
Bericht van de redactie 

De kring van belangstellenden voor ons 
tijdschrift wordt steeds groter. Vooral 
het vorige nummer werd zeer gewaar
deerd. Het idee om een aantal bijdra
gen over eenzelfde thema in één nummer 
onder te brengen bleek succesvol te 
zijn. In de toekomst zullen wij daar 
beslist rekening mee houden. 

vormt het artikel van Mevrouw drs M.E. 
Tiethoff-Spliethoff. Voor toestemming 
tot publicatie van dat artikel, dat 
eerder verscheen in het "Jaarboek van 
het Centraal Bureau voor Genealogie 
en het Iconografisch Bureau 1979", 
zijn wij, behalve aan de auteur, ook 
veel dank verschuldigd aan Mr T.N. 
Schelhaas en Jhr F.G.L.O. van Kretsch-
mar, respectievelijk directeuren van 
beide bureaus. 

De veelheid van kopij dwong ons er toe 
"Kroniek" en "Verenigingsnieuw" in het 
vorige nummer te doen vervallen. Beide 
rubrieken komen nu uitvoerig aan de 
orde. De derde, tevens laatste leden
lijst, is eveneens opgenomen; boven
dien is in dit nummen de nieuwe leden
lijst opgenomen. 

Een belangrijk onderdeel in dit nummer 

In het "Bericht van de redactie" in 
ons vorige nummen is de suggestie ge
wekt dat medewerkers van "De Vijfheeren-
landen" gebruik zouden gemaakt hebben 
van materiaal, dat bestemd was voor 
een artikel in ons tijdschrift. De me
dewerkers van "De Vijfheenenlanden" 
^retu echter geen enkele uiaam. wij 
bieden dan ook onze opnechte excuses 
aan. 

Hendrik van Br ederode: ja of nee? 
Een reactie 

In het tijdschrift "In het Land van 
Brederode", 4de jaargang nr 1/2, na
jaar 1979, publiceerde J.A.L. de 
Meyere op blz. 6-8 een antikei onder 
de titel "Hendrik van Brederode* ia 
of nee?" In zijn bijdnage twijfelt de 
auteur aan het feit of een schildenij 
dat tot op heden doorging voor het 
portret van Hendrik van Bnederode wel 
degelijk de zogenaamde "Grote geus" 
voorstelt. Gaarna ga ik hier nader op 
in, wel in de overtuiging dat het 
raadsel inderdaad moeilijk is en mijn 
opmerkingen zeker niet de eindoplos
sing brengen. 

verentooi zien nond de helm, het
geen bij het wapen op het Request 
niet voorkomt. Overigens zijn 
bv. de wapens m de St Bavo te 

Mijn aandacht gaat voornamelijk uit 
naar het familiewapen in de linken 
bovenhelft van het schilderij. Daar
bij valt het volgende op: 

1 Het schild met de leeuw draagt niet 
de barensteel, die doon Reinoud III 
maan al te graag wend weggelaten, 
maan die door Hendrik II zeker werd 
gevoerd. Zie bijvoorbeeld zijn 
wapen op zijn in 1567 te Vianen ge
drukt Request; 

2 Het helmteken, twee armen met elk 
een paardebeen, is ook geheel an
ders dan bij het wapen op het Re
quest. Dit vertoont namelijk een 
lopend of vluchtend hert. Het wapen 
op het schilderij laat ook een 
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Portret van Hendrik van Brederode 
Schilderij door anoniem meester, 1574 
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-
Museum 
(Foto: idem) 



"Propositie ende Requeste opt stuck 
vande Inquisitie", 1566 
Gedrukt te Vianen 
•s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek 
(Foto: idem) 
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Haarlem alle voorzien van de re
kende zwijnskop met de brandende 
takken. 

Als we deze zaken als opzettelijke 
"slordigheden" beschouwen - met andere 
woorden: opzettelijke veranderingen 
tot meerdere glorie van de naam Brede-
rode - dan is het nog iets minder 
onwaarschijnlijk dat de schilder toch 
Hendrik II bedoeld heeft. De familie 
zal deze veranderingen waarschijnlijk 
wel ingefluisterd hebben! Overigens 
is het interessant na te gaan wie die 
familie kan zijn. Ik doe slechts een 
suggestie : 
A Zijn weduwe, Amalia van Neuenar. 

In 1574 - het jaar waarin het por
tret van de heer Van Brederode 
geschilderd blijkt te zijn - was 
Amalia gehuwd met Frederik van de 
Palts. Zij zou best in aanmerking 
kunnen komen, temeer daar het ge
noemde schilderij behoorde tot een 
serie waartoe ook de portretten 
behoorden van de, eveneens Duitse, 
keizer en keizerin. Zij zou in 
dat geval haar eerste man postume 
hulde hebben willen betuigen door 

^1 
Geuzenpenning (voor- en achterzijde) , 
door Jacques Jonghelinck, 1566 
's-Gravenhage, Koninklijk Kabinet voor 

Munten, Penningen en Gesneden Stenen 
(Foto: idem) 

hem te plaatsen in passend gezel
schap, namelijk de grote leenheer 
en zijn vrouw - de keizer en keize
rin dus - plus twee eveneens grote 
strijders voor het vaderland -
Egmond en Hoorne. 
Het ontgaat mij in hoeverre er 
een (familie?)relatie bestond 
tussen keizen Maximiliaan en de 
keurvorst Frederik; 

B Reinhout IV, de 13de heer van 
Brederode (1520-1584). Deze heer 
had de eer de goederen van het ge
slacht, die elf jaar lang geconfis-
ceerd waren geweest, opnieuw in ont
vangst te nemen. Deze zou uit eer
betoon tegenover zijn voorganger, 
Hendrik II - 12de heer van Brederode 
- een fraaie portrettengalerij heb
ben kunnen laten schildenen. 

Verder zijn er, mijns inziens, geen 
familieleden die in aanmenking kunnen 
komen. Ik geloof namelijk niet dat 
iemand buiten de familie Bnederode de 
opdracht voor de serie van vijf por
tretten gegeven kan hebben. Daarvoor 
was onze Hendrik II een te "kleine" 
figuur ! 

Tenslotte nog een opmerking in verband 
met de geuzenpenning. Ik geloof dat 
al in of vóór 1574 de geuzen als zo
danig niet zo erg meer in tel wanen 
of erkend wenden. Immers, de water
geuzen werden al in 1573 terzijde ge
schoven. Misschien had het begrip 
"geus" in 1574 al een minder aangename 
klank geknegen. 

J.H. Venhoog 


