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J. Heniger 

Hendrik van Brederode: 
ja of nee? 

De tentoonstelling 'De kogel door de 
kerk?' die ter gelegenheid van de 
herdenking van de 'Unie van Utrecht' 
in het Centraal Museum te Utrecht 
werd gehouden,ligt bij velen nog 
fris in het geheugen. Op die tentoon
stelling hingen twee portretten die, 
volgens de catalogus, Hendrik van 
Brederode voorstelden. 

afb. 1 

Het eerste portret (afb. 1) betreft 
een oude copie naar een verloren 
origineel van de 16e eeuwse schilder 
Anthonie Mor (1). Een copie naar deze 
copie werd in 1977 gemaakt en hangt 
nu in de Burgerzaal van het stadhuis 
te Vianen. Aan de authenticiteit van 
de voorgestelde persoon is nooit ge
twijfeld . 
Het tweede portret dat op de tentoon
stelling te zien was (afb. 2), zou 
werk zijn van een Vlaams schilder. 
Het schilderij wordt 'per traditie' 
beschouwd als een portret van Hendrik 
van Brederode. Documenten om dat te 
bewijzen, zijn er niet. Het enige 
practische houvast is het opschrift 
op de benedenrand van het paneeltje: 
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DEN.HEER.VAN.BREDERODE. Maar daarmee 
is natuurlijk nog niets gezegd over 
welke heer van Brederode het hier 
precies gaat (2). 
Het portret van de heer van Brederode 
behoort tot een serie van vijf: 
keizer Maximiliaan II (1527-1576) en 
keizerin Maria (1528-1603); de graven 
van Egmond en Hoorn en Hendrik van 
Brederode. De portretten van Egmond 
en Hoorn zijn niet gedateerd; de 
overige drie dragen het jaartal 
1574 (3). 

»EN- HE!*« VAN 
afb. 2 

De portretten van de keizer en kei
zerin zijn, blijkens de datering, ge
schilderd tijdens hun leven. De 
overige drie portretten, die gelijk
tijdig geschilderd schijnen te zijn, 
moeten na de dood van Hendrik van 
Efcederode en de graven van Egmond en 
Hoorn gemaakt zijn. Alle drie stier
ven zij immers in 1568. 
Het is zeker niet ongebruikelijk om 
portretten te maken van personen die 
al jaren overleden zijn. In ieder ge
val is dit geen sterk argument om te 
twijfelen aan de authenticiteit van 
de voorgestelde persoon. Wel is er 
een andere reden om ons af te vragen 
of het hier wel degelijk gaat orn een 
portret van Hendrik van Brederode. 
Op de copie van Mor is Hendrik van 
Brederode voorgesteld met de beruchte 
geuzenpenning om zijn hals. Het 
schilderij, zogenaamd van een Vlaams 
schilder, geeft de heer van Brederode 

niet weer met die geuzenpenning, maar 
met het onderscheidingsteken dat voor
behouden was aan de ridders van de 
Orde van het Gulden Vlies. Zij alleen 
mochten dit teken dragen en zich ermee 
laten portretteren. Op het portret 
komt het insigne van het Gulden Vlies 
nog een tweede keer voor rondom het 
familiewapen, links boven op het 
schilderij. 

Hendrik van Brederode is nooit lid ge
weest van het Gulden Vlies. Het lag 
voor Hendrik niet bepaald op zijn weg 
om het hoofddoel van die Orde te on
derschrijven, namelijk de verering van 
God en de verdediging van de rooms-
katholieke godsdienst. 
Men mag zeker niet uitsluiten dat de 
schilder bij het maken van dit portret 
wat fantasie gebruikt heeft. Een 
kunstenaar die de opdracht kreeg om een 
serie portretten te maken, was niet 
altijd tot in details op de hoogte van 
het hebben en houden van degene die 
hij moest portretteren. Zeker werd dat 
een moeilijke zaak wanneer de persoon 
in kwestie overleden was en de schil
der voor het maken van dat portret 
moest vertrouwen op aanwijzingen van 
derden, op andere portretten, teke
ningen of prenten. 

Toch is het niet erg waarschijnlijk 
dat een kunstenaar die de opdracht 
kreeg het portret van Hendrik van 
Brederode te schilderen, de 'vergis
sing' kon maken om hem met een Gulden 
Vlies-teken voor te stellen. De op
drachtgever, zo mogen we veronder
stellen, wist wel beter. 
De vraag dringt zich op: wie van de 
heren van Brederode is dan wel voor
gesteld? 

Op de lijst van Ridders van het 
Gulden Vlies komen twee heren van 
Brederode voor (4): Reinoud II wordt 
in de Orde opgenomen tijdens het 
zevende kapittel te Gent in 1445 en 
Reinoud III tijdens het twintigste 
kapittel te Doornik in 1531. 
Kan hier sprake zijn van een portret 
van Reinoud III van Brederode? Die 
vraag is gemakkelijker te stellen dan 
te beantwoorden. 

