
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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I  
BEAUFORT beschouwt reeds in 't 

verschiet 
't Uur zijner zegepraal -

En zit, met brandend ongeduld, 
Aan 't lange middagmaal. 

Hij lonkt AMALIA soms toe 
En zegt met zekren schroom, 

Na d'eindlijk' afloop van den disch, 
,,Denk aan d'Oranjeboom.'' 

AMALIA zei fluisterend 
Met nagebootsten schroom, 

,,Ik wacht u, door de Lindenlaan, 
,,Regt voor d'Oranjeboom.'' 

Zij gaat - en zet zich onder 't loof 
Op eene veldbank neer. 

Een aangename Zephir blaast 
Haar lokken heen en weer. 

Zij houdt zich sluim'rend, en haar 
stand 

Geleek die van Dioon, 
Als zij de komst verbeidde van 

Den jeugdigen Adoon• 

BEAUFORT genaakt de Lindelaan; 
Hoe bonst zijn hart van vreugd -

Straks vindt hij zijne AMALIA 
De bloem van Hollands jeugd. 

't Fonteinwerk, juist door BREÊROO'S 
hand. 

Ontsloten op dien stond, 
Bestelpte BEAUFORT - en hij draait 

Verlegen in het rond. 

Hij ziet geen uitkomst, hoe hij keert 
Hoort schaterend gelach 

En daadlijk schiet AMALIA 
Met BREÊROO voor den dag. 

,,Zoo heb ik onzen gast gefopt, 
,,Mijn lieve BREDERO : '. 

,,Die naar verboden bloemen staat, 
,,Mijn HENDRIK: vare zoo. 

,,Want deze schoone Oranjeboom 
,,Behoort slechts u en mij; 

,,En immers 't plukken van 't 
gebloemt 

,,Staat slechts mijn BREÊROO vrij.'1 

BEAUFORT, doornat, trok zwijgend af, 
Daar hij, met stil verdriet. 

Beschaamd, het slot Ainelestein, 
Nog voor den nacht verliet. 

Wel honderd jaren na dien dag 
Heeft zich Vianen's jeugd 

Met BREDERO'S Oranjeboom 
Nog in deez' hof verheugd. 

Hl] ziet van verre AMALIA; 
Nooit scheen zij hem zoo schoon; 

Hoe gloeit zijn hart van liefde en 
vreugd; 

Nu wacht zijn min haar loon. 

BEAUFORT verdubbelt nu zijn schreên; 
Haar aanblik maakt hem kloek; 

Zij spreidt hare armen minzaam uit, 
En wuift met haren doek. 

Zî  wenkt inii — zucht hi' — welk een 
,,Wat ben ik wellekoom; wenkï 

, ,Nog weinig stappen en ik ben 
,,Bij den Oranjeboom.'' 

Maar Hemel 1 Hemel! wat gebeurt? 
o Vreeslijk oogenbliki 

BEAUFORT word eensklaps overstort 
Door eenen killen schrik. 

Hoe riekte reeds de lieve geur 
Van den Oranjeboom... 

Maar plotseling wordt hij overstort 
Door eenen waterstroom. 

Van alle zijden uit den grond 
Schiet water schuinsch omhoog... 

Oranjeboom - AMALIA 
Verdwijnen uit zijn oog. 

Eik vreemdeling werd altijd naar 
d'Oranjeboom geleid. 

En boette daar, op BEAUFORT'S spoor. 
Voor zijn nieuwsgierigheid. 

A.L. Pz. 

(») Zie wegens dit kasteel enz. de 
Tegenwoordige Staat van Holland, 
VII (sic!) Deel, bl. 525. 
SMIDS Schatkamer enz. 

In de voorgaande aflevering van dit 
tijdschrift heeft u kennis kunnen ma
ken met de 'romance', een dichtvorm, 
die kenmerkend is voor de Romantiek 
in de periode 1780-1830. Daarbij is 
gewezen op het historische belang van 
de romances, doordat voor hun inhoud 
gebruik werd gemaakt van historische 
gegevens. Deze konden zijn overgenomen 
uit oude volksverhalen, zoals het 
door Ockerse weergegeven spookverhaal 
van kasteel Batenstein in de vorige 
aflevering. Ook haalde men ideën uit 
legenden of gewoon uit geschiedkun
dige boeken. Het laatste is in deze 
romance het geval. De schrijver 
deelt zelf in een noot mee, dat 
nadere gegevens over 'Amelestein' 



kunnen worden gevonden in de 'Tegen
woordige Staat van Holland' en 'Sraids 
Schatkamer'. Ter illustratie diene 
het volgende fragment uit de Tegen
woordige Staat: 

Buiten Vianen is een zeer aange
naam Bosch met bekoorlyke Wandel-
dreeven en Rywegen in een vermaak-
lyken oord, waar in Heer Hendrik 
van Brederode een Huis bouwde voor 
zyne Gemaalinne Amalia van Nieuwe
naar, van welke het Amaliastein 
geheeten wordt. Het is, naar den 
tyd, een deftig Gebouw rondsom in 
zyne Vyvers.en bevallig door de 
aanleggende Beplantingen, die tot 
het Bosch behooren. Voorheen vondt 
men hier verscheiden Fonteinen, 
die onverwagt den Beschouwer van 
overal besproeiden. De nieuws
gierigheid om hier den Oranje
boom te zien heeft hier menigen 
met natte kleederen doen te rug 
keren; dog deeze Waterwerken en 
deszelfs Overblyfsel zyn voor 
eenige jaaren wegr' 
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A.C.N. Koenhein 

Het is duidelij 
voor zijn gedic 
heeft ontleend. 
Adriaan Loosjes 
28 februari 181 
schrijver, die 
een ijverig pat 
worden. In 1795 
Gewestelijk Bes 
schreef meerder 
alleen de roman 
hebben. Voor wa 
betreft, wordt 
goden gerangsch 
ook dit aardige 
worden als een 

k, dat Loosjes de stof 
ht aan het bovenstaande 

Pzn (13 mei 1761 -
) was een Nederlands 

evenals W.A. Ockerse 
riot genoemd kon 
werd hij lid van het 
tuur van Holland. Hij 
e werken, waarvan 
s een zekere waarde 
t de romancepoëzie 
hij onder de mindere 
ikt. Niettemin kan 
gedicht beschouwd 
echte Viaanse romance. 

Inleiding op 'Bestek 1490' 

Een van de belangrijkste, zoniet dé 
belangrijkste bronnenpublicatie over 
het Land van Brederode, is 'Rechten 
van Vianen', een bijdrage van B.J.L. 
de Geer in 'Verslagen en Mededeelingen 
van de Vereeniging tot Uitgave der 
Bronnen van het Oude Vaderlandsche 
Recht', 1892, blz. 108-189. De auteur 
behandelt in dat artikel een aantal 
documenten uit de 14de t/m l'ode eeuw, 
die gedeeltelijk voorkwamen in een 
handschrift dat behoorde aan de Maat
schappij van Letterkunde te Leiden. 
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