, spade en vroeg. 

Of ze ook haar vriend zag komen. 

In 't eind, daar ze uit den toren ziet, 

Wort in het schemerend verschiet 

Zijn ros door haar vernomen. 

Fluks ijlt ze omlaag, door hof en poort, 

Om, eer 't gezin zijne aankomst hoort, 

Haar Teisterbant te ontmoeten. 

Hij nadert spoorslags aan den poel; 

Hier was het Adelberta's doel, 

Hem teeder te begroeten. 

Maar, 't schichtig ros, door 't wit ontzet, 

Springt, steigert, stort met hem in 't wed (4), 

Zijn waap'nen doen hem zinken. 

Zij gilt en kermt. Zijn knaap stijgt af. 

Springt toe, maar zinkt in 't eigen graf; 

Zij ziet ook hem verdrinken. 
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Wanhopig staat nu 't meisje stil; 

Zij wringt de handen, geeft een gil; 

Vliegt raadloos ginds en weder. 

Zij ijlt naar 't water: "Alewijn"! 

Roept zij voor 't laatst, "'k wil bij u zijn:" 

En stort bij hem ter neder. 

Zints, zegt men, waart haar schim steeds rond, 

Om, in den nachtelijken stond, 

Haar minnaar op te sporen. -

Bemint als Berta, Meisjes I maar 

Wat u ook treff, wilt nimmer naar 

De stem der wanhoop hooren'. 

Augustus 1808 

(1) Sedert kort is dezelve wegens bouwvalligheid afgebroken. - Het, naar 

dien tijd vrij aanzienlijk, Slot of Kasteel, waartoe dezelve behoorde, 

Batestein genoemd, was het gewone verblijf der Graven van Brederode, Vrij-

heeren der Steden en Landen van Vianen en Ameyde. 

(2) Men zou kinderachtig moeten beuzelen, om aan spookvertellingen, ver

schijningen van zoogenoemde witte Vrouwen enz. geloof te geven. Al wat hier 

van dien aard voorkomt, verklaart de Dichter, zoo wel als de Geschiedkundige 

ontknoping, voor louter fictie, voor een ideaal, alleen door hem verdicht, 

(op eenige bijzonderheden na, die uit eene oude Volksvertelling of Sage 

ontleend zijn), om eenig leven, eenig meerder koloriet bijtezetten aan het 

Historisch verhaal, daarop volgende, en hetgeen inderdaad even weinig in 

daadzaken gegrond is, als het overige. De Dichter heeft het klein getal der 

Vaderlandsche Romances met deze proeve willen vermeerderen ter aanmoediging 

van anderen, om meer in dit vak te arbeiden. Hij oordeelde, dat men in de 

Romance volstaat door een belangwekkend verhaal, waarin niets onwaarschijnlijks 

is, al is het niet dadelijk gebeurd; en dat, tot stoffering van dit tafereel, 

het hem even zeer vrijstond, beelden uit de Geestenwereld opteroepen (sic:), 

als aan eenen Spiess en andere nieuwste Schrijvers, om daarmede, zonder 

eenig nuttig doel, hunne Ridderlijke en Spooksel-Romans intekleeden. Allen, 

die met het locale der door hem gekozene schouwplaats bekend zijn, zullen 

gevoelen, dat het eigenaardige ten dien aanzien door hem behoorlijk is in 

acht genomen. 
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(3) Tot aan den voet der wal, die het geheele Slot aan de buitenzijde 

omringt. 

(4) Wed, eene kleine, ondiepe waterplas, schoon diep genoeg, om er in 

te verdrinken. Van daar het Werkwoord waden. 
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