Aan de vraag: Hendrik van Brederode, 
ja of nee? kan nu een nieuwe vraag 
worden toegevoegd. Maar die vraag 
blijft open. Vanzelfsprekend is elke 
reactie, die tot de mogelijke oplos
sing kan leiden, zeer welkom. 

J.A.L. de Meyere 



Noten 

1. Het schilderij is eigendom van de 
Dienst Verspreide Rijkscollecties 
te Den Haag en is in 
bruikleen bij Gravin L. zu Castell 
Castell te Wijk bij Duurstede. 

2. Het schilderij bevindt zich in het 
Her zog Anton Ulrich-Museum te 
Braunschweig. 
Preciese gegevens over herkomst en 
identificatie van het portret van 
de heer van Brederode bleken bij 
navraag in dit museum niet voor
handen te zijn. 

3. Catalogus 'Verzeichnis der Gemälde 
vor 1800', Herzog Anton Ulrich-
Museum, Braunschweig 1976, nrs 
43-47. 

4. De lijst van Ridders van de Orde 
van het Gulden Vlies is gepubli
ceerd in de catalogus 'Het Gulden 
Vlies', Brugge 1962, blz. 35 e.v. 

Amelestein of de Oranjeboom 

Onder deze titel schreef A. Loosjes 
Pz. in de Almanak van Vernuft en 
Smaak voor het jaar 1808 een gedicht, 
dat tot het genre van de romances be
hoort. Het werkje volgt hier, waarbij 
de opmerking vooraf gaat, dat de in 
dit gedicht genoemde Lindenlaan tegen
woordig als de Beukenlaan wordt aan
geduid. Onlangs evenwel zijn de 
beuken gerooid en is de vanouds be
staan hebbende beplanting met linde
bomen in ere hersteld. Het lustslot 
Amelestein lag even ten westen van 
de huidige rijksweg Utrecht-'s-Herto-
genbosch, tussen de Lekdijk en de weg 
van Vianen naar Lexmond. Een afbeel
ding van deze buitenplaats is te vin
den in jaargang 2, no. 1 (1977) van 
dit tijdschrift. 

AMELESTEIN (») OF DE ORANJEBOOM 

Eene Vertelling. 

Niet verre van 't Viaansche bosch, 
Schoon zonder wedergaê, 

Bouwde eertijds BREDERO een slot, 
Voor zijne AMALIA. 

AMALIA zoo jong en fraai, 
Een vrouw van smaak en geest. 

Trok elks bewondring door verstand, 
Elks oogen door haar leest. 

Hoe heerlijk was het lustpriëel 
Op haar bevel geplant, 

Elk roemde in d'aanleg grootsch en 
schoon 

AMALIA'S verstand. 

Veel Ridders kwamen dagelijk 
Op BREDERO'S kasteel. 

Bewonderend het trotsche slot 
En 't lustig landpriëel. 

Bewonderend zijn gullen aard, 
Zijn boert en vrijheidsmin, 

Maar tevens de bevalligheid 
Van zijne gemalin. 

Zij was in d'omgang los en vrij-
Nooit zag zij barsch of viesch; 

Maar, schoon zij schertste met den 
mond ; 

Het hart was kuisch en kiesch. 

Een jongling van het Fransche Hof, 
BEAUFORT, had menigmaal, 

AMALIA alreeds verveeld 
Door zijn te vrije taal. 

Van zijn bedoeling gaf hij haar 
Reeds menig klaren trek. 

En daaglijks drong hij bij haar aan 
Op een geheim gesprek. 

AMALIA, die geen geheim 
Voor haren BREÊROO heeft, 

Verhaalt, al boertend, hem het doel, 
Waarna de jongling streeft. 

Gul lachend, voegde zij 'er bij, 
,,Zie mij niet donker aan; -

,,'k Heb heden eene zamenkomst 
,,Aan BEAUFORT toegestaan. 

, ,Hier onder deez' Oranjeboom, 
,,Die zoeten geur verspreidt, 

,,Is 't, waar AMALIA BEAUFORT, 
,,Na 't middagmaal, verbeidt. 

,,Weg met dien rimpel, BREDERO! 
,,Mijn hart is kiesch en rein, 

, ,Mijn liefde is zuiver als 't kristal 
,,Dat springt uit deez' fontein;'' 

,,Alleen, mijn lief, een kleine dienst 
,,Vall' heden u niet zwaar, 

,,Neem, bid ik u, deez' dag, den post 
Van den Fonteinknecht waar. 

,,BEAUFORT kent dit Fonteinwerk niet. 
,,Ik wijs hem deze laan.11 -

,,'k Ben, zegt hij, tot dien dienst 
bereid, 

,,'k Heb u geheel verstaan. 
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