
schappij ter bevordering der pharma
cie, j.g. 97 (Hilversum, 1926), biz. 
197-208. E. Grendel, "Vianen en de 
Farmacie". 
6. Gemeentearchief Vianen, inv. nr 
25, 1725. 
7. Gemeentearchief Vianen, inv. nr 
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J.A.M. Koenhein 

Het Slot Batenstein II 

Als derde in de reeks Viaanse romances 
is het nu de beurt aan het gedicht 
van Antoinette Kleyn-Ockerse. Het 
lijkt mij nuttig om nog even het be
grip romance in herinnering te brengen. 
Een romance is een voor de tijd van 
de Romantiek kenmerkende dichtvorm. 
In deze gedichten wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van historische gege
vens, meestal uit de Middeleeuwen, 
waardoor deze vertellingen voor de 
geschiedschrijving enige waarde kun
nen hebben. Zij leren ons bovendien 
iets over de manier, waarop aan het 
eind van de 18de en het begin van de 
19de eeuw tegen historische gebeurte
nissen werd aangekeken. De geschied
kundige gegevens kunnen op verschil
lende wijze in de romances verwerkt 
zijn. Wij hebben gezien, dat een 
oud volksverhaal aan het gedicht van 
W.A. Ockerse ten grondslag heeft 
gelegen. In de romance over het slot 
Ameliastein van A. Loosjes Pz. bleek 
de schrijver uit een geschiedkundig 
werk te hebben geput voor zijn ge
gevens. 

In het nu volgende gedicht van An
toinette Kleyn-Ockerse wordt een 
fantastisch verhaal verteld, waarin 
liefde, moord en spoken de hoofdbe
standdelen zijn. Hoewel zij evenals 
Loosjes haar gegevens aan bestaande 
literatuur ontleent, gebruikt zij 
deze echter niet slechts als decor 
voor een louter verzonnen romantisch 
voorval, maar geeft op romantische 
wijze een in de kern waar gebeurde 
geschiedenis weer. Een en ander be
hoefde geen beletsel te zijn om een 
spookverhaal met betrekking tot kas
teel Batestein in de vertelling te 
verwerken. 
Voordat wij de romance gaan lezen 
eerst nog iets over de schrijfster 

zelf. Antoinette Kleyn-Ockerse 
(Vianen 1763-Leiden 25 december 1828) 
was een zuster van de predikant, 
dichter en politicus Willem Anthony 
Ockerse, die wij al eerder tegen
kwamen. Zij vertoefde veel in zijn 
aanwezigheid en ging, nadat hij als 
afgestudeerd dominee in Baarn zijn 
eerste standplaats kreeg, bij hem de 
huishouding doen. Haar echtgenoot, 
Johannes Petrus Kleyn, ontmoette zij 
in die zelfde tijd. Kleyn schreef 
literair-theoretische opstellen en 
samen met Antoinette of ieder af
zonderlijk gedichten en kleine proza-
stukken. Zij correspondeerden met 
bekende figuren als Hieronymus van 
Alphen en A.C.W. Staring. Zo vroeg 
Antoinette aan laatstgenoemde diens 
mening over het onderstaand gedicht. 
Zijderveld merkt in zijn book over de 
Noordnederlandse romancepoëzie hier
over schamper op, dat Staring, waar
schijnlijk uit beleefdheid, zijn me
ning voor zich hield. Antoinette heeft 
de romance in 1809, een jaar na die 
van haar broer, geschreven. Het is 
duidelijk, dat haar Viaanse achter
grond, de relatie tot haar broer en 
het literaire milieu, waarin zij 
leefde, haar tot het schrijven van 
een dergelijke romance moeten hebben 
geïnspireerd. 

Het gedicht wordt hier afgedrukt in 
de vorm, zoals het is opgenomen in 
het tijdschrift Nieuwe Dichtkundige 
Mengelingen (Amsterdam, 1817), met 
die uitzondering, dat de noten in 
de vertelling door mij niet met 
sterretjes, maar met cijfers zijn 
aangegeven. 

HET SLOT BATESTEIN (1). 

(Romance of Vertelling.) 

Voor eeuwen sierde een prachtig slot 
Vianens grijzen wal: 

Nog eerbiedwaardig, als de held 
Die 't stichtte, ook in zijn' val. 

Dit graaflijk slot was eer 't verblijf 
Van BREDERODE'S stam; 

Waar VAN DER LIPPE (2) ook eens zijn 
rust 

Van strijd en staatszorg nam. 

Hier had des Graven fiere hand 
Met sterkte pracht gepaard; 

Aan torens, bolwerk en rondeel, 
Was kunst noch schat gespaard. 
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Verwaarloosd staat nu 't overschot 
Van 't praalgebouw nog daar, 

't Gevoelt der eeuwen zware hand, 
Wegzinkend jaar op jaar. 

Op de oudtijds vaste, onwinbre muur, 
Wiegt nu het spichtig gras, 

En uit zijn diepe klooven huilt 
Des nachts droef gekras. 

Hier zweeft, langs 't breede ridder-
plein, 

In 't holste van den nacht, 
Met wedergalm op muur en kluis, 

Een naare vrouwenklagt. 

't Is ADELHEID'S bebloede schim, 
In Frankrijk wreed vermoord, 

Die gillend rondspookt daar hij zonk, 
Wiens dolk haar had doorboord. 

Men zegt, dat vaak een' oude pomp 
Haar tong tot laafnis zij, 

Wier stroeve zwengel droevig kermt, 
Gelijk haar moordgeschrei (3). 

Zij dwaalde en zocht eens heinde en 
veer, 

Tot zij haar moorder vond, 
Wiens hand, nog rokend van haar bloed, 

Een maagdelijk hart hier bond. 

Terwijl ALEIDE'S schim, ter wraak, 
Niet rust - niet rusten mag, 

Maar vreeslijk omwaart in den nacht, 
Waar menig oog haar zag, -

Lag GANGES in den zachten arm 
Van KUNEGOND geklemd (4), 

Die Adel, schat en roem vergat, 
Voor liefde alleen gestemd. 

Van 'sGraven oog thans onbewaakt, 
Geniet zij, vrij van dwang; 

Men wisselt kus met kusjes af; 
De blos gloeit op haar' wang. 

Haar lagchende onschuld vreest geen 
kwaad ; 

Zij kent den wreedaart niet, 
Die in een even schuldloos hart, 

Verwoed, den moorddolk stiet. 

Zij ziet des snoodaarts list niet door, 
Voor 't oog der min bedekt; 

Maar hem - 't geweten roept hem toe: 
,,Wee ui...met bloed bevlekt! 

De wraakstem bliksemt door zijn ziel, 
Zoo vaak hij 't spookbeeld hoort, 

Welks weegeklag zoo menigmaal 

Zijn' rust - zijn' vreugde stoort. 

Hij hoort die kreet: - zijn wang ver
bleekt 

Te midden van de vreugd, 
Die KUNEGONDE'S teedre min 

Hem offert, met haar deugd! 

Zij vraagt, door liefdedrift vermand: 
,, Wat deert u, dierbre! Spreek! 

,, Zeg uwe GONDE, wat u drukt; 
,,Hoe is uw wang zoo bleek?'' 

Nu bonst des moorders schuldig hart 
Met vreesselijken slag; -

Verheugd dat hij in hare borst 
Zijn oog verbergen mag, 

Klemt hij haar vaster in zijn arm, 
En zweert haar eeuwig trouw; 

Zweert, dat hij, zonder hare min, 
Veel liever sterven zou. 

Thans smelten ziel en ziel in een, 
En 't flaauwend licht der maan 

Herinnert reeds het koozend paar 
Dat 't scheiduur haast zal slaan. 

't Is rondom alles plegtig stil; -
De schelle klok slaat één; 

Men hoort een' naare, bange zucht, 
Men hoort een luid gesteen! 

Ginds zweeft i e t s langs het lorrm'rig 
pad, 

Dat huiswaards hen geleidt. — 
Het nadert!...KUNEGONDE beeft!... 

,,De schim van ADELHEID!...'' 

Verstijfd van schrik, zinkt KUNEGOND' 
In GANGES arm ter neer. 

Hij draagt haar bevende in het Slot; -
Ze ontsluit hare oogen weer, 

Maar slaakt met één een luiden gil, 
Die heel het Slot ontroert. -

Men gist of soms gestolen min 
Haar stoutlijk hebbe ontvoerd. 

Men komt, - scheurt GANGES van haar los, 
En brengt ze in zekerheid, 

En eischt, op hoog gebelgden toon, 
Dat hij zijn schuld belijd! 

Zijn trots, zijn wanhoop voert een 
taal, 

Die, als zijn liefde gloeit; 
En, daar men hem zijn' GONDE ontrukt, 

Raakt zijne tong ontboeit. 

Dus graauwt hij VAN DER LIPPE'S Gade 
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c ẑ  
In dollen wrevel toe: 

,,'k Ben uw versmading mijner min 
,,Voor KUNEGONDE moe! 

,,Moet ik haar derven? - haar? -
welaan, 

,,Ik zoek dan zelf den dood! 
,,Weet, dat een GANGES sterven durft! 

,,Mijn arm leende ik den dood! 

,,Weet alles nu! - Ik drong eens 't 
staal 

,,In eene vrouwenbrost! 
,,Een zustermoorder ziet ge in mij, 

,,Uit min met bloed bemorst! 

,,Vaarwel, mijn KUNEGONDE! - ...ik ga! 
,,Vaarwel! - ik stort me in 't graf; 

,,Barbaarschheid scheure ons hier van 
één; 

,,'k Bemin u, over 't graf!!'' -

Zoo sprekend, snelt hij ijlings heen, 
Vliegt als een woestaard rond. 

En stort zich in den diepen stroom, 
Waar hij zijn dood in vond. 

Ras zonk ook KUNEGONDE neer 
In de armen van den dood; -

En 't nageslacht stort vaak een traan 
Op 't graf, dat haar besloot. -

Haar stof rust onder 't praalgewelf 
Bij VAN DER LIPPE'S stof, 

Vereenigd met zijn braaf gezin, 
Gelijk ze eens was aan 't hof. 

Ja, wand'laar als ge in 't statig koor 
Die schoone Tombe ziet (5), 

Gedenk dan, hoe 'k u GOMDE'S leed 
Herinnerde in mijn lied, 

En leer, hoe zelfs van Pool tot Pool 
De misdaad wordt ontkleed, 

En ééns uit schijnbaar eeuw'gen nacht 
In 't volle daglicht treedt! 

1809. 

1. De Geschiedeni 
ligt van het hier 
waaruit het daari 
vertelsel mede zi 
oorsprong nam, is 
achter dit stukje 
en de echtheid de 
onbetwistbaar. 
2. Dit slot ging, 
wen, met de vrije 
Vianen en Ameyde, 
BREDERODE'S bij e 

s, die tot grondslag 
gegeven verhaal, en 
n aangebragt spook-
jnen plaatselijken 
in eene bijlage 
kortelijk vermeld, 
r eerste schijnt 

nevens andere gebou-
heerlijkheid van 
van den stam der 
rfenis aan de Graven 

VAN DER LIPPE DETMOLD over, van Wien 
Hollands Staten dat Domein kochten in 
den jare 1725. 
3. Zie, tot opheldering, de bijlage 
hier achter. 
4. Wie DE GANGES, ALEIDE'S moorde
naar, en KUNEGONDE waren, zie men in 
de Bijlage. 
5. In het koor van der Hervomden 
kerkgebouw te Vianen vindt men de wel 
ouderwetsche, en door bizar schilder
werk ontsierde, maar echter in bouw
en beeldhouwkunst schoone graftombe 
der BREDERODE'S en VAN DER LIPPE'S, 
waarin men wil, dat ook KUNEGONDE'S 
overschot zoude zijn bijgezet. Tot 
een staaltje van dat bizarre, door 
eener onkundige klad-schildershand 
verhoogd, diene, dat de wormen, die 
over de half verknaagde, op den zark-
steen rustende, geraamten kruipen, 
verguld zijn ! 

Ophelderende bijlage 

De bovenstaande Romance of Vertelling, 
gegrond in eene ware gebeurtenis, op 
Vaderlandschen bodem in de XVIIde 
Eeuw voorgevallen, is haren oorsprong 
verschuldigd aan een vrij echt ver
haal derzelve, te vinden in een uit 
het Fransch vertaald werkje, onder 
den titel: Karakters en levensschet
sen van ter dood veroordeelde perso
nen, te Amsterdam, in den Jare 1796 
uitgegeven. - Hetgeen men aldaar aan
gaande den Abt DE GANGES vindt, zal 
ik ter toelichting zakelijk laten vol
gen , met bijvoeging van een enkel 
woord wegens het slot Batestein 
zelve. 
,,ADELHEID, de eenige dochter des 
Heeren ROSSAN VAN AVIGNON, in den 
jare 1649 gehuwd geweest zijnde aan 
den Markgraaf DE CASTILIANE (CASTIG-
LIANO), hertrouwde, na deszelfs dood, 
in den jare 1658, met den Heer DE LA 
NIDE, Markgraaf DE GANGES, een man' 
trotsch van aard, eigenzinnig, wan
trouwig, korzelig en jaloerser,. Dus 
gingen de heldere huwelijksdagen ras 
voorbij.'' 
,,Eenige jaren daarna kwamen twee 
zijner broeders bij den Markgraaf 
inwonen. De oudste, een Abt, bezat 
veel verstand, maar tevens een slecht 
karakter. - De jongste, in het huis
gezin DE Ridder genoemd, had een 
kleiner verstand, maar meer geschikt
heid om bestuurd en geleid te wor
den. - Dit deed ook de Abt, even ge-
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lijk hij den Markgraaf zelven regeer
d e . " -

,,De Abt vattede eene hevige liefde
drift op voor de Markgravin ADELAIDE, 
dan, zijn aanslag hem niet gelukken
de, zoo min als nadenhand zijnen 
broeder den RIDDER, leiden zij te za-
men (uit minnenijd) toe op haar le
ven; eerst door middel van vergif
tigde draken, en, toen deze niet 
schielijk genoeg werkten, door het 
toebrengen van eenige moorddadige 
steeken, waaraan de ongelukkige dan 
ook, twee dagen daarna, overleed.'' 
,,Het Geregt zettede hen na; doch zij 
ontvlugtten met een vaartuig, dat 
gereed lag, over zee.'' 
,,Zij werden veroordeeld, om, in 
handen des Regters gerakende, gelede-
braakt te worden, en op het rad te 
sterven.'' 

,,De RIDDER was naar Venetië gewe
ken; en de Abt naar Holland, waar 
hij van Godsdienst veranderde, en den 
naam van DE LA MARTELLIERE aannam. 
Hij werd in het huis des Graven VAN 
DER LIPPE, destijds Vrijheer van 
Vianen en Ameyde, als Gouverneur van 
den jongen Graaf opgenomen, en om 
zijne talenten zeer geliefd.'' 
,,A1 het vertrouwen dezer brave fami
lie gewonnen hebbende, verstoutte hij 
zich, om zijne liefde te openbaren 
aan eene adelijke Dame, KUNEGONDE 
genaamd, nicht des Graven VAN DER 
LIPPE, bij wien zij inwoonde.'' 
,,De Gravin VAN DER LIPPE, altijd 
nadenkende op MARTELLIERE'S diepe 
geheimhouding, betreffende zijne 
afkomst, begeerde niet dat hare 
nicht aan hem huwde.'' 
,,Hierop neemt hij het wanhopig be
sluit, om aan de Gravin VAN DER LIPPE 
volmondig te erkennen, dat hij de 
beruchte Abt DE GANGES is, die om 
zustermoord uit zijn Vaderland ge
vlucht was.' ' -

,,Dit brengt de Gravin buiten zich 
zelve; zij ijlt naar den Graaf, om 
hem bekend te maken, welk een mon
ster zij zoo lang gekoesterd heb
ben." 
,,De Graaf wil hem oogenblikkelijk 
in Regters handen leveren,' ten einde 
zijne welverdiende straf te ontvangen; 
maar de jonge Graaf, die sedert 
zoolang zijn kweekeling was, verkreeg 
zoo veel van zijnen Vader, dat DE 
GANGES alleen hof en stad dadelijk 
verlaten moest.'' 
(Men zegt, dat KUNEGONDE haar leed 

bestierf, en dat haar lijk in de 
graaflijke Graftombe te Vianen rust. 
De overlevering heeft ADELHEID, als' 
eene witte Jonkvrouw, doen waren 
rondom en in het slot Batestein, 
het verblijf der Graven VAN DER LIPPE, 
en hare drooggekermde tong aan eene, 
nog op het binnenplein staande, pomp, 
die onder het slingeren der zwengels 
een naan piepend geluid geeft (wei-
ligt de eenige oorsprong van het 
volks-vertelsel) doen laven.) 

Het slot Batestein, (bij verkorting 
voor Beatrixstein, genoemd naar eene 
der Gravinnen van Brederode, ter wier 
eere hetzelve gesticht werd), aan het 
noordwest-einde der stad Vianen, van 
ouds de residentie der Graven VAN 
BREDERODE, naderhand der Graven VAN 
DER LIPPE, was eertijds een vrij uit
gestrekt kasteel, van een' hoogen wal 
omgeven, langs welken van afstand tot 
afstand bolwerken en zware Gottisch 
gebouwde torens geplaatst waren. Onder 
de laatsten muntte in ouderdom en 
hoogte uit de zoogenoemde toren van 
s t- P°l» of St. Paul, zoo zommigen 
willen, door een der Graven VAN BRE
DERODE, ter eere van zijne Gemalin 
PAULINA, gesticht; volgens anderen 
echter van veel vroeger eeuwen, doch 
welke, zoo wel als eertijds het slot 
zelve, voor eenige jaren ten gronde 
toe geslecht is, gelijk nu onlangs 
ook het slot Ameliastein, in het 
Viaansche Bosch. De uitgestrekte zij
vleugels, voorheen denkelijk tot 
remises gediend hebbende, zijn einde
lijk in lootsen, bergschuren en ba
rakken veranderd. - Het ruime binnen
plein, vermoedelijk in oude tijden 
tot een Ridderlijk strijdperk ge
bruikt, diende eenige jaren voor een 
burgerexercitieplein; thans levert 
het, met plantsoen bezet, eene aange
name wandelplaats op. Voor het overi
ge is nog een oude, sierlijke, hoewel 
meer en meer vervallen, Gottische 
toren, gelijk ook ter wederzijde aan 
de ingangen des hofs, eene poort, en 
meer ander ellendig overschot van ou
de grootheid, in wezen. Men verge
lijke, wegens dit adelijk slot, 
GOUDHOEVENS Hollandsche Kronijk, 
bladz. 93, en M. VAN DER HOEVEN, 
Handvesten-Kronijk, Ilde deel, 17 
hoofdst. bladz. 122-134; - gelijk ook 
wegens het geslacht der BREDERODE'S, 
een bijzonder Traktaat van MATTHAEUS 
over dit onderwerp. 
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Eenigzins anders vindt men, meen ik, 
het geval van de Markgravinne DE 
GANGES verhaald in het Magazin des 
Adolescens, 't welk ik thans niet 
bij de hand hebbe. 

Tot zover het werkstuk van Antoinette 
Kleyn-Ockerse. De nu volgende behan
deling valt in twee gedeelten uiteen. 
Eerst zal ik aandacht besteden aan 
het historische verhaal, dat in de 
'ophelderende bijdrage' aan ons wordt 
verteld.. Vervolgens zal ik nog wat 
nader op het gedicht zelf ingaan. 
De schnijfster deelt ons mee, dat zij 
haar ventelling heeft ontleend aan 
een geschiedenis, opgenomen in het 
boekje: Karakters en levenschetsen 
van ten dood veroordeelde personen, 
dat uitgegeven werd te Amsterdam in 
1796. Het ligt voor de hand te ver
onderstellen, dat zij door haar 
broer W.A. Ockerse, die zich met 
zijn Ontwerp tot eene algemeene 
charakterkunde, een werk in drie de
len, nationale en internationale 
faam had verworven, op het spoor van 
dit boekje is gekomen. Waar het in 
dit geval om gaat, is de persoon van 
de abt De Ganges, die, na de moord 
die hij samen met zijn broer op hun 
schoonzuster pleegde, vanuit Frank
rijk naar ons land vluchtte, van 
godsdienst veranderde en de naam van 
De la Martellière aannam. Hij kwam 
in dienst van de familie Van der 
Lippe als gouverneur van de jonge 
graaf. 

Deze fei'ten zijn in principe ook 
terug te vinden in het waar gebeur
de schandaal, dat zich aan het 
einde van de 17de eeuw afspeelde 
rond de raad Pierre Paget de Bra-
gard. Het voorval is uitvoerig be
schreven door P. van Meurs in zijn 
artikel De Erfenis van de Brederode's, 
waaraan ik het volgende ontleen. 
Pierre Paget de Bragard, heer van 
den Camp en Bonnefond, Drost van 
Sternberg, geboren in 1646 of 1647, 
was lid van de raad van Van der 
Lippe in Duitsland. In 1688 werd hij 
samen met de raad Jost Bernhand 
Barckhausen, landgograaf, door Simon 
Hendrik van der Lippe naar Vianen 
gestuurd om de zaken van de erfenis 
van de Brederode's te regelen. Na 
enkele jaren werden zij teruggeroe
pen en weer in Lippe tewerkgesteld. 

Omstreeks die tijd ontving Paget 
de survivance (toezegging van de 
opvolging) in de drossaardij van 
Vianen en de daarbij behorende 
schoutambten. In een tweede besluit 
van 5 april 1691 kreeg hij ook nog 
de drossaardij van Noordeloos en de 
daantoe behorende heemraadschappen 
in de Alblasserwaard en de Over
waard toegezegd. De reden van deze 
vrijgevigheid staat in de desbe
treffende stukken te lezen. De 
graaf en de gravin hadden hem het 
een en ander beloofd "ten tijde hy 
sigh bij ons als Gouvenneur van Onse 
oudste soonen, de Heeren Graven 
Frederick Adolf en Ferdinand Chris-
tiaen heeft geëngageert". 
Zijn kennis van het Frans, het was 
immers zijn moedertaal, zal Paget 
voor deze betrekking bij uitstek 
geschikt hebben gemaakt. 
Op het eind van 1692 verzocht en 
kreeg Paget ontslag. Uit de, in het 
Frans geschreven, brieven van de 
gnavin aan hem, die op dit ontslag 
volgde, valt op te maken, dat hij 
een afschuwelijke moord op een on
schuldige had begaan en vervolgens 
zijn naam had veranderd. 
Op 8 maart 1693 schreef de gravin, 
dat hij zich moest houden aan de af
spraak tussen hen gemaakt, nadat zij 
het geheim te weten was gekomen. Zij 
had twee mogelijke handelwijzen ge
noemd. Of zij zou het aan de graaf 
vertellen, die dan kon doen wat hem 
goeddunkte, of Paget zou zich onop
vallend terugtrekken, zijn huidige 
functies opgeven en zich nu en in de 
toekomst onthouden van het aannemen 
van ambten en bedieningen, die op 
enerlei wijze iets met het huis Van 
der Lippe te maken zouden hebben. 
Zij en Paget "pour qui j'ay tousjour 
conservée encor de la considerasion" 
(voor wie ik nog altijd consideratie 
heb bewaard) hadden de laatste oplos
sing gekozen. Hij wilde echter de 
akten van survivance niet teruggeven. 
De gravin eist deze binnen veertien 
dagen terug, bij gebreke waarvan zij 
gedwongen zou zijn het nieuws aan 
haar man te vertellen, teneinde samen 
met hem een akte van protestatie te 
ondertekeren, waarin de survivances 
van onwaarde werden verklaard. Verder 
schrijft zij, dat de zaak niet zo 
geheim is als hij wellicht zou denken. 
Ze geeft hem de raad zo weinig moge
lijk in de openbaarheid te treden, 
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zich met het gezelschap van zijn 
vrouw te troosten en zich de mantel 
der fanizeeër (zijn huichelachtig
heid) en de stelregels en de moraal 
van de jezuïeten te ontdoen. 
Vervolgens deelt zij hem nog mee, 
dat alween ruim zes weken geleden 
Fafaile (de "Küchenmeister" van de 
graaf) haar de vreselijke geschiede
nis had verteld. Hij had er nog aan 
toegevoegd, dat de Keulse krant enke
le jaren geleden over de dood van een 
dergelijk iemand (de moordenaar) had 
bericht en hij had gezegd, dat Paget 
zelf deze mededeling had laten druk
ken op het moment, dat een menigte 
Franse vluchtelingen in die streek 
arriveerde. Maar het meest bezwa
rende was door Fafaile opgetekend uit 
de mond van een hoge officier uit het 
Brandenburgse leger, een edelman uit 
Languedoc, die het zijn plicht had 
gevonden de gravin te laten waarschu
wen en garandeerde, dat hij in staat 
was alle bewijzen te produceren. Hij 
had tevens verteld, dat een groot 
aantal mensen in Wesel van de moord 
afwisten en dat dit ook in het leger 
het geval was. 

Paget liet zijn vrouw, Gertruida van 
der Graeff de Vapour, een weigerend 
antwoord op het verzoek om de survi
vance terug te geven naar de gravin 
sturen. Deze deed hem op 9 april 
1693 een laatste aanmaning toekomen. 
In deze brief schrijft zij, dat er 
ruim 300 personen zijn, die de mis
daad kunnen bevestigen, waaronder een 
aantal aanzienlijke, afkomstig uit 
de stad G. (zie over de gebrekkige 
aanduiding van deze plaats het hier
onder opgemerkte). Er zijn zelfs een 
paar ooggetuigen, waarbij onder ande
re mademoiselle Brunelle, die hij 
goed moest kennen. De gravin had de 
verzekering gekregen, dat deze juf
frouw Brunelle bekend stond als een 
gedistingeerde en eerbiedwaardige 
vrouw onder haar landgenoten, die het 
voorval met afgrijzen verafschuwden 
en zeiden, dat zich nog nooit een 
afgrijselijker noch gruwelijker 
moord in al zijn omstandigheden op 
een zo'n onschuldig persoon had voor
gedaan. De gravin stelde voor de 
laatste keer een eindtermijn voor de 
terugzending van de survivances. 
Paget gaf geen antwoord, waarop de 
gravin het vreselijke geheim aan haar 
man vertelde. Zij tekenden en bezegel
den kort daarop een akte, waarin de 

3 
survivances van onwaarde werden ver
klaard. In deze akte wordt als reden 
van dit besluit opgegeven, dat zij 
ervaren hadden en thans met zeker
heid wisten, dat Pierre Paget de 
Bragard "maer een geveinsde en ont
leende naem is, en geseide Paget een 
heel ander persoon is, als daer hij 
sigh voor uyt heeft gegeven en nogh 
uytgeeft". 

Het slot van de akte gebood de kinde
ren, erfgenamen en diegenen, die de 
graaf en de gravin in het Land van 
Vianen en Ameide als souvenein zou
den opvolgen, de annulering en cassa
tie te respecteren. 
De gravin liet voor alle zekerheid 
nog enkele getuigenverklaringen op
maken, waaruit de valse identiteit 
van Paget moest blijken. Doon jonk
heer Jacques de l'Homme, heer van La 
Fare, drossaard van Vianen, werd ver
klaard, dat Paget kort voor de pu
blicatie van zijn huwelijksgeboden 
in het midden van 1691 hem bekend 
had, dat Bragard niet zijn echte 
naam was. Hij had daar aan toege
voegd, dat hij tot gedistingeerde fa
milie behoorde en dat slechts één 
persoon wist van welke familie hij 
was. Tegen Elisa Gordon, raad en se
cretaris van de graaf, had hij bij 
een andere gelegenheid iets derge
lijks gezegd. 
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Op 31 augustus 1696 kocht Pierre 
Paget de Bragard de ridderhofstad 
en ambachtsheerlijkheid Wulven bij 
Utrecht, waarnaar hij zich Paget de 
Wulven ging noemen. Op 5 oktober 
1696 werd hij, 49 jaar oud en wonen
de te Utrecht, met het goed beleend. 
De voorzorgsmaatregelen van de gra
vin bleken niet voor niet te zijn 
geweest. Nadat zij en haar man waren 
gestorven verzocht Paget aan de 
nieuwe heer van Vianen, zijn vroege
re leerling, Federik Adolf van der 
Lippe om een van de hem toegezegde 
drossaardijen, zodra er een vacant 
zou komen. In zijn antwoord van 20 
oktober 1700 schrijft de graaf o.a., 
dat de bovenvermelde akte het hem 
uitdrukkelijk verbood. De graaf 
schreef aan het slot, dat Paget het 
aan zich zelf had te wijten, omdat 
hij te veel-gesproken had. Op 5 novem
ber 1700 deed Paget in zijn brief nog 
een beroep op het laatste restje ge
negenheid, dat de graaf voor hem over 
had en vroeg hij in ruil voor de 
survivance een bedrag in geld. Van 
Meurs oppert de mogelijkheid, dat 
Frederik Adolf aan dit verzoek heeft 
voldaan, omdat in het pak stukken 
over de zaak van Pierre Paget de 
Bragard zich ook de survivances be
vinden, die hij eerst zo hardnekkig 
geweigerd had om terug te geven. 
Tot zover het artikel van P. van 
Meurs, waarvan ik de Franse tekst
gedeelten zo veel mogelijk heb ver
taald. In hoeverre is deze officiële 
weergave van het gebeurde nu in over
eenstemming met de door Antoinette 
Kleyn-Ockerse vertelde geschiedenis? 
Wij kunnen hier een frappante gelij
kenis constateren. Met uitzondering 
van de verschillende namen, vallen 
er mijns inziens geen tegenstrijdig
heden waar te nemen tussen de beide 
versies, maar vullen zij elkaar 
daarentegen uitstekend aan. Het is te 
betreuren, dat de echte naam van 
Paget niet in de officiële stukken 
wordt onthuld. Desondanks meen ik 
te mogen stellen, dat de naamkwestie 
van ondergeschikte betekenis is. 
Enerzijds, omdat het gemakkelijk valt 
in te deken, dat ook in het boekje 
van 1796, dat betrekkelijk kort na 
het gebeurde (nog geen 100 jaar la
ter) is verschenen, de "werkelijke" 
namen toch niet echt waren. Ander
zijds, omdat de overeenkomsten zo 
talrijk zijn, dat aan de conclusie, 

dat het twee verhalen, een romanti
sche versie en een oficiële versie, 
van een en dezelfde gebeurtenis zijn, 
niet valt te ontkomen. 
Op de eerste plaats wil ik wijzen op 
het feit, dat in beide gevallen de 
hoofdpersoon aan het hof van de Van 
der Lippe's de positie van gouver
neur bekleedde. In de romance is 
weliswaar sprake van slechts één 
jonge graaf, maar dit kan aan een 
historische onjuistheid van het door 
de dichteres gebruikte boekje worden 
geweten. Het is zeer de vraag of voor 
dat werkje van officiële documenten 
gebruik is gemaakt. De tweede gelijke
nis is de valse naam van de gouver
neur. Paget had tegenover Jacques 
de l'Homme en Elisa Gordon bekend, 
dat hij een andere persoon was dan 
waarvoor hij zich uitgaf. In de 
officiële getuigenverklaringen van 
bovengenoemde personen staat ook te 
lezen, dat hij van gedistingeerde 
familie was. In het romantische 
verhaal is hij de broer van de 
markgraaf. De moordenaar was van 
godsdienst veranderd. Gezien de 
Franse afkomst van Paget kunnen wij 
veronderstellen, dat hij van het 
katholicisme naar het protestantisme 
moet zijn overgegaan. Dit lijkt mij 
ook wel een voorwaarde om als opvoe
der van de kinderen van de protes
tantse graaf Van der Lippe in dienst 
te kunnen komen. Een aanwijzing voor 
een dergelijke godsdienstige veran
dering bij Paget zou de zinsnede in 
de brief van de gravin van 8 maart 
1693 kunnen zijn, waarin zij hem de 
raad geeft zich van de stelregels en 
de moraal van de jezuïeten te ont
doen . 

Volgens de romantische levensbeschrij
ving speelde het drama zich in Frank
rijk af en kwam de moordenaar ook uit 
dat land vandaan naar ons land. Waar 
het gebied van de markgraaf De Ganges 
lag is mij nog niet duidelijk, maar 
de mededeling, dat de vermoorde Adel
heid de enige dochter van Heer Rossan 
van Avignon was, doet al snel aan Zuid-
Frankrijk denken. Het Zuidfranse 
decor komt ook tot uiting in de brief 
van de gravin van 8 maart 1693, wan
neer zij spreekt over de belastende 
getuigeverklaring van de edelman uit 
Languedoc. Dit gebied ligt in Zuid-
Frankrijk ten westen van de Rhône bo
ven de Pyreneeën en grenst in het 
zuid-oosten aan de Middellandse Zee. 
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Dit laatste zou ook heel goed kunnen 
passen in de nomantische versie, 
waanin wordt verteld, dat de moorde
naars met een boot over zee vluchtten. 
Helaas wordt de stad of burcht, waar 
de moord heeft plaatsgevonden, slechts 
met de eerste letter G. aangeduid. 
Welke plaats dit is, zal nog eens 
moeten worden uitgezocht. Gezien het 
bovenstaande is het bijna onnodig nog 
te wijzen op het gegeven van de vluch
telingen in de omgeving van Keulen. 
Dat dit Franse vervolgden zijn, be
hoeft nauwelijks te worden betwij
feld. 

Een wel zeen belangrijke overeen
komst tussen beide geschiedenissen 
is, dat de gouverneur een vreselijke 
moord blijkt te hebben begaan. Wat 
voor moord Paget nu precies heeft be
gaan, wordt jammer genoeg niet duide
lijk, maar dat de misdaad in een hem 
vertrouwde omgeving is geschied, 
zoals in de romance, moge blijken uit 
de aanwezigheid van vele getuigen, 
waaronder zelfs ooggetuigen en zijn 

Portret van Amalie zu Dohna. Schil
derij van anoniem kunstenaar, 17de 
eeuw. (Schilderij is in 1945 ver
woest, foto Iconografisch Bureau, 
's-Gravenhage). 

Portret van Amalie zu Dohna. Schil
derij van anoniem kunstenaar, 17de 
eeuw. (Schilderij is in 1945 ver
woest, foto Iconografisch Bureau, 
's-Gravenhage). 

bekendheid met een hoogstaande dame 
als mademoiselle Brunelle. 
Ook was in beide gevallen de gravin 
de eerste, die op de hoogte was van 
het verleden van de hoofdpersoon. 
Maar dan lopen beide versies uit el
kaar. In werkelijkheid ging de gravin 
niet direct naar haar man, maar over
legt met Paget over de te volgen 
handelwijze. Zij besluiten samen tot 
geheimhouding tegenover de graaf. 
Van een liefdesverhouding tussen 
een nicht van de gravin en Paget 
blijkt uit de stukken evenmin iets. 
Het is evenwel van belang op te mer
ken, dat er wel degelijk twee nich
ten van de gravin op Batestein woon
den. Het waren de zuster Amelia Loui
sa Willemine en Maria Ursule, doch
ters van graaf Otto van Limburg-
Bronkhorst-Stirum en van Elisabeth 
Charlotte, gravin van Dohna. Zij 
waren derhalve aan Amelia van Dohna, 
zoals de gravin Van der Lippe van 
zichzelf heette, verwant. 
Gezien het bovenstaande lijkt mij de 
conclusie gerechtvaardigd, dat de 
door Antoinette Kleyn-Ockerse voor 
haar romance gebruikte geschiedenis 
zich in werkelijkheid aan het hof van 
de Lippe's heeft afgespeeld. Haar 
romance behoort tot het genre, waar
aan een waar gebeurd historisch 
voorval ten grondslag heeft gelegen. 
Wat gebeurde er met Pierre Paget de 
Bragard na deze voor hem zo onfor
tuinlijk verlopen geschiedenis? 
Zoals ik reeds heb vermeld, had hij 
in 1696 de ridderhofstad en ambachts-
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heerlijkheid Wulven bij Utrecht ge
kocht. Op 5 oktober van dat zelfde 
jaar werd hij met het goed beleend. 
Hij sleet hier zijn verdere levens
dagen tot zijn overlijden op 71-
jarige leeftijd in 1719. Ir de Grote 
Kerk (St Laurens) te Rotterdam vond 
hij op 18 april 1719 zijn laatste 
rustplaats. Dat een moordenaar en 
bedrieger, die onder een valse naam 
door het leven had moeten gaan in 
deze kerk en dan nog wel op een voor
name plaats, werd begraven, vraagt 
om een verklaring. Die is eenvoudig 
te geven. 
Paget de Bragard was gehuwd met 
Geertruyd van der Graeff de Vapour. 
Eigenlijk heette zij gewoon Geertuyd 
Vapour. Zij was op 23 juli 1649 ge
boren als dochter van Arent Hen-
dricksz Vapour, burgemeester van 
Rotterdam en Catharina van der Wolf. 
Bragard had derhalve een goed huwelijk 
gedaan. Hij werd in het familiegraf 
van de Vapours, dat in de registers 
als nummer 48 van het middenpand van 
de Grote Kerk staat genoteerd, bijge
zet. Zijn weduwe volgde hem nog geen 
maand later op 2 mei 1719. 
Het is interessant om te zien, dat 
Geertruyd en de latere bezitters van 
Wulven zich Van der Graaf de Vapour 
noemen. Aangezien zij er mee is begon
nen, lijkt het niet onaannemelijk om 
te veronderstellen, dat dit iets met 
de adellijke afkomst van haar echtge
noot heeft te maken. Dat de latere 
bezitters van Wulven ook deze naam 
gingen voeren, kan als volgt ver
klaard worden. De familie Vapour 
behoorde dan wel tot de invloedrij
ke regentenstand, die het in de Re
publiek der Verenigde Nedenlanden op 
veel terreinen voor het zeggen had, 
maar daarmee waren zij nog niet van 
adel. Het zou voor de 18de eeuwse 
verhoudingen niet zo verwonderlijk 
zijn om aan te nemen, dat de heren 
van Wulven van de aanwezigheid van 
een echte graaf in de familie, die 
zelf zijn ware naam nooit had kunnen 
bekend maken, laten gebnuik maakten 
om op deze bedekte wijze aan hun maat
schappelijke positie enige luister 
bij te zetten. Het bezit van een 
ridderhofstad en ambachtsheerlijk-
heid maakte het beeld compleet. 
Na de dood van Bragard, die blijk
baar geen kinderen naliet, komt 
Wulven aan zijn zwager, Hendrikus 
van der Graaf van Vapour, die predi

kant te Herwijnen en Benthuizen was 
geweest. Op 8 novemben 1723 overleed 
hij en volgde zijn zoon Anent van den 
Graaf van Vapour hem op. Slechts een 
jaar heeft deze oven Wulven de 
scepter kunnen zwaaien. Zijn broer 
verkrijgt na het overlijden het land
goed op 18 oktober 1724. Deze, Hen
drik van der Graaf van Vapour, gehuwd 
met Johanna Praam, dochter van de 
bungemeesten van Goninchem, werd 
later zelf burgemeester en naad van 
die stad en gecommitteerde in de 
Staten van Holland. Hij heeft de 
heerlijkheid tot zijn dood op 8 
december 1778 bezeten en ter ere 
van zijn 57ste venjaardag is de te
kening vervaardigd, die bij dit ar
tikel is afgedrukt. 

Tenslotte dien ik nog aandacht te be
steden aan het gedicht zelf. Wij zien, 
dat Antoinette Kleyn-Ockerse evenals 
haar broer, in het gedicht de voor de 
romancepoëzie kenmerkende eigenschap
pen heeft aangebracht. Zo noem ik de 
beschrijving van het slot met zijn 
torens, bolwerk en rondeel, de spook-
vertelling, de piepende zwengel van 
de pomp en het vendrinken van de 
hoofdpersoon in het water. Een ty
pisch romanceverschijnsel is ook de 
waarschuwing aan het einde van het ge
dicht. In dit geval komt deze hien op 
neer, dat de waarheid de leugen uit
eindelijk toch zal achterhalen. 
De schrijfster is wat de beschrijving, 
van de historische monumenten betreft, 
niet altijd even betrouwbaar. Dit 
moet voor een gnoot deel venweten 
worden aan de doon haan gebruikte 
literatuur, dat wil zeggen de werken 
van Goudhoeven en Van der Hoeven. Het 
kasteel werd door Gijsbrecht van 
Vianen gebouwd en in 1372 voltooid, 
zodat de Brederodes hier niets mee 
van doen gehad kunnen hebben. De 
etymologische venklaring van de naam 
Batestein is zeer twijfelachtig. Over 
de geschiedenis van de gnote toren 
St Pol, heb ik bij het gedicht van W.A. 
Ockerse al verteld, dat deze toren 
waarschijnlijk met het losgeld voor 
de graaf van Saint-Paul in Artois, 
die door Gijsbrecht van Vianen in 
1371 in de slag bij Baesweiler gevan
gen was genomen, is betaald. Het is 
waanschijnlijker, dat het bouwwerk 
zijn naam aan deze ongelukkige graaf 
dan aan een lid van de familie Brede-
rode heeft ontleend. 
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Overigens is de beschrijving van de 
toestand van Batestein en Amelia-
stein omstneeks het begin van de 19de 
eeuw zeen leenzaam. Behalve het 
noemen van de pomp, die heden ten 
dage nog op het Hofplein staat, is de 
mededeling oven het pnaalgnaf van de 
Bredenodes in de N.H. Kerk te Vianen 
intenessant. Voonal de ergennis van 
de schnijfsten betneffende het bizar-
ne schilderwerk van het grafmonument 
is venmakelijk. Het valt echter niet 
aan te nemen, dat het stoffelijk 
overschot van Kunegonde, wie dit ook 
zijn moge, in de graftombe zou 
zijn bijgezet. Bij de restauratie 
van de kerk (1950-1956), is nauw
keurig nagegaan, welke personen er 
met zekerheid dan wel met gnote 
waarschijnlijkheid in begraven zijn. 
In ieden geval liggen er geen licha
men van leden van de familie Van der 
Lippe, zoals door de schrijfster 
beweerd wordt. 

Afgezien van deze onnauwkeunigheden 
heeft Antoinette Kleyn-Ockense ons 
een prachtige overlevering van een 
waar gebeurde geschiedenis nagela
ten in de vorm van deze echte 
Viaanse nomance. 
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Kroniek 

In de serie Historische Herdrukken 
verscheen bij de uitgeverij Hes te 
Utrecht "De Nederlandse Opstand in de 
pamfletten 1566-1584". De editie is 
een ongewijzigde herdruk van het be
kende werk dat P.A.M. Geurts in 1956 
publiceerde. 
Hendrik van Brederode, die een belang
rijke rol speelde in de opstand, ont
breekt natuurlijk niet in het boek. 
Zo vernemen we o.a. dat hij het ont
werp voor het Compromis las en er 
correcties in aanbracht (blz. 4-5); 
dat hij te Vianen een officiële tekst 
van het Smeekschrift, de apostille 
en de nepliek liet drukken (blz. 15); 
dat hem geweigend werd officieel het 
derde Smeekschrift aan te bieden aan 
de landvoogdes Margaretha te Brussel 
(blz. 23). Uiteraard biedt het boek 
veel en veel meer dan hier vermeld 
wordt. 

Driehonderd jaar geleden, op 20 de-
demben 1679, stierf Johan Maurits 
van Nassau-Siegen, beter bekend als 
Johan Maurits de Braziliaan. Op 
diverse plaatsen werd dit feit in 
tentoonstellingen hendacht. In 
Siegen gebeurde dat in het Siegerland-
Museum, dat gehuisvest is in het 
voormalige slot van de Nassau-familie. 
Ten gelegenheid van de tentoonstel
ling publiceende het museum een 
catalogus, waarin ook een aantal 
antikeien zijn opgenomen. Uiteraard 
komt daarin het geslacht Brederode 
ter sprake. Immers, Johan Wolfert 
van Brederode was gehuwd met Anna 
Johanna, stiefzuster van Johan 
Maurits. Van Johan Wolfert en van 
Anna Johanna, gravin van Nassau-
Siegen, wanen op de expositie te 
Siegen portretten te zien, afkomstig 
uit het slot te Braunfels. 
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