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NIET ALTIJD ZOMER – NIET ALTIJD WINTER
(Wachtwoorden uitgegeven voor Daniël Nolthenius aan
de kasteel– en stadspoorten van Malacca, 14 April 1736)

C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière
Edm. Rostand (Chantecler)
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gesteld is geweest, zoo door bedreiging, als door dadelijkheden, schending van de Compagnie’s
vlag, aanranding harer bodems, enz.”.
En de Kaap? „Sedert eenigen tijd heeft deze als magazijn verstrekt voor geriefelijkheden aan
alle Natiën bewezen; waar ze zelfs zeevarend volk hebben erlangd om hunne schepen door zee te
brengen. De producten des lands zijn daardoor zeer in prijs gestegen, waarin de Compagnie mede
heeft moeten dragen, en dus te harer koste medehelpen contribueeren tot florisance van de Kolonie”.
Daarbij komt „dat de onderhandelingen te Londen in geen enkel opzicht voldoen, zoodat
wordt voorgesteld te doen thuiskomen de Commissie, welke een merkelijk bezwaar is voor
Compagnie’s kas”.
Waarlijk, wèl gerechtvaardigd schijnt het klaaglied van Mr. van Son, dat een zoo scherpe
tegenstelling vormt met Daniël’s zegenzang van veertien jaren vroeger! Of is misschien het rapport
van den Eersten advocaat der Compagnie een pleidooi voor zijne principalen? Immers hij eindigt
met „te imploreeren het appui en den machtigen arm der Hoog Mogenden, ten einde de
Maatschappij moge worden gemaintineerd en des mogelijk staande gehouden; wiens val, ja reeds
verval, voor zoo nadeelig gehouden moet worden”. Doch waar toenmaals brandend was het
vraagstuk der Octrooiverlenging, rijst de vraag of misschien de Advocaat den toestand zoo zwart
voorstelde, opdat Heeren Staten niet al te happig werden op den buit!
Alsdan echter had grootere spoed de klachten van den Advocaat verleend meer nadruk. Want
de Retourvloot, 2 Nov. 1761 vertrokken uit Batavia, was reeds den 2 Juni 1762 aangekomen in
Nederland, terwijl het rapport eerst den 20 April 1763 werd ingediend! Of is dit treuzelen een
doorslaand bewijs hoe weinig Heeren Soevereine Staten in tel waren bij de Hoogloffelijke
Compagnie!

V. REISBOEK VAN WILLEM HENDRIK VIII. (1752 ± 1793).
(Aanteekeningen blz. 613. De uitstapjes I en III naar Wesel (1751 en 1755) werden
behandeld in den tekst, blz. 347/348 en 585/588.)

II. REIS NAAR BELGISCH BRABANT (1752).
Afvaart uit Middelburg. Het jacht wordt gesalueerd door het Compagnieschip Oost
Capelle. – Opvaart van de Schelde, voorbij Antwerpen tot aan klein Willebroek. – Vaart naar
Brussel over Vilvoorde. – Bezichtiging van Brussel. – Rit van Brussel over Mechelen naar
Willebroek. – De abdij van St. Bernard boven Antwerpen. – Bezichtiging van Antwerpen. –
Vaart door de Zeeuwsche en Hollandsche wateren, over Dordrecht naar Rotterdam. – er wagen
over Gouda, Alphen, Rijnsaterwoude, Amstelveen naar Amsterdam. – Onkosten.
Deze reis – de eenigste welke geschiedt per vaartuig – wordt hier gegeven in uittreksel,
omdat de dorre opsomming der merkwaardigheden te Brussel en te Antwerpen kan worden
achterwege gelaten zonder bedenken.
Het reisgezelschap bestaat uit vijf jongelui, ambtenaren der O.I.Compagnie, die in het gevolg
van het Opperbestuur: de Heeren Zeventienen, ter Kamer Middelburg waarschijnlijk, gelijk was
voorgeschreven, hebben gecontroleerd de boeken (zie blz. 567). De chefs geven hunne klerken vrij
af en deze maken hiervan gebruik om Brussel en Antwerpen te bezoeken per jacht, ontboden uit
Rotterdam. Dit zal een jacht zijn geweest der O.I.Compagnie, want anders is niet verklaarbaar
waarom het saluut, waarmede de jongelui – gelijk straks zal blijken – begroetten den Oost–
Indievaarder
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Oost–Capelle zoo bijzonder statig werd beantwoord door dat schip. In alle geval worden de
jongelieden niet gevoederd op Compagnie’s kosten; gezamenlijk betalen zij aan den schipper voor
leeftocht negen gulden daags, gelijk blijkt uit de bijgevoegde onkostenrekening.

Doch houden wij het vaartuig niet op, dat wij in verbeelding zien uitzeilen met den
wimpel in top een Zondag. (Op een Zondag, o vrome vaderen!) En geenszins sluipen zij op
dezen rustdag weg; lustigjes wordt er op los gepoefd! Met vijf schoten wordt Middelburg uit
den middagdut opgeschrikt. Doch neen; schieten was immers toenmaals iets doodgewoons!
Bestaat er eenige oude teekening of schilderij, waarop geen klein rookwolkje ter zijde van het
zeilend vaartuigje uitschiet, en zich oplost in de ijle atmosfeer van het waterlandschap? Een en
dertig schoten doet dan ook op deze tocht het voorvaderlijk jacht; wat à 6 stuivers per schot,
uitmaakt 9 gulden 6 stuivers .... Geld, waarlijk niet onwijs besteed: immers het geeft toon aan
de reis. En nu: Vaart wel!
„Zondags den 2 April, de heeren Nolthenius, Abeleven, (die een jaar later werd Willem
Hendrik’s neef, zie blz. 583) ten Brink, Pyll, van den Bogaerde en Barjolet, wegens het houden
der vergadering van 17en binnen Middelburg in Zeeland, aldaar eenige dagen, in den dienst van
de Oost-Indische Compie, hun verblijf hebbende moeten houden, vertrokken des middags ten 2
uren met het jacht de Jonge Gerardus, schipper Hendrik van der Ven, van Rotterdam hetzelve
ontboden hebbende, uit gemelde stad Middelburg; die stad met 5 schoten salueerende. (Dat
Willem Hendrik zich zelf voorop stelt, doet vermoeden dat de rangorde werd in acht genomen.)
De Z.W. wind noodzaakte ons 2 jagers aan te nemen om het jacht de haven uit te trekken tot op
Welsingen, daar een Engelsch inkomend schip onze lijn wegnam; salueeren op het vlakke, voor
het Kasteel van Rammekes (een overoud vervallen gebouw, doch bij den laatsten oorlog nog
een weinig gerepareerd) het compagnies schip Oostcapelle; dat door de trom, en 3 hoezees van
al het volk tot in het bovenste van het want geklommen, beantwoord werd, en die wij met een
schot bedankten. De tegenstroom deed ons ten 4½ uur het anker werpen aan den hoek van
Borssele, ten zuiden van die Baronie, tot 12 uren des nachts; wanneer de vloed ons weder deed
avanceeren tot op den Hond; daar ten 3 uren het anker weder uit moest, tot
‘s Maandags den 3en, des morgens ten 8 ure, wanneer de westelijke wind ons den stroom
deed dood zeilen. Ten 1½ uur arriveerden wij tusschen de Forten Lillo en Liefkensboek, die wij
met 5 schoten salueerden, en door den uitlegger van den Staat met een dito werden beantwoord.
Alle vaartuigen moeten hier het anker laten vallen en de zeilen strijken om de visitatie te
ondergaan; zooals ook een commies van de Admiraliteit aan ons boord kwam, en vroeg of wij
goederen hadden waarvan de rechten aan haar Hoog Mog. moesten worden betaald. ‘t Welk
met neen, en een presentatie van een glaasje wijn beantwoord hebbende, expedieerde zij ons
prompt 1). Zooals wij weder onder zeil waren, overviel ons schielijk een stormwind, waardoor

1
) De Admiraliteitscolleges waren belast met het invorderen der in– en uitgaande rechten. Zie Eerste deel
der Aanteekeningen, blz. 294.
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het groote zeil gestreken en gelensd moest worden met de fok tot onder St. Philip, een fort onder
Oostenrijksch Brabant. Dit fort met 5 schoten begroetende, beantwoordde ons de keizerlijke
uitlegger mede met 1 dito, terwijl de commiesen van Brabant ons, en wij haar, in zelver voege
behandelden als te Lillo. Ten 4 ure laveerden wij voorbij Antwerpen, waarvan het gezicht zich
zeer grootsch opdoende, ons deed verlangen om de stad te bezien; doch de wind en het tij was
als nu te gewenscht om de reize niet naar Brussel voort te zetten. Wij passeerden ten 5½ uur ‘t
Klooster van St. Bernard en begroetten die Heeren met 5 schoten, ten 6½ uur het fraaie dorp
Boom, en arriveeren aan Klein Willebroek, waar de gegraven vaart van Brussel begint, die alhier
in de Rupel valt, en daardoor de communicatie maakt tusschen die stad en Antwerpen. De
lompheid van den schutsluismeester was oorzaak dat wij aldaar eenige uren moesten vertoeven,
en de duisterheid van den avond en het slechte weder, dat geen jager, hoezeer wij door
presentatie van dubbele belooning hem trachtte te animeeren, ons voor ‘s anderen daags ‘s
morgens wilde bedienen
Het ordinaire traject van Antwerpen naar Brussel is tot Willebroek met de Huij, een
zeilvaartuig, en dan stapt men over in de barge, een zeer makkelijk vaartuig dat door paarden
werd getrokken; doch aan de 5 sassen of schutsluizen, die in deze vaart noodzakelijk zijn, omdat
dezelve te Brussel meer als 50 voeten hooger is als te Willebroek, gaan de passagiers om zich
met het doorschutten niet op te houden, weder in een andere barge over; hoewel men ons wilde
verzekeren dat er gedelibereerd werd om van Willebroek, door het dorp Boom, naar Antwerpen
een steenen weg aan te leggen, en als dan een ordinaris postwagen te doen rijden langs dezelve.
Dinsdag den 4en, des morgens ten 4 ure aan de lijn geraakt zijnde, werden wij door 2
paarden getrokken, varen ten 12 ure voorbij de stad Vilvoorden, welker kasteel, door de oude
overblijfselen die daar nog van zijn, fraai moet zijn geweest Aan de 5de schutsluis vonden wij
een fontein, die altoos water geeft; dat zoo zeer goed van smaak was, dat wij daar ons van
proviandeerden. De fontein bestaat uit een pilaar van Bentheimer steen, met vier pijpen; en op
de pilaar is een koperen beeltenis van St. Michael, den Duivel, die een tabakspijp in zijn kaken
had, overwinnende. Ook smaakten ons de wafelen die men in de herberg bakte, zeer wel. Ten
4 uren arriveerden wij binnen Brussel; wij namen terstond een fiacre of huurkoets en een valet
de louage en deden een tour door de stad, die oud, doch zeer aanzienlijk en de hoofdstad van
Brabant is, versiert met fraaie huizen, doch alle zeer antiek, en met vele fonteinen, die altoos
water geven, op alle markten en de meeste hoeken der straten. Deze straten zijn zeer ongelijk,
zoodat men aan de zijde daar ‘t hof is, over eenige torens van den anderen kant kan heen zien.”
Na de Ste Gudule te hebben bezichtigd, wordt naar de comedie gereden, waar zij zien de tra-
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gedie Mahomet II en de opéra comique Moulinet, „Sommige van de acteurs en actrices voldeden
ons zeer wel, doch de danseurs waren niet meer als gemeen.” (De Amsterdamsche jongeling is
blijkbaar verwend)

„Woensdag 5 April, de knecht van den vorigen dag in de comedie verloren hebbende,
namen wij een andere, die François Lansiers genaamd was; hij geleidde ons bij een voornaam
boetseerder, Bergé genaamd, die ons verscheidene zeer fraaie basrelieven en boetseersels van
zijn maaksel vertoonde; vervolgens reden wij naar ‘t Begijnhof, daar omtrent 600 van die zusjes
in verscheidene huisjes wonen, en eenige thạns den Godsdienst verrichtten in haar schoone
kerk.”
Nu zij aan het sight-seeing gaan, laten wij de jongelui glippen; slechts aanstippende dat in
het Hotel van den Prins van Oranje „thans tot het verblijf van Prins Karel van Lotharingen geschikt,”
hun niet alleen met veel vriendelijkheid al het merkwaardige wordt vertoond „zonder dat wij iets
aan de domestiquen daarvoor mochten aanbieden”, maar dat zij ook in de eetzaal den Prins zien
middagmalen, gezeten „tusschen den bisschop van Doornik en den graaf van Lanoy, gouverneur
van Brussel, met omtrent 20 andere heeren van distinctie”. Natuurlijk bezichtigen zij in het paleis,
behalve de toen in de mode zijnde verzamelingen van mathematische en physische instrumenten,
ook werktuigen tot de chemie behoorende, en de voorheen in geen vorstelijk verblijf ontbrekende
draaibank, „daar de prins, zoo men zeide, zich veel maal mede amuseerde”. Het ambacht was toen
in eere, en zelfs de hoogste heeren dorsten nog de handen uit steken – evenals de dames: Zag Willem
Hendrik niet op zijn eerste reis naar Wezel, met uitstapje naar Gelder’s dreven (blz. 586) te Dieren
een vlamsteek behangsel bewerkt door de Engelsche koningsdochter en hare hofdames? En werd te
Middachten niet bewonderd de „gestoken kamer”, aldus genoemd naar een geborduurd
ledikantbehangsel, het eigen werk der oude gravinne?
Na eenige kerken en het arsenaal te hebben bezocht (met de fraaie wapenen, welke zich thans
op de Halpoort bevinden) brengt hen de heer van der Malle, koopman in wijnen (wien zij aanbevolen
waren door een Middelburgschen kennis, de heer de la Madelaine, Genuees van geboorte), naar het
Stadhuis, de Vischverkoopers gildekamer en den goudsmid Dormalen, „die ons vele liefhebberij
van de vestingbouwkunde, en een kleine armee van de meest bekende troupes, door hem zelve in
16 jaren vervaardigd, toonde; die niet onaardig waren, en zelfs de goedkeuring van den Maréchal
de Saxe zóó mériteerde, dat hij den werkman zijn geboetseerd borstbeeld schonk.”
Ten slotte rijdt het gezelschap langs een der buitensingels „in den Tour van 30 à 40 koetsen”,
en beschouwt, een klein kwartier buiten de Leuvenumsche poort, de perspomp en molen, welke alle
fonteinen van Brussel voorzien van water. Het gure weder belet verdere tochtjes, zoodat zij
Donderdag 6 April naar Antwerpen vertrekken, sommigen met het jacht, anderen per koets, over
den straatweg naar Mechelen. Onze voorvader behoort tot de laatstbedoelden, blijkens zijne
beschrijving van de kerken dier stad. Het gezelschap vereenigt zich weer te Willebroek, en zakt in
den nacht de Demer af met de ebbe, tot aan de abdij van St. Bernard, gelegen aan de Schelde. Daar
worden kerk en klooster bezichtigd. Ten 12 ure Vrijdags gaan zij weder onder zeil ,,de geestelijken
voor haar vriendelijke receptie (want zij hadden vermits het gure weder een vuurtje voor ons
aangelegd) met 5 schoten bedankende”.
Twee uren later ligt het jacht te Antwerpen. Onmiddellijk worden koetsen genomen en een
huurknecht.

„De meeste huizen zijn van Bentheimer steen en aan de voorvertrekken met ijzeren
traliën; daar is nauwelijks een markt, brug, hoek van een straat, pomp of diergelijke, zonder een
crucifix of heiligenbeeld. In de stad zijn 30 kloosters en zeer
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vele kerken, die ik, zooals wij die beschouwd hebben, zal beschrijven. Niets is er lastiger als de
legioenen bedelaars, die men hier ontmoet, en daar men zich haast niet van kan ontslaan zonder
hun een geringe aalmoes te geven.”
De knecht, Olivier de Winter, brengt de reizigers natuurlijk het eerst naar de Groote kerk
met het meesterstuk van Rubbens, dan naar de Beurs, langs het kasteel, dat zeer vervallen is,
op de Calvariënberg, doet hun eenige kloosters zien, en ten slotte het werktuig, dat het water
levert aan de 48 brouwerijen van de stad.
„Beneden ‘t huis is een groote kelder waar in ‘t water wordt verzameld door groote
steenen buizen, wel 6 à 7 uren boven Antwerpen. Uit dezen kelder wordt ‘t water door een
scheprad, dat door een paard wordt omgedreven, naar omhoog gehaald in twee vierkante
bakken, die te zamen omtrent 1000 tonnen bevatten; ter zijde dezer bakken is een groote
koperen pijp met een kraan, die ‘t water naar de brouwerijen leidt, en waarmee iedere brouwerij
min of meer correspondentie heeft, waardoor zij in één uur, een ketel van 60 à 70 tonnen vol
kunnen krijgen. Wij reden nog eens in den Tour en voorts naar het jacht.”
Zaterdag 8 April wordt wederom de stad ingereden tot het bezichtigen van kerken en
kloosters.
„Bij Norbertine nonnen, waarvan niets te zeggen valt, kochten wij nog eenige vruchten
van was nagemaakt, en reden naar boord om het middagmaal te houden van een excellente
kabeljauw, die wij op de Antwerpsche vischmarkt hadden doen koopen, en gingen ten 1 uur
onder zeil met een Z.O. wind. De Schelde afzakkende, passeerden wij de forten St. Philip, Lillo
en Liefkenshoek, als hiervoren is vermeld. Vier uren ankeren, mits ‘t lage water, voor het
verdronken land van Zuid-Beveland, op de punt van de O. en W. Schelde; het wassende water
deed ons van 6 tot 8 uur vorderen tot op de hoogte van Ossendregt; daar het anker weder uit
moest, hebbende Bergen-op-Zoom omtrent een mijl N.O. van ons.
Zondag 8 April gingen ten 8 uren onder zeil met de Oostewind tusschen ‘t land van
Bevelingen en ‘t eiland Tholen, en dat van Beveland doorvarende, ankerde 12 uren in Keten,
en van 5½ tot 8 uren, door contraire winden, op ‘t Zijpe. Zooals wij hier ten anker liggende,
een ombertje hadden begonnen te spelen, komt een Brabantsche beurtman ons van achteren
opzeilen, dat het jacht kraakte. Echter met eenige weinige schade aan onze giek raakten wij vrij,
en spoelden de schrik af met een glaasje Bourgogne, te Brussel gekocht.
Maandag 10 April was de wind weder N.O. ten O., en dus geheel nadeelig, waardoor
wij dien dag niet weder avanceerden als voor Dordrecht, daar het tij ons tegen was om de reis
te vervorderen.
Dinsdag 11 April des nachts onder zeil gegaan zijnde, waren wij ‘s morgens ten 6 ure te
Rotterdam, en huurden een wagen af met 4 paarden. Ten 8 ure
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opgezeten zijnde, passeeren het dorp Moordregt, en ten 10 ure de stad Gouda; arriveeren 12½
uur te Alphen, daar wij ons met een watervischje verfrisschen, en ten 2½ uur afreden, door
Rijnsaterwoude, Leymuiden, Calslagen, Amstelveen, en ten 7 ure binnen Amsterdam
arriveerden; daar wij elkanderen zeer vergenoegd en voldaan over de volbrachte reize, voor het
vriendelijke gezelschap bedankten.”
Uit onderstaande rekening blijkt dat de heele tocht tot Rotterdam, ongeveer 3½ gulden kostte per
dag en persoon. Niet duur derhalve. Maar op den laatsten reisdag hebben de jongelui den boter
uitgebraden: Twee en dertig gulden voor den wagen naar Amsterdam, en bijna zeven en twintig gulden
aan vertering! Vermoedelijk heeft het watervischje, waarmede het gezelschap te Alphen zich versterkte,
toen in edeler nat gezwommen dan ooit zijn lieve leven lang.
In de kerk van St. Gudula te Brussel ƒ
1–4
,, ,, Comedie etca
5–5
Kleinigheden en aan menigte bedelaars 5 – 14
Chirurgijn
1–2
Bij den boetseerder du Bergé
– 16 – 8
Bij de Predikheeren
1–2
In ’t arsenaal
1–2
In de stallen van den Prins
1–2
In ’t Jesuiten klooster
1–2
De Staten Kamers
– 16 – 8
De Visscher Kamer
– 16 – 8
Bij van Dormale
1–2
Aan de Fontein Molen
– 11
Koetsen etca
5–7
2 flesschen Bourgogne
1–
In het Begijnhof te Mechelen
– 16 – 8
Nog de eene koetfier van Brussel en
de reis naar Mechelen
11 – 14
Pitsenborch
– 11
Klooster van Leliendaal
– 16 – 8
De maaltijd etc in Mechelen, en
de voitures naar Willebroek
15 – 15
De Brusselsche huurknecht Lansiers
5–5
In ‘t klooster van St. Bernard
1–2
Predikheeren te Antwerpen
1–2
Transporteeren ƒ 65 – 4 – 8

Transport ƒ 65 – 4 – 8
Lieve Vrouwe kerk
1–2
St. Michiels abdij
1–2
Haar kerk
– 16 – 8
Klooster Westmaller
1–2
‘t Waterhuis der brouwerijen
1–2
Chirurgijn
– 13
Minnebroeders
1–4
Carmelieten
1–2
De Ordonnantie in ’t kasteel
–18
De Antwerpsche knecht
1 – 16
De koets en koetsiers
8–1
Provisie, wijn etca te Antwerpen
16 – 7
Pruikmaker en Chirurgijn te Dordt
1 – 13
Voor het jacht, 12 dagen à ƒ 9
108 –
Aan den schipper voor het Lywaet
6–
’t Jachtvolk
9–
Bruggelden, schutsluizen, provisiën
en ander verschot van den kapitein
60– 6
31 schoten à 6 stuivers
9–6
De wagen van Rotterdam op
Amsterdam
32 –
De maaltijd te Alphen, en de verdere
kosten van dien dag
26 – 19
Totaal ƒ 353 – 14

Uit bovenstaande rekening volgt dat de jongelieden het jacht naar Brussel deden opvaren, en
steeds aten en sliepen aan boord

IV. REIS NAAR MAAS EN RIJN. (1771).
Vertrek uit Amsterdam naar Zeist. – Wandeling op Beek-en-Roijen; over Houten, het
Beusekomsche veer, Geldermalsen, Bommel, Hedel naar ‘s Hertogenbosch. – Over Boxel,
Oirschot, Valkenswaard naar Maastricht. –
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De Pietersberg. – Uit Maastricht naar Luik, naar Namen. – Citadel aldaar. – Intocht vạn den
Prins Erfstadbouder. – Parade der Steltenloopers. – Maasvaart van Namen naar Luik. –
Bezichtiging van Luik, Chaudfontaine. – Naar Spa, naar Aken. – Bezichtiging van Aken. – Over
Gulik naar Keulen. – Tochtje naar Mülheim. – Bezichtiging van Keulen. – Receptie van een
nieuw benoemd raadsbeer. – Naar Brübl, bezichtiging van slot en park. – Naar Bonn,
bezichtiging van het Paleis, van het slot Poppelsdorf. – Naar Coblenz. – Over Ems, Nassau,
Swalbach, Wiesbaden naar Mainz. – Bezichtiging van Mainz. – Naar Frankfort. – Bezichtiging
van Frankfort. – Over Darmstad naar Mannheim. – Tochtje naar Heidelberg en naar
Swetzingen. – De tuinen van het slot. – Bezichtiging van Mannheim. – Hofopera te Swetzingen.
– Over Frankenthal, Worms naar Mainz. – Per vaartuig de Rijn afgezakt tot Keulen. – Over
Grimmelshausen naar Düsseldorf. – Bezichtiging van de schilderijenverzameling op het slot. –
Tochtje naar het slot Benrath. – Over Herdingen, Xanten naar Kleef. – Over Nijmegen, Arnhem,
Amerongen, Utrecht, Breukelen, terug naar Amsterdam.
Deze is de eenige lange reis, welke Willem Hendrik maakte. Zij duurde 34 dagen, en de
aanteekeningen – volledig overgenomen – zouden ongeveer 35 bladzijden druks beslaan. De reden
van deze tocht is echter een droevige. Sara van der Grift was overleden; zij met wie Willem Hendrik
achttien jaren was verbonden in een gelukkigen, hoewel kinderloozen echt; en dokter Horius raadt
den diep bedroefden weduwnaar aan te veranderen van lucht, en een reisje te maken. Zoo besluit
Willem Hendrik een tocht te ondernemen waarop hij al lang zijne zinnen had gezet; en zijn
„bijzondere vriend”, mr Matthijs Romswinckel was dadelijk bereid hem te vergezellen. Willem
Hendrik’s neef, Nicolaas Abeleven, tot nu toe werkzaam op het kantoor van den heer Reinard
Scherenberg, is van plan zelf zaken te beginnen, en moet daartoe naar Zuid-Duitschland. Deze wil
gaarne medegaan tot Mannheim; hij heeft de reis vroeger met zijn patroon gedaan en kent
Hoogduitsch (uit het uitdrukkelijk vermelden van dit feit volgt dat de andere heeren die taal minder
goed spraken. Dat echter Willem Hendrik niet geheel onbedreven was in het Duitsch, blijkt uit de
andere reizen.). De heer Romswinckel stelt voor als vierde tochtgenoot mede te nemen den heer
Cornelis van der Hoop. Het plan der reis wordt opgemaakt met den heer Scherenberg, die het
gezelschap tevens voorziet van aanbevelingen en credietbrieven.1)

1
) Matthijs Romswinckel en zijn neef Mr Cornelis van der Hoop werden later mannen van beteekenis.
Evenals de voorvaderen van Willem Hendrik, stamden ook de Romswinckels uit Westfalen; één hunner zelfs had
gezeteld op den rechterstoel te Mülheim. Zijn heele leven lang vrijgezel (1741–1796), was Matthijs Romswinckel
vroeger boekhouder geweest van de Stadsimpost in de Waag, nu ontvanger van de begrafenissen in de Nieuwe en
Engelsche kerken, straks Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie (1786). En evenals Gerard Titsingh (blz.
584) weigerde hij zitting te nemen in het nieuwe bewind, hetwelk de Staten Generaal instelden in 1796.
Nicolaas Abeleven is een zoon van den reeds in het vorige reisverhaal genoemden Arnoldus Abeleven. Met
zijn broeder richtte hij later te Amsterdam op de Firma Nicolaas en Daniël Abeleven, en huwde in 1784 te Utrecht
Anna Catharina Kol, dochter van Jan Kol, stichter van het bekende bankiershuis Vlaer en Kol aldaar.
Mr Cornelis van der Hoop (1752–1817) zoon van Mr Gijsbert van der Hoop en Anna Constantia
Romswinckel (achternichtje van Matthijs) werd later Schout (1778), Raad van Amsterdam (1783–1787) en als
zoodanig, door den Prins–Erfstadhouder geremoveerd, lid der Nationale conventie (1795), syndicus bij het Nationale
gerechtshof der Bataafsche republiek (1801).
Vermoedelijk was de heer Reinard Scherenberg verwant aan Joan Scherenberg, genoemd blz. 677 Joan
Scherenberg stamde uit Keulen, waar – gelijk later blijkt in dit reisverhaal – nog woonden leden van zijn geslacht.
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„Maandag den 10 Juni vertrokken de heeren Romswinckel, Abeleven en Nolthenius,
met twee domestiquen, in een koets met 4 paarden van Harmen Peters op ‘t Weesperplein, ten
7 ure uit Amsterdam met aangenaam weder, op Maarssen; waar wij in de Zwaan een vischje
aten; ten 3 uur weder opzaten, en over Bunnik, ten 5 ure op Zeist arriveerden, en in het boschje,
voor de herberg de Prins, bij Maas van Kraal een kopje thee dronken. Voorts onderscheidene
winkels der Hernhutters beschouwden en in die bekoorlijke environs wandelden. Vervolgens
van daar naar het Bosch van den heer Verbeek, vroedschap te Utrecht, ons begevende,
ontmoetten wij dien heer in gezelschap van den heer van der Hoop, onze vriend en reisgenoot,
die door zijn vader tot hiertoe vergezelschapt was; komende van deszelfs hofstede Geyn–Rust.
De heer Verbeek had de goedheid ons zeer vriendelijk op zijn Ed. hofstede Beek-enRoijen een glas wijn te presenteeren, en geleidde ons in zijn wijd uitgestrekte plantages en
bosschen, welke ruim 300 morgen beplant zijn, door een fraaie laan van 90 roeden naar den
karpervijver. En deze bekoorlijke wandeling, welker mengeling van bouw- en weiland, eik-,
linden-, beuken- en berken-bosschen, alle in de plaats zelve gelegen, ons ongemeen vermaakte,
werd niet afgebroken voor half tien uren, wanneer wij in de herberg soupeerden, en ons ten 11
ure ter ruste begaven.
Dinsdag 11 Juni reden wij met hetzelfde rijtuig ten 6½ uren af, door Bunnik, Vegten,
Wulven, Houten, en gaven water aan een herberg, de laatste Stuiver genaamd, de toren van
Schalkwijk in ‘t gezicht hebbende. De weg loopt tusschen dat dorp en Langbroek. Ten 9½ uren
varen wij over de rivier de Lek, tusschen Cuylenburg en Wijk bij Duurstede aan het
Beusekomsche Veer; voorts door Beusekom, Zoelmond, zien Buren, door Buurmalsen, dat onder
Buren hoort; ten 11¾, passeeren de Linge; een smal riviertje, dat zijn oorsprong neemt uit het
Pandersche gat, en door Gorcum in de Waal loopt, en komen te Geldermalsen in de
Tielerwaard, waar de paarden gevoerd moesten. De groote hitte was oorzaak dat wij niet dan
een kleine wandeling deden naar het kasteel, den heere van Borssele en Geldermalsen
behoorende, en dat niet veel zeggen wil, maar aangename beplantingen heeft. In de herberg
deden wij een goed middagmaal van snoek en ham, en ten 2 ure weder opzittende, reden door
Meteren, langs het huis van Voshol, en bij Waardenburg den dijk op; wordende ten 3 ure met
een zeilpont over de Waal gezet bij de stad Bommel; ziende op eenigen afstand Haaften, met
het slot dat 4 torens heeft, en Gameren daar over. Langs Bommel, welke stad een fraaien toren
heeft, kwamen wij in de Bommelerwaard; ten 4 ure namen wij thee in een boeren herberg, die
men
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Lugt noemde, vlak over Driel; reden door Hedel den dijk op, en varen ten 5½ ure met de pont
over de Maas, die de Bommelerwaard van de Meijerij afscheidt, omtrent op de hoogte van de
schans Crevecoeur. De weg van hier naar de hoofdstad viel ons zeer verdrietig, door dien
dezelve den laatsten winter op verscheidene plaatsen overstroomd zijnde, werd hersteld. Hierbij
kwam een onweder van donder, weerlicht en zeer zwaren bliksem; `t welk nog lang duurde
nadat wij ten 7 ure in ‘s–Hertogenbosch arriveerden, ons intrek nemende in den Gouden Leeuw
bij Blisting. De heer Commies van Deel had de goedheid ons het Gouvernement, dat zeer groot
is, en welks voorgevel voorleden jaar zeer sierlijk herbouwd, van binnen ook hersteld, proper
gemeubileerd, en nu onlangs door den Prins Erfstadhouder en den Hertog van Brunswijk,
Gouverneur der stad, betrokken was, te laten bezichtigen. Doch bij ‘t vertrek van hunne
Hoogheden waren alle rijtuigen en meeste paarden van het posthuis geemployeerd, zoodat voor
ons niet dan een bolderwagen overschoot. Met welke wij
Woensdag, 12 dito, des morgens ten half drie precies, met 2 paarden vertrokken, door
Vugt, Gemonde, St. Michielsgestel, langs een straatweg met boomen beplant, en ter weerszijden
met kasteeltjes en buitenplaatsen; door Boxtel, en veranderen te Liempde ten 4½ ure van
paarden, daar het 2- in een 4-span verwisseld werd. Ten 5½ te Best, waar die fraaie straatweg
eindigt. Zien de dorpen St. Oedenrode, Son, Breugel, Woensel, en aan d’andre zijde Oirschot.
Ten 7 uren namen wij in de stad Eindboven een ontbijt, passeerden eenige dorpen, daaronder
Valkenswaard, waar wij eenige valken van Z.H. beschouwden, die hier op de jacht afgericht
werden; te 11½ uren te Achel, waar wij met heeren, die van Maastricht naar den Bosch
passeerden, het middagmaal hielden; ten 12½ weder afreden door Boeken(?); ten 3 uren te Bree,
ten 5, te Asch, in de Luiksche Kempen, ten 6½ te Besch(?) aan het tolhuis, ten 8¼ in Maastricht,
daar wij ons verblijf namen bij Wilhelmus Menners in het posthuis; zijnde wegens het aanwezen
van Zijne Hoogh. alhier, au Moulinet en in den Helm alles bezet.
Donderdag 13 dito. Den heer Schepen de Beaufort een visite gegeven hebbende, reden
wij naar de zeer aanzienlijke steenen brug, die over de Maas ligt, en de stad in tweeën verdeelt;
voorts naar de St. Pietersberg. Drie personen met brandende flambouwen, en ieder met een
brandende turf, ter waarlo, voorzien, geleidden ons in deze spelonk, waarvan de steen zacht en
bros is, en die onder den grond hard wordt, en daarom tot fundamenten gebruikt. Hier en daar
zijn pilaren blijven staan (terwijl het overige weggekapt is), om deze duistere gewelven te
ondersteunen. De koude was hier zoo groot, dat wij genoodzaakt waren onze overrokken aan
te doen; wij avanceerden tot de zoogenaamde Fontein, zijnde een water dat bij enkele druppen,
zonder ophouden, uit het verwulf op een steen valt, en zuiver van smaak was. Honderden namen
van personen, die dezelfde nieuwsgierigheid gehad hadden, en daaronder vele Hollanders en
Zeeuwen, waren hier aangeteekend; waar bij wij de onze voegden. Eindelijk
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van deze onderaardsche merkwaardigheid voldaan, begaven wij ons naar het klooster der
Minderbroeders Recollecten, bekend onder den naam van Slavanten, dat op der berg gesticht
is; de Pater Vicaris bracht ons in de bibliotheek, die vrij wel voorzien is. In de kerk vonden wij
onder een kruisbeeld deze woorden: ‘t Geen gij hier ziet, – Aanbid dit niet. – Maar dien het
wijst, – Aanbid en prijst.
Voorts bracht de pater ons in hunnen tuin, die in vier verdeelingen, boven de anderen,
afgedeeld is. In hunne galerij, die ik een Belvedère zou noemen, presenteerden zij ons een glas
bier, in ‘t klooster gebrouwen, dat zeer goed was en een pijpje. Hier hadden wij het
allerbekoorlijkste gezicht langs de Maas, over korenlanden en geboomte, naar het hooge
gebergte opgaande, op Eijsden, Gronsfeld, Oost, Heugemheer etc. Zóó verrukkelijk, dat wij die
plaats ongaarne verlieten, en even tijdig genoeg in ons logement kwamen, om aan ‘t ordinaire
te spijzen; alwaar door Capn. Hofmeister, van ‘t regiment Zwitsers van Esser, onderricht
wordende van het naturalien Cabinet van den heer Hofman, Chirurgijn-Majoor van ‘t Hospitaal,
lieten wij terstond bij zijn Ed. belet vragen, en beschouwden, doch veel te kort naar deszelfs
waarde, en om aan de ongemeene vriendelijke receptie van den dokter te beantwoorden, den
verzamelden schat van mineraliën, metalen, steenen etc. Onder andere versteende lichamen uit
de St. Pietersberg was een groote schildpad en een gedeelte van een krokodil
Ten 4¼ ure reden wij uit Maastricht, met een koets met 4 paarden naar Luik, langs een
weg die de uitmuntendheid der gezichten doet aangroeien naarmate men van de eerste stad
verwijdert, en de andere nadert; de bergen zijn hooger, sommige meerder beplant, en met
kasteelen, abdijen en dorpen bebouwd. Het défilé over Fernaij is uit de rots uitgehakt, en zoo
smal dat er maar een rijtuig te gelijk passeeren kan. Deze diepte loopt zoo sterk glooiende, aan
weerszijden met hooge rotsen, dat de wielen van de koets met kettingen gebonden moesten
worden, en wij er uit moesten, dalende te voet naar de vallei; daar zijnde gaf een zware regenbui
weder verscheidenheid over het hooge gebergte, en alles scheen in rook. Al het natuurlijk
schoon van deze gezichten, zonder vermenging van eenige kunst, is genoegzaam
onbeschrijfelijk en allerverrukkendst; vooral als men aan een vlakke horizon gewoon is. Ja de
ontzaggelijkheid van den uitroep: Bergen valt op ons!” vertoonde zich hier aan onze
bespiegelingen.”
Te Luik treffen de reizigers het slecht: alle logementen zijn bezet; eindelijk vinden zij in de
Trois Couronnes bij Godé voor hun vieren één kamer met twee ledikanten, „Wij lieten om de koelte
etc., de bedden op den vloer spreiden, en maakten van dezelve een rectangulum, in welke positie
wij zeer wel sliepen”.
Nog grooter moeilijkheid was dat het gezelschap den volgenden dag van Luik rechtstreeks
wil reizen naar Namen en deze tocht verlangt te doen op één dag. „Dit is buiten de route der posten,
en aangezien dus onderweg niet van paarden kan verwisseld worden, werd zulks onmogelijk
geacht.” Eindelijk wordt een voerman bereid gevonden het kunststuk te volbrengen. En inderdaad,
niettegenstaande zij onderweg verdwaalden, (wat oponthoud geeft) wordt de tocht naar wensch
volbracht.
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„Nergens was iets te bekomen dan bruin brood; evenwel te Burdine was eenige boter;
in de koets hadden wij een hoentje gekloven dat madame Godé ons ‘s morgens mede gaf, en
ons met eenige geboterde crênes (?), zeer wel kwam. Onze paarden schenen infatiguabel; zij
zijn wezenlijk door den omweg 14 uren in ‘t touw geweest, en maar eens gevoerd, hebben
veeltijds gedraafd, en maar eens, een uur, en nog eens een half uur gepleisterd. Toen zulks te
Burdine geschiedde, ontmoet ons, wandelende, een bedaagde vrouwe, die zeer wel zorg droeg
voor een kalkoen met een menigte kuikens, en die zeer zachtelijk voortdreef. „Vous prenez bien
soin de cette petite famille”, zeide ik tegen haar. „Oh ami”, was ‘t antwoord, „venez un peu voir
comment qu’ils sont logés”. Zij bracht ons in haar huis, dat uit niet veel meer dan één vertrek
bestond; hier werden de kuikens zeer wel ter rust bezorgd; men zag niets overtolligs, doch
echter het noodige. Hier vond men: Contentement vaut bien mieux que richesse! Zij voldeed
aan onze nieuwsgierige vragen, en berichtte dat zij was de wed. van mr Jacquet, notaire et
greffier de Burdine, wiens dood zij nog betreurde; en de uitdrukkingen, die madame Jacquet
gebruikte, ten blijke dat zij in den wille der Voorzienigheid berustende, met haar bekrompen
toestand vergenoegd was, enz., zijn oorzaak dat wij daarvan deze aanteekening gehouden
hebben.”
Zeer worden de reizigers getroffen dat den heelen weg langs genoegzaam geen voet
onvruchtbaar wordt gelaten. Het eerste deel der rit valt ietwat tegen; doch op eenige distantie van
Namen komende, werd het ,,verrukkelijk schoon” – en onze voorvader geraakt inderdaad in
vervoering.

„Ten 8 ure reden wij in Namen aan ‘t huis van den heer Postmeester en Commies van ‘s
Lands magazijnen van der Hoop. Zijn WelEd. Gestr. kwam een weinig tijds na ons van buiten,
ter soupé, dat zeer smakelijk was; en wij namen vervolgens ons logement in ‘t Hof van Holland,
waar wij ook ongemeen wel waren.”
Den volgenden dag, Zaterdag 15 Juni, bezichtigen zij met den heer Vriend, commies
van den heer van der Hoop, de steengroeven. Terug gekeerd in het logement, haalt de heer van
der Hoop de reizigers af en stelt hen op de Parade voor aan den Generaal-Majoor Hertell, die
hen met „de uiterste gratie” ontvangt en veroorlooft het kasteel te bezichtigen. (In Namen lag
namelijk toenmaals een Hollandsch garnizoen.)
„Wij dineerden bij onzen zeer vriendelijken protector, met de heeren Bullerkist, kapn
onder Randwijk, en Coenen, kapn onder Rouquet; waarvan de laatste met ons geliefde te rijden
naar den berg van Poets, waar een batterij was geformeerd van kanon, houwitsers, mortiers
royaux, handmortiers of coehoorntjes, die wij alle, onder commando van kapt. Kreeft, zagen
spelen. De kanonnen met kogels naar de schijf, en de mortieren met bommen naar een ander
opgericht teeken; dat niet onvermakelijk en voor ons buitengewoon was. Voorts reden wij naar
het kasteel, door de Groene weg tot aan de Hoofdwacht; waarna wij klauterden tot de hoogste
plaats van deze
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beroemde vesting, genaamd Terre Nova, en beschouwden de forten Orange en Villattes, en alle
de overige fortificatiën; ook zagen wij de vereeniging der Sambre, zooals die van Charleroy
komt, met de Maas. Het regiment Zwitsers van Schmitt exerceerde, vuurde in een der vlakten.
Men verbeelde zich dit gezicht van zulk een hoogte, waar wij ons bevonden. Als de batterij op
den berg van Poets speelde, telden wij distinctelijk 42, tusschen het gezicht der vlammen en het
gehoor der schoten; dit regiment was op vrij verder distantie en veel lager, en de manschap,
door den majoor te paard gecommandeerd, waren zoo klein in ons oog, dat het niet anders
scheen te een bewegende miniatuurteekening.
De heer Vriend (hij was het in naam en daad) gaf ons in zijn woning in het kasteel, thee
en een pijpje, waar wij wat uitrustten; en wij soupeerden bij onzen weldoener, die ons alle
vermakelijkheden van dezen dag geprocreerd had, met de overste Wingkhuysen, niet
vergetende zijn WelEd. met een glas Bourgogne wijn, de beste die wij in ons leven dronken, te
bedanken. Het plan der reis was ‘s anderen daags naar Luik te keeren, maar dewijl de Prins
Erfstadhouder werd verwacht, spendeerden wij een dag om de inhaling in een stad onder
Oostenrijksch gebied te zien; te meer, omdat hier iets stond te gebeuren dat nergens anders te
beschouwen ware.
Ten tijde namelijk van Keizer Karel V, had die vorst, misnoegd op de burgers van
Namen, verboden dat zij noch te voet, noch te paard, hem immer zouden naderen: verlegen
door zulk een uitdrukkelijk verbod, vinden zij uit om op stelten, 3 à 4 voet van den grond, te
leeren loopen, en vertoonden zich zoodanig onverwacht voor hunnen souverein; vindende door
dit middel, genade en de gunste dat zij van alle Impositiën bevrijd werden; waarvan zij ten
opzichte van het bier nog jouisseeren. Sedert dien tijd maken zij twee corpsen op stelten uit;
ieder in zijne brigades verdeeld. Het eene corps noemt zich Milanen, zijnde de inwoners van ‘t
oudste gedeelte der stad, het andere Apreschen, die van het nieuwe, van de fauxbourgs en
dorpen. Onder deze 2 benden rijst somtijds twist en gevecht, dat bloedige, ja doodelijke
gevolgen heeft.”
Zondag 16 Juli vindt ‘s middags de fantastische steltenparade plaats. „Wij aten in ons
logement, daar de heer Vriend onze gast was, die ons vervolgens geleidde naar de kamers van
den heer majoor van de Poll, die ‘t regiment van Smissaart commandeerde, en door den heer
van der Hoop was verzocht ons te recipieeren, om den Train van den Prins van Orange te zien
voorbijtrekken, waar wij een Abbé d’Arc, die de honneurs waarnam, en eenige dames vonden.
Het geheele garnizoen was onder de wapenen, van Porte Fer tot aan het Gouvernement,
bestaande in 4 regimenten infanterie: Brandwijk, Smissaart, Hertell, en de Grisons van Schmidt.
Een comp. huzaren uit de burgers geformeerd, en zeer kostbaar in uniformen uitgedost, was
den Prins 2 uren tegemoet gereden, en de Echatseurs of steltenloopers waren aan
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de Porte Fer geposteerd, om Zijn Hooghd naar deszelfs kwartier, het Gouvernement, te
conduiseeren. Ten 5 ure was de Prins op de Groote Markt, door de huzaren geëscorteerd en
omringd van omtrent 500 van de Echatseurs, verdeeld in brigadiers, dragonders, matrozen,
bergschotten, pennisten, daaronder als notaris, met een langen zwarten mantel en grooten bril,
zakkendragers etc. Iedere brigade had zijn Pijper, Vendrig en Tamboer; ‘t welk alles een gezicht
opleverde dat niet wel te beschrijven is. Ook waren er acht personen te voet, waarvan een als
zot gekleed was, en de andere 7 op de wijze van voltigeerders. Zij noemden zich: les frères
Macabées, en hadden een dans, die wij naderhand hun lieten vragen of zij voor ons wilden
doen; ‘t geen ze op het bassecour van ons logement, onder hun trommel- en fluitmuziek, met
bloote zwaarden, op een aardige wijze verrichtten, en allen zeer prompt door een hoepel
dansten. Eindelijk richtten zij een paal op, waarop een, op den buik in équilibre gelegd, en door
de anderen zoodanig snel rondgedraaid werd, dat het ongelooflijk scheen. Dit alles hadden wij
voor een halve kroon. En de manoeuvres, die wij van de Echatseurs gezien hebben, met zooveel
fermiteit alsof zij op den grond stonden, gaan alles te boven; en ook vooral mijn vermogen om
daarvan een descriptie te geven. Wij hebben naderhand vernomen dat de Prins hun een present
van ƒ500, en aan de officiers gouden horologes gegeven had. Wij ontvingen nog een
allervriendelijkste visite van den heer van der Hoop, van wien wij zooveel goedheid genoten
hadden, met den baron de Ponti; die heeren vonden ons aan ons journaal, onder een pijpje bezig;
en vervolgens na een goed souper, begaven wij ons ter ruste.”
‘s Maandags keert het reisgezelschap terug naar Luik; de Maas afzakkende in een aak
waarover is gespannen een linnen tent. De vriendelijke heer van der Hoop zorgde voor proviand
,,daaronder van die echte Bourgogne en Pontac.”
De rivier heeft weinig water; het afzakken gaat zeer langzaam, en twee roeiers moeten een
handje helpen. ,,Geronne, onze eene piloot, verhaalde dat hij eens in 6 uur van Namen, Luik
passeerende, tot Maastricht was afgezakt.”
Nu hebben de reizigers dertien uren noodig om Luik te bereiken, doch zij stappen ook twee
maal uit: eens niet ver stroomafwaarts van Namen ,,om het ijzer te zien, dat een mijl landwaarts uit
de mijn gegraven was,” een andermaal bij Huy, (na te zijn voorbij gevaren Basoha, buitenplaats van
den heer van der Hoop), alvorens de schuit zich waagt onder de brug van 8 bogen ,,op de
waarschuwing ons te Namen gegeven, dat zulks altijd min of meer gevaarlijk was”. Het weder was
regenachtig, daardoor de tocht minder aangenaam; doch „onze roeiers diverteerden ons met eenige
Walsche airtjes”, en de heeren zelve schijnen een dwarsfluit bij zich gehad te hebben. Althans onze
voorvader teekent aan, dat het geluid derzelve een „merkelijke wederkaatsing gaf in de rotsen”.

Te Luik wordt (Dinsdag 18 Juni) eerst visite gegeven aan den heer Claude Lauvat, aan
wien zij door den heer Scherenberg waren gerecommandeerd, en die de goedheid had gehad
hunne koffers te bewaren. Vervolgens worden de merkwaardigheden
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der stad bezichtigd. In de cathedraal trok de aandacht een zeer groote kroon, door Keizer Karel
V geschonken, onder welke het laatst nieuw getrouwde paar uit de stad Verviers, zich jaarlijks,
Woensdag na Pinksteren, moet begeven om te dansen, volgen de verplichting die hun is
opgelegd inplaats van een belasting, nadat zij oproerig ware geweest over de bepaalde
korenmaat. Na den dans moeten zij zich met een kruis vooruit, naar de markt begeven en een
korenmaat breken, waarvan de stukken in de Maas geworpen worden.
In het paleis van den Prins–bisschop wordt bijzondere aandacht gewijd aan „twee
bloemstukken uit gekleurde Hermelijnen vellen, aardig samen gesteld”. – Wat aanleiding geeft
de fabriek te bezichtigen van C.M. de Calonge, waar deze kunststukken werden vervaardigd.
Daarop wordt een uitstapje gemaakt naar het Luiker lievelingsoord: Chaudfontaine.
Woensdag 19 Juni rijdt het gezelschap om 7½ uren naar Spa, in een koets met vier paarden
over een weg, zóó hobbelig, dat het voorglas breekt van het rijtuig. Om half drie uren gekomen te
Spa, gaan zij dadelijk bezichtigen een deel der merkwaardigheden, nemen zelfs den volgenden dag
een koets met natuurlijk weer vier paarden, om aan de fonteinen Gironster, Sauvenière – en eindelijk
terug in Spa – aan de Pouhon een glas water te drinken.
„Na den middag, met le Chevallier de Lauretan, Aide Major de France en mr d’Elbo de Gand
gespijsd hebbende, beschouwden wij het nieuwe gebouw, tot een Vauxhall geschikt, dat superbe
genoemd mag worden”. ‘s Middags verkiezen zij boven de „Assemblée” het natuurlijk schoon, en
geven eene visite aan den heer Thomas Hope
Vrijdag 21 Juni, rijdt het gezelschap om 8 uren uit Spa, wederom in een koets met vier
paarden; doch veel wandelen zij er naast, ,,om te meerder van het bekoorlijke dier landouwen te
profiteeren, en omdat de weg tot rijden zeer slecht, en er vrees voor omvallen was”. Te 12 uren
„waren wij te Verviers, laatste Luiksche plaats, daar veel fabrieken van lakens etc. zijn (wat ook nu
nog het geval is). Even buiten deze stad, te Hodimont, dat onder ‘t Limburgsche behoort, bezig
zijnde ons middagmaal te houden van een pastei, van Coppenolle (de waard van den Grand
Monarque te Spa) medegenomen, passeeren ons de heeren Swemmelaar, van Hardenbroek en
Camerling, die wij spoedig begroetten, en ontvingen vervolgens visite van den heer Maigret, dien
de heer Abeleven was gaan zien.”
„Ten 2 ure weder opgezeten, waren wij te 7 uren in Aken, ons intrek nemende bij Dubicq in
‘t Carelsbad, waar het vrij goed, maar zeer onrustig was door de menigte menschen, die er gelogeerd
waren. De Hollanders maakten genoegzaam een eigen tafel uit, en we soupeerden met de heeren
van Tijlingen, van der Hoeven, Riemersma, nog een overste wachtmeester in dienst van Rusland,
enz. De heer Abeleven gebruikte het bad van warm water, zooals ‘t uit de bron komt.”
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De merkwaardigheden van Aken worden nauwkeurig bezichtigd. Natuurlijk ook de kamer
waar het Congres a° 1748 werd gehouden (de vrede van Aken), welke vierkant is met 4 deuren in
de hoeken, waardoor de ambassadeurs traden en zich plaatsten aan een ronde tafel, wordende alle
preferentie van rang vermeden. „(Wien deze slotwoorden onbeteekenend toeschijnen, wordt
aangeraden de Mémoires te lezen van den hertog van Saint-Simon; dan zal hij met verbazing
ontwaren van hoeveel gewicht toen en vroeger waren soortgelijke schijnbare nietigheden.) En onder
de afbeeldsels der gezanten, welke op de groote zaal hangen, herkenden zij „terstond”, de heeren
Wassenaar van Katwijk, van Borselen, Hasselaar en Onno Zwier van Haren.
,,Vervolgens begaven wij ons naar ‘t redoute huis om ‘t hazardspel te zien; de bezadigdheid
van den bankhouder, met een hoop goud voor hem, de ongemeene hebbelijkheid waarmede hij
mêleerde en de passiën, die de interessanten vertoonden, waren teekenachtig. Wij spijsden met den
Hr baron van Leiden, generaal majoor (van wien wij visite hadden ontvangen, en contra-visite
gegeven) en met bovengenoemde Hollandsche heeren en anderen, en deden ‘s middags een tour
naar Borscheit, in de nabuurschap, en beschouwden de bron van warm water, dat redelijk heet was.
Men zeide dat er een ei in gaar werd. Een meertje uit de bronnen ontstaande, waarin karpers, die
vervolgens in een andere rivier overgebracht, men zeide wel tot 10 à 12 (onleesbaar) te groeien. Dit
is zeker, dat wij in het meertje visch hebben hooren springen.”
Hun verdere reis bespreken zij met den heer van Mijlius, van Keulen, in Oostenrijkschen
dienst, die door zijne betoonde dapperheid in den laatsten oorlog tegen Pruissen, de orde van
Theresia en een Compagnie infanterie verkregen had, en vertrekken den volgenden dag (Zondag 23
Juni) met de Keizerlijke diligence naar Keulen.

„Ten 6½ uren reden we in die aloude kolonie der Romeinen aan den Rijn, waar men
thans geen voetstap doet of men ontmoet een geestelijke, en waar men omtrent 300 Roomsche
kerken en kapellen heeft. Wij logeerden in „den H. Geest” bij Engels, en hadden ‘t er zeer wel,
en aan den Rijnstroom gelegen, een zeer vermakelijk uitzicht op die rivier. Hier hadden wij het
genoegen ons dien avond te verlustigen in de lecture der Vaderlandsche brieven, met goede
tijding en aangename aanmoediging om onze reis te vervolgen.
Maandag 24e dito, de dag van St. Jan zijnde, wanneer de kerken sterk bezocht worden,
en het Venerabile gedurig wordt ten toon gesteld, werd ons afgeraden dezelve te gaan
beschouwen.
Wij ontvingen visite van den heer George Carl Esch, aan wien wij met adres en
credietbrieven van den heer Scherenberg waren voorzien. Met Zijn Ed. de verdere route
overlegd, en postdag aan onze waarde vrienden in Holland gehouden hebbende, ter
beantwoording hunner (onleesbaar), hielden wij den heer van Esch, wiens huisvrouw uit de
stad was, bij ons ter maaltijd, en begaven ons na den middag met Zijn
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Ed. en den heer Geroke van Frankfurt, in twee koetsen met de gierbrug over den Rijn, naar
Deutz en Mühlheim. Deze brug berust op twee groote schuiten, en wordt jaarlijks voor ƒ9000
verpacht. In het dorp Deutz, voor dezen aan Churpaltz hebbende behoord, maar nu aan Keulen
verpand, wonen Joden. Niemand van hen mag in de stad komen, als onder een tax van een goud
gulden in ‘t uur. Van hier vertoont de stad met al zijn torens en scheepvaart, langs den
Rijnstroom zeer voortreffelijk. Men vergunt den protestanten daar geen plaatsje tot uitoefening
van den godsdient; zij zijn genoodzaakt den openbare waar te nemen te Mühlheim,
Churpaltzisch dorp wat verder van Deutz. Hier zijn twee gereformeerde predikanten, waarvan
de heer Besserer, die door zijne geleerdheid en liefderijke behandeling van een ieder geëerd en
bemind is, ons zeer vriendelijk aan zijn huis ontving en onthaalde. Deze pastorie is groot en
wel gebouwd, heeft een aangenamen tuin, en de revenuen zijn circa 1100 hollandsche guldens
jaarlijks.
Den heer Besserer vonden wij een zeer aangenaam man in de conversatie; ook is hij
liefhebber van planten en van natuurkunde, en had eenige nieuwe observatiën omtrent de bijen,
die Zijn Eerw. in zijn tuin werkstellig maakte. Dinsdag 25 dito, had de Raadsheer Schafhaufen,
door den heer Esch verzocht, de goedheid ons in de kerken te geleiden. De Domkerk is een
treffelijk gebouw; de mis werd door den Graaf van Hohenlo gecelebreerd, die met groote statie
uit het koor terug kwam, voorafgegaan door den heer van Schonhain, officiaal. De
kostbaarheden van diamanten, topazen, esmerauden, paarlen en antique onixen, waarmede als
bezet waren de gouden tombe van de drie Oostersche Wijzen, wier beenderen, waaronder de
hoofden met prachtige kronen versierd, men ons vertoonde; en de andere reliquieën: een stuk
van Maria’s kleed, de staf van Petrus, welke een man, die 40 jaar was dood geweest, door het
aanraken zou opgewekt hebben; twee schakels van den keten van dien Apostel in de
gevangenis; hoofden, schenkels van heiligen; een echt stuk van ‘t Kruis enz., alsmede de kasten
waarin die geconserveerd worden, ook de juweelen waarmede Maria en ‘t kindje, op twee
plechtige dagen opgeschikt worden, zijn niet wel te beschrijven. Zij gaan, wat men zich daarvan
ook verbeelde, en tevens de berekening te boven.
Bij de geestelijken in dit land moet men kostbaarheden zoeken. Vruchtbare landerijen
en wijngaarden zijn ook hun deel; maar de gemeente is arm, en de bedelaars maken een
heirschare uit. En deze ongelijke verdeeling der bezittingen hebben wij meest overal in de
Roomsche landen gevonden.”
Het arsenaal wordt bezocht, „dat wel van kanon, en oude en nieuwe geweren voorzien is”.
Op het stadhuis bezichtigt het gezelschap de burgemeesterlijke kamer met superbe tapijten
behangen; een vertrek, waardig de twee burgemeesters, die op den dag der verkiezing op het oud
Spaansch gekleed zijn. Vervolgens wordt eene visite gegeven aan den ouden heer Scherenberg, die
met de dames hen
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zoo ongemeen vriendelijk recipieerde „dat wij wel hadden gewenscht dat ons verblijf aldaar wat
langer hadde kunnen zijn”.
Hierop volgt een aanteekening, welke onwillekeurig de gedachten doet afdwalen naar
Willem Hendrik’s kleinzoon Peter Marius, die in later jaren aan de IJsselkade te Zutphen wonende,
geregeld des morgens een sigaar rookte op een der banken aan de rivier, zich verlustigende in de
scheepvaart. En wat te zeggen van de receptie bij den nieuw benoemden Raadsheer! Wat ander soort
lieden dan heden ten dage, zaten op ‘t kussen ten tijde dat de Gilden voorstonden de
gemeentebelangen!

„Na den maaltijd in ons logement, gingen wij bij schipper Willem Keer, met zijn aak op
den Rijn liggende, een pijpje rooken, om van het vermakelijk gezicht der rivier op het gedurig
overgaan der schipbruggen enz. van nabij te profiteeren. Vervolgens bracht de heer Esch ons
in de comedie, alwaar vertoond werd: Der Schein betrügt, oder der betrogene Ehemann,
Lustspiel in Ungebundener Rede; dat wel uitgevoerd werd. Na de comedie (daar ik niet moest
vergeten te zeggen, dat de heer van Meinertzhagen ons, hoewel onbekend; veel beleefdheid
bewees) geleidde ons de heer Esch naar een tuin, waar de Keulsche heeren zich ‘s namiddags
met wandelen enz. verlustigen. De kastelein, Herr von Coppenhagen, was dien dag Raadsheer
geworden. Zij worden uit de gilden verkoren; en ieder lid van een gilde, ‘t zij van timmerlui,
smids en andere arbeidslieden, zijn zelfs éligibel. De nieuw verkorene houdt drie dagen
openbare gelukwensching, na zijnen kelder wel stevig van Rijn- en Moezelwijn te hebben
voorzien. Want men rekent deze kosten op niet minder dan ƒ3000; doch daar tegen is ook het
inkomen circa ƒ6 à ƒ700 jaarlijks. Wij traden binnen; rondom een bevallige bloemparterre
waren 4 rijen wel groeiende, niet zoozeer hooge castagne China boomen geplant1); in deze
lanen, wandelden 180 à 200 heeren, meest van den Raad. Allen wel gecoiffeerd; de meesten
met een goud galon op het vest, chapeau bas; allen met een glas Rijnsche of bleeker,
troepsgewijze met de anderen. Herr von Coppenhagen was zoodra niet verwittigd dat Herr Esch
met vier Holländischen Herren te zijner felicitatie kwam, of hij vloog, zoo veel zijn dikte het
permitteerde, naar ons toe. Waarlijk men kon niet hartelijker worden verwelkomd. Ook met
eerste soorten van wijn, die zeer delicaat was; gebakjes etc. die ons gepresenteerd werden. Als
wij den Raadsheer eene gelukkige regeering toewenschten, werd dit met ganz gehorsamster
Diener, ich empfeble mich, en andere erkennende betuigingen etc. beantwoord. Wij wandelden
door die aangename laantjes en in den wijngaard nevens dezelve, en konden niet nalaten onze
attentie somtijds te geven op de houding van sommigen dezer Herren. Eindelijk werd het onze
tijd om afscheid te nemen; de Raadsheer zette zich in de deur die men uit moest, die hij zoodanig
vervulde dat er niemand passeeren kon zonder met een glaasje afscheid te nemen, en men
vertrok.

1

) Dit zullen geweest zijn marrons d’Inde, dus onze ,,wilde” kastanjes
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Woensdag 26 dito, ten 5½ ure, reden wij uit Keulen met extra keizerlijke post, in een
koets met 4 paarden; de koetsiers, die men Schwagers noemt, zitten op een der achterste
paarden; en rijden wij gezwind, vooral als men ze somtijds eens ernstig aanspreekt en dubbel
drinkgeld belooft. Ten 8½ uren waren wij aan het dorp Broëll (Brühl), en beschouwden het
voortreffelijk lustslot van den Keurvorst, dat ons uiterlijk al een grootsch denkbeeld gaf. De
luchtige eetzaal is inplaats met behangsel, bekleed met Delftsche gebakken steentjes, blauw en
wit; onder anderen naar schilderijen van Teniers; de audiëntiekamer is met tapijt, naar
schilderijen van denzelve behangen.” (De verdere beschrijving van het inwendige wordt hier
niet overgenomen, wèl den lezer aangeraden het slot zelf te bezichtigen, het fraaiste roccoco
paleis in de Rijnstreken.)
„Wij door de heeren van ‘t Hof zeer gracieus aangesproken wordende, zagen den
Keurvorst met de gravinne van Fucher naar de mis passeeren, die in de kapel door een pater
Recollect, die zich in onze presentie daartoe kleedde, bediend werd. Vervolgens beschouwden
wij de kamer waar zijn K.D. had gedejeuneerd; de slaapkamer, het schrijfvertrek met
Delftschen steen bekleed; daarbij een draaibank, en in welk vertrek het portret van den vorigen
Keurvorst in ‘t kleed van Grootmeester der Duitsche orde. Wij wandelden langs de parterres
naar de Faisanterie, beschouwden de fraaie huizen, à la Chinoise, waarbij een vijvertje met
levende waterschildpadden. De Keurvorst met een schuitje aldaar aankomende, passeerde ons
zoozeer nabij dat wij de vrijheid namen Z.K.D. een compliment te maken, dat zeer gracieus
beantwoord werd, ook met de vraag of wij wel alles naar ons genoegen beschouwden? Om naar
Schneckenhaus, aan ‘t andere einde van een vijver gelegen, te komen, moest men dezen vijver
opvaren, en zijn K.D. had zelve aan den schipper bevolen, dat hij ons met de gondole van den
Prins zoude roeien, terwijl Zijn Hoogh. zelf in een gemeen schuitje op een bijliggend land zich
liet varen om naar patrijzen te schieten. Schneckenhaus is zeer aardig gebouwd; van buiten met
schuins opgaande gaanderijen en trappen rondom als kronkels van een slakkenhoorn. Ook is
het huisje van binnen niet onbillijk beschilderd.”
Teekenen wij hierbij aan dat de Keurvorst, dien Willem Hendrik zoo gracelijk afstond
hoogstdeszelfs gondel, was de drie en zestigjarige Maximiliaan Frederik van Konigseg–
Rothfels.
Nog niet verzadigd van al die paleisweelde, wordt zoodra te Bonn aangekomen – na het
middagmaal bij Hecker aan de ordinaris tafel met verscheidene geestelijke en wereldlijke heeren,
het Keurvorstelijk slot aldaar in oogenschouw genomen (de tegenwoordige Universiteit). Welk een
pracht aan zijden damast behangsels met gouden galonnen, aan rood fluweel, zeer rijk met goud
geborduurd, aan lusters en spiegels van massief goud, aan tafels van compositie marmer en agaat,
met goud ingelegd! Alles fonkelt in deze winterresidentie van den Keurvorst, die ook is Bisschop
van Munster. Dat het is een winterverblijf, blijkt o.a. uit het feit dat de muziekgalerij, welke
verlichten 9 kronen, met zes kachels wordt verwarmd. Bij al die pracht doet het goed ook hier een
draaibank aan te treffen „waar

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org – versie 7 juni 2020

REISBOEK VAN WILLEM HENDRIK (VIII). REIS NAAR MAAS EN RIJN, 1771. 1083

de Prins gebruik van maakt”. In de stallen trekt de aandacht een rijtuig „met een tafel daarin voor 8
personen, gedestineerd voor ‘t spel”
Ook het slot Poppelsdorf wordt bezichtigd –– nu eveneens voor nuttiger doel gebezigd – en
ten slotte een wijngaard van den Keurvorst aan den Rijnstroom, met een koepel waarin staat een
tafel „waarvan de gerechten zich op tweëerlij wijzen kunnen veranderen, doordien een gedeelte van
de tafel door den vloer zakt en terstond met andere spijzen weder oprijst,” Dergelijke tafels waren
toen in zwang; schrijver dezes zag er nog een in het vorstelijk Favorite bij Palermo. Het zonder
bedienden willen eten, schrijft de kwaadsprekende gemeente toe aan den lust ongestoord te kunnen
houden orgiën. Niet geheel ten onrechte, doch het waren meer geestelijke orgiën. In die tijden
spookten in alle hoofden de meest wilde theorieën, en zelfs een frondeur als Voltaire veroorloofde
niet zijne gasten vrijheid van spreken alvorens de bedienden de kamer waren uitgestuurd. „Ik wil
niet van nacht door hen worden bestolen of vermoord” – merkte hij ter rechtvaardiging van deze
handelwijze op. Alsof niet straks de drukpers zoude verspreiden, wat intra muros werd uitgedacht!

Donderdag 27 Juni vertrekt het gezelschap met een koets met vier paarden om half zes
uit Bonn, om juist twaalf uren later te trekken over de beroemde steenen brug over de Moesel
te Coblentz. Zij stapten af in het posthuis bij Maas, drinken een kopje thee ,,met den heer baron
van Berenclau, kamerheer van den Keurvorst van Trier, kapitein in dienst van dien van de Palz,
en Abis en Schwartz, officieren van ‘t regiment Zwitsers van Schmidt”, die zij reeds hadden
gezien te Namen. Na eene wandeling in de tuinen van den graaf van der Leyen, spoeden de vier
Hollanders zich wegens een zwaren opgekomen regen naar hun logement. ,,Wij vonden de tafel
met 5 couverts; en op onze aanmerking op dit getal, was ‘t antwoord van den heer Maas, dat hij
om de heeren te beter te bedienen, mede zou soupeeren. Wij hadden er geen berouw van, en
vonden hem een beleefd en zeer hupsch man”.
Den volgenden dag wordt om half zes verder gereden, nu „met een fraaie charet, met
halve kap en vier paarden. De eerste pleisterplaats is Ems; een 60 à 70tal badgasten maken
gebruik van de wateren. „De promenades langs den Lahnstroom, met wèl groeiend geboomte,
de gezichten op het gebergte, alles maakt het verblijf hier bekoorlijk; de kunst heeft er geen
deel in, maar de natuur is er niet spaarzamer geweest dan in Spa, en ik geloof dat het hier veel
gezonder is.” En het nageslacht heeft in dezen den voorvader gelijk gegeven.
Zeer kort echter houden de reizigers er zich op:
„Ten 9½ uren kwamen we te Deutznach, armoedige plaats, echter met zeer oude poorten,
aan den voet van een hoogen berg, aan de Lahn, den Prins van Orange insgelijks toekomende.
Ten 10½ te Nassau, voorzien met een zeer oud, geruïneerd en onbewoond slot op een hoogen
berg; waarbij nog een berg van minder hoogte met een oud slot van den baron van Stein; welke
twee bergen ons opgetogen hielden. Deze stad en kasteel is het aloude stamhuis van het doorl.
huis van Nassau. De stad wil niet veel zeggen; van de brug met vele bogen, die zij van ouds
over de Lahn
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had, zijn nog de overblijfsels van 4 bogen aan den eenen en aan den anderen oever te zien; daar
is een kerk, die bij beurten door de Lutherschen en Gereformeerden gebruikt wordt, moetende
de Roomschen elders gaan. De baron van Stein heeft in het stadje een aanzienlijk huis of slot,
met een fraaie steenen poort. Wij vertrokken ten 11 ure met een koets met 6 paarden, in de pont
over de Lahn; welk getal paarden noodig was om den zeer stijlen Nassauer berg op te komen,
en waarvan twee op den top van den berg weder ontspannen werden, zijnde de weg zeer slecht,
en er dikwijls gevaar is van om te slaan. Waarom wij gingen wandelen, dat langs en op deze
hoogte, met keurig geboomte, allervermakelijkst was.”
Doch hoeveel haast zij ook maakten, en zelfs geen middagmaal hielden ten einde geen
tijd te verliezen, ten 6½ uur te Schwalbach aangekomen, kunnen zij niet verder, aangezien de
postmeester geen paarden heeft ter beschikking. Doch dientengevolge heeft de schrijver tijd op
te merken dat „de Gereformeerden, Lutherschen, Roomschen en Joden hier openbare plaatsen
hebben voor den Godsdienst” – eene verdraagzaamheid, welke wel moest verbazen den
toenmaligen Hollander.
Zaterdag, 29 Juni trekt het gezelschap na een vijfurigen rit, over de schipbrug op 49
pontons Mainz binnen; en – onvermoeid – wordt dadelijk een andere koets genomen ten einde
te rijden naar de Chartreuse „een der fraaiste kloosters die men zien kan, zeer aangenaam op
een hoogte aan den Rijn gelegen”
Blijkbaar weten onze Hollanders niets van de strenge regelen der Karthuizers. „Een
pater, ons passeerende, dachten wij dat de beleefdheid vorderde hem een compliment te maken;
hij antwoordde niet. In een van de tuinen wandelden verscheidene van hen, die ons ook niet,
dan eindelijk, op onze herhaalde vragen zéér kort antwoordden, hoewel de uiterlijke teekenen
zeer vriendelijk waren.” Vervolgens wordt het keurvorstelijk Favorite bezichtigd, wat na de
Bonner fraaiigheden tegenvalt. Het zien voederen der wilde dieren – pardon! – het zien spijzen
van Zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid aan een tafel van 14 couverts, geeft honger, en de
reizigers spoeden zich naar hun logement. Helaas! „vonden soupe maigre, en onder verscheiden
spijzen niet veel naar ons genoegen; doch wel een flesch Rijnwijn van het gewas van 1748, die
excellent was.” (Straks zullen wij zien hoe hoog dit gewas stond aangeschreven!) Aldus
gesterkt, rijden zij naar Frankfort in vier uren tijds. Geen wonder; de weg is geheel bestraat!1)
Te Frankfort treft Willem Hendrik de afmetingen van zijn hotel; het grootste blijkbaar
op de heele reis:

1
) Verharde wegen waren toenmaals eene zeldzaamheid. Zóó zeldzaam bijv. in Denemarken, dat Julie
Tutein bij hare komst ten onzent zeer verlangde te zien den weg Amsterdam–Haarlem. Men had haar nl. verteld dat
deze bestraat was, en zij, stelde zich voor eene bevloering met Delftsche ticheltjes!
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„Wij namen ons intrek in Rothanhaus bij Hernn Dicke, dat een hotel genaamd mag
worden, bestaande uit 80 kamers! Waarvan die wij betrokken, en de meeste die wij gezien
hebben, gestucadoord, behangen en proper gemeubileerd waren. In de missen (markten) van
Maart en September is alhier alles vol, en wij moeten bekennen het alhier uitmuntend wel gehad
te hebben, en zeer civiel zijn berekend.
Zondag 30 Juni gingen wij in de Katharinakerk en hoorden den heer Stack een ernstige
predicatie doen. Hij was in een lang zwart kleed, en had een stijven witten ronden kraag om
den hals; ook was (behalve dat de kerk met vele gewijde historiën beschilderd was) aldaar een
soort van altaar met kruisbeeld daarboven. Het spreekwoord in Frankfort is: dat de
Gereformeerden het geld, de Lutherschen de regeering en de Roomschen de beste kerken
hebben. De eerstgemelden moeten den openbaren godsdienst waarnemen te Bochenheim, onder
‘t gebied van Hanau; de Joden hebben hun bijzonder kwartier, waaruit des Zondags geen een
komen mag zonder speciale permissie van den Magistraat. Men bespeurt al spoedig dat de
inwoners van deze stad van commercie welvarende lieden zijn; ook wordt een reiziger hier zoo
lastig niet gevallen door menigte bedelaars; de huizen zijn meest van rooden steen met pleister,
en van buiten beschilderd.”
Natuurlijk wordt de Römer bezichtigd, vervolgens ,ontvingen visite van den heer
Meerman en den heer Haan, broeder van den professor te Utrecht, en vertoonden Haar Ed. onze
credietbrieven; en die heeren hadden de goedheid ons van de noodige penningen te voorzien”
Notabene: op een Zondag!! Doch toenmalige reizigers konden evenmin een dag
verzuimen als nu nog onze schippers.
„Wij reden een toertje met de eigen koets van onzen kastelein, die proper was, over de
steenen brug met een fraai steenen baluster (doch met slecht beeldwerk), over den Main, en
vervolgens door de stad. De heer Dicke ontving ons in zijn groote verwulfde kelder, daar een
schat van Rijnwijn was, waarvan geproefd worden moest. ‘t Gewas van 1762 nº 1, à 38 R.D.,
nº 2, à 40 R.D. was geurig; maar alles overtrof 1748, waarvan ook de prijs 8o R.D. was. Wij
passeerden den avond in den aangenamen tuin, die achter het logement is, en zeer voldaan over
het zelve, vertrokken wij
Maandag 1 Juli, ten 7 ure met een koets met 4 paarden uit Frankfort, over de steenen
brug, boven gemeld, die Saxenbausen van de stad afscheidt.”
Over Darmstadt gaat de tocht naar Mannheim, waar het gezelschap om half tien ‘s
avonds neerstrijkt in het logement A la Cour Palatine.
„De verscheidenheid die zich in den weg van dezen dag opdeed, van onderscheidene
bosschen, uitgestrekte gezichten, deed ons denzelven met vermaak passeeren; en geen tijd
willende verliezen, hielden wij ons met geen middagmaal op, maar peuzelden
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in de koets met smaak van ‘t geen wij te Darmstadt hadden medegenomen. En de flesch
uitmuntende Bourgognewijn van Namen gebroken vindende, namen wij te Eppenheim een glas
Rijnsche, in dien omtrek gewassen, doch dien wij zeer zuur vonden; echter met water en suiker
gemengd was het een aangename verfrissching. Even door deze plaats vonden wij den weg en
verscheidene landen overstroomd
Dinsdag 2 Juli. De parade in Mannheim, alwaar 4 regimenten infanterie garnizoen
houden, die er zeer wel uitzien, beschouwd hebbende, reden wij ten 9 ure met een koets met 4
paarden door Seckingen, Edingen en Wiblingen, en ten 11½ ure door een schoone steenen poort
binnen de stad Heidelberg aan de Neckar, aan den voet van een berg, in een vruchtbare vlakte
met bergen omringd.
Wij beschouwden de overblijfsels van het door den donder geruïneerde slot welke
bewijzen van deszelfs voortreffelijkheid in vorige tijden, wanneer Heidelberg de zetel van den
Keurvorst was. In de slotkerk, die nog ouder is, is het altaar een heerlijke schilderij, den doop
van den Heiland verbeeldende; men zeide dat het van Rubens was. Bij het slot, in een groot
verwulft, ligt het vermaarde vat, dat anders met wijn gevuld, maar nu sedert 1766 ledig was.
Men gaat met een ruimen trap op het zelve, en men zeide dat het inhield 256 voedervaten, ieder
van 10 aams. Ik moet echter bekennen dat ik van dit zoo zeer beruchte gevaarte niet veel meer
zoude kunnen aanteekenen dan dat het is een vat, een verschrikkelijk groot vat, maar het blijft
een vat, en anders ook niet. Op de Academie bevinden zich thans 400 studenten; de heer
professor Nebel had de goedheid ons een visite in ons logement te geven terwijl wij over tafel
zaten, en ons met zijne aangename conversatie te vereeren tot het uur, dat Zijn Ed. in de chemie
college moest geven. Onze koetsier had intusschen niet stilgezeten en den beker geroerd; maar
dewijl de weg nogal vrij was, waagden wij het om met hem te rijden naar Schwetzingen,
zomerverblijf van den Keurvorst.”
Even sober als is de beschrijving van het Heidelbergsche slot, even uitbundig is die van het
park te Schwetzingen. Het teekent den tijd, welke niets voor ruïnes voelde – vandaar dan ook dat
niet het vandalisme der Franschen wordt herdacht, doch enkel het onweer, welke het slot ten tweede
male vernielde. Dat onze voorvader de tuinen van Schwetzingen bewondert, kan zelfs een twintigste
eeuwer hem niet euvel duiden; wie Heidelberg bezoekt, verzuime niet ook daarheen te gaan. Die
tuinen zijn juist genoeg (en niet te veel) vervallen, om tot achtergrond te dienen van de schimmen,
welke men in die landelijke rust kan oproepen. Want daar, op het boschtooneel, bracht Goethe ten
gehoore zijn Torquato Tasso.
Het gezelschap keert vandaar terug naar Mannheim; de weg is bestraat, met linden, populier–
en notenboomen beplant, en wordt gedeeltelijk door de reizigers afgelegd te voet.

Woensdag 3 Juli, wordt Mannheim bezichtigd, sedert 1720 de Keurvorstelijke
residentie. ,,De huizen regelmatig, vele op eene hoogte gebouwd (d.w.z. onder eenzelfde
daklijn, want de stad ligt in de vlakte), de straten ruim, tirées au cordon, gelijk men zegt, van
de eene poort naar de andere geeft een treffend gezicht. De drie
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poorten, die van Rijn, Neckar en Heidelberg zijn met tropheeën en wapens versierd. Haar
vesting bestaat uit 13 bolwerken, door Coehoorn aangelegd.”
Natuurlijk teekent onze vrome voorvader aan dat Mannheim telt 7 Roomsche, 1 Luthersche,
2 Gereformeerde kerken en 1 Synagoge. Maar weinig zal Willem Hendrik hebben vermoed, dat
later zijn eenige zoon zoude huwen eene afstammelinge uit het geslacht Tutein, wegens den geloove
uit Frankrijk gevlucht, en ten deele nog aldaar gevestigd. Doch de stichter der Deensche tak, Julie’s
grootvader van moederszijde, was reeds een twintigtal jaren vroeger vertrokken naar Kopenhagen,
en had doen overkomen Julie’s vader. (blz. 654)

Hierop volgt eene zeer uitvoerige beschrijving van het slot ,,dat den naam verdient van
een paleis”, met deszelfs kunstschatten. Hoewel niet zoo fraai gemeubeld als het paleis te Bonn,
pronkt toch de „zilverkamer” met spiegellijsten, canapé, drie tafels, vier guéridons, twee
fauteuils en twee stoelen, alle van zilver – welke metalen heerlijkheid hoogstwaarschijnlijk een
halve eeuw later verdween in den Napoleontischen smeltkroes. Maar beter bewijs hoe diep die
kleine Duitsche potentaten wisten te tasten in de zakken hunner onderdanen, levert de opera.
„De architecture van de operazaal en de rijkelijkheid der embellissementen zijn waardig te
worden beschouwd; behalve de parterre zijn er 6 galerijen met loges; ‘t amphitheater wordt
door een groote kroon verlicht, die opgehaald wordt als ‘t theater open gaat. Men zegt dat het
4000 aanschouwers kan bevatten; dat het orchest van 80 muzikanten, het beste van Europa is;
op ‘t theater bij de vertooning 500 arbeidslieden aan ‘t werk zijn, en dat een nieuwe opera
veeltijds ƒ 100.000 kostte. De opziener van ’t medaillen-kabinet niet gevonden wordende,
konden wij hetzelve niet zien. Voorts zagen wij bij den H Verschaffelt vele moderne en een
aanzienlijke partij antieke beelden; zijnde de laatste naar de origineelen in Italië geboetseerd.
Ook gingen wij bij E. Verhelst, Graveur de S.A.E., waar we de plaat zagen van ‘t portret van
den Koning van Pruissen, nieuwlings gegraveerd, doch waarvan nog geen afdruksel konden
hebben.
Des avonds bezochten wij de Hoogduitsche comedie in een opgerichte tent; men
vertoonde: Der Zauberer oder der unvermuthete Zurückkunst; en der Prager; waarvan het
eerstgemelde, zijnde een kleine opera, wel uitgevoerd werd. Op het bericht dat de Keurvorstin
met de prinses Christina van Saxen, van Oggersheim (gewoon zomerverblijf van haar K.D.) ‘s
anderen daags te Schwetzingen zouden komen, en dat aldaar door de muzikanten van ‘t hof een
opera zou worden vertoond, en door den generaal-majoor Speckheuer, die naast ons in de
Hoogduitsche comedie zat, onderricht dat er voor ons goede gelegenheid zou zijn om die
muziek, door gansch Duitschland beroemd, bij te wonen, resolveerden wij ons daartoe nog een
dag te spendeeren; en Donderdag 4 Juli, na ‘s morgens ‘t magazijn van de porceleinfabriek van
Frankenthal beschouwd, en een wandeling door de stad en langs de vesten, gedaan te hebben,
vertrokken wij ten 11½ ure met een koets naar Schwetzingen, waar we ten 1 ure
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in de Drie Koningen het middagmaal hielden, en in die aangename tuinen wandelden. Wij
maakten ons compliment aan den officier van de wacht der gardes du corps, die ons bij ‘t
aangaan der opera verzocht binnen te treden, en ons deed plaatsen in de loges du premier rang;
zelfs onze domestiquen gingen au Paradis. Het gansche amphitheater was vervuld met
aanschouwers; niemand vermocht iets te betalen; de prins bekostigt alles. Zoodra hunne K.Dn,
de prinses van Saxen, de prinsen van Tweebruggen (broederszoon van den Keurvorst)
Birkenfeld op fauteuils, het verdere hof op zitbanken in het parterre plaats genomen hadden,
begon de ouverture door de 36 muziekanten van ‘t orchest. Het waren allen meesters in de
kunst, en de harmonie was verwonderlijk. Men vertoonde de opera La Buona Figliuala Zittella,
in drie bedrijven, welke door 8 stemmen, waaronder 2 castraten, verrukkelijk werd uitgevoerd;
het theater bleef geheel open, met veranderingen van tooneelen, waarin de smaak en
rijkelijkheid uitmuntten. Tusschen ieder bedrijf, immediaat, zonder een seconde wachtens,
werden twee serieuse ballet-pantomimes, de eene door 22, en de andere door 40 dansers,
waaronder 6 eerste, geëxecuteerd; dat alles te boven ging wat wij ooit hadden gezien. De
decoratiën, de kleeding der acteurs, alles beantwoordde elkander, en mogen uitmuntend fraai
genoemd worden. Wij reden ten 7½ uren uit het vermakelijke Swetzingen, en waren voor negen
uur weder in ons logement.”
Helaas, het oogenblik van scheiden brak aan: „Vrijdag 5 dito te 3½ uur (natuurlijk in de
vroegte!) den heer Abeleven met den dag zijner geboorte gefeliciteerd hebbende, beklaagden
wij ons dat de tijd gekomen was dat wij afscheid moesten nemen, ‘t welk hartelijk geschiedde,
brachten wij zijn Ed. tot in de post chaise, waarmede Zijn Ed. met deszelfs knecht naar
Augsburg vertrok, hopende dien avond tot Stuttgart te vorderen. En ons ontbijt vervolgd
hebbende, reden wij met een koets met vier paarden met goed weder ten 5½ ure Mannheim uit.”
Te Frankenthal wordt de porceleinfabriek bezichtigd. ,,Men kan die niet wel verlaten
zonder er iets te besteden” – wat van een gezelschap bestaande uitsluitend uit heeren, nu ietwat
zoude verbazen; doch hoezeer was niet in de 18e eeuw porcelein een mode–artikel! Dit zwak
voor porcelein is trouwens ook thans nog in het Nolthenius-geslacht te bespeuren.
Om vijf uren wordt Mainz bereikt, en om 9 uren te bed gegaan. Niet enkel wegens de
doorgestane vermoeienissen, maar ook met het oog op den volgenden dag. Want reeds om 4
uur, op den zesden Juli, is het gezelschap op de been, en een half uur later ,,aan boord van een
vaartuig, met een zeil overdekt, gevoerd door een schipper en vier man, die roeiden. Dit schuitje
hadden wij om zijn lichtheid verkozen boven een jacht, om voort te spoeden; en zakten met een
zeer betogen en regenachtige lucht af langs den Rijnstroom.”
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De regenachtige lucht is dan ook oorzaak dat zij bij Asmanshausen de wolken merkelijk
lager zagen dan de toppen der bergen – voor een Nederlander, die zich de wolken zoo hoog
denkt, een vreemd gezicht.
Bij Oberwesel wordt een zalmvisscherij opgemerkt ,,men vangt er somtijds 50 à 60 in
een nacht; zij is zoo rood niet als die van de Lek, doch men zegt dat zij tegen de maand Februari
rooder wordt”.
Het eenige oponthoud geven de Rijntollen. Vijfmaal moet tol betaald worden: te Bingen
(om 9 uur), te Bacharach, (om 10½ uur) te Caub (uur niet genoemd), en den volgenden dag
(om 12 uur) te Rheinfeld en te Boppart (om 1½ uur).
„Na vertolt te hebben (te Bingen) deed de schipper en zijn volk een kort gebed, wenschte
ons vervolgens goede reis; ‘t welk aan de 2e tol ook geschiedde.”
Te 4½ ure wordt Coblentz bereikt. ,,Nadat wij te Coblentz, door een donderbui,
opgekomen zooals wij weder reis vorderden, genoodzaakt waren onder de wal te komen, een
klein uur waren opgehouden, voeren wij weder voort. In die omstandigheid luidden al de
klokken in die stad, en sterker naarmate het onweder zich verhief; en de schipper onderrichtte
ons, dat zulks geschiedde om het kwaad af te weren. De maaltijd hadden wij uitgesteld om de
presentie van twee heeren, die ons te Mainz verzocht hadden tot Coblentz te mogen medevaren;
na hun vertrek werd de salade door een onzer reisbroeders zeer zindelijk verlezen en
gewasschen, en in een roode steenen kom geprepareerd; daarbij een excellente koude
schapenbout en eenige hoenders maakten dit alles (zoo laat op den dag) een smakelijk
middagmaal, en verstrekte voor souper, dewijl omtrent 8 ure, door tegenwind niet veel
vorderende, eerst in Andernach arriveerden, ons logement nemende waar de Stad Dusseldorp
uithangt, en ten 9 ure ons ter ruste begaven. Deze werd ten 2 ure gestoord door ‘t gebrom van
een groote klok in een klooster over onze slaapkamer; maar toen de geestelijken aan ‘t zingen
waren, was het met het orgel, een verrukkende harmonie.”
Zondag, 7 Juli, waren we weder ten half zes aan boord, met guur weer en sterken
tegenwind.”
Bonn wordt tegen tien uur voorbij gevaren; Keulen ten 2 ure bereikt. En Willem Hendrik
besluit met dezen terugblik: „De gezichten van den Rijnstroom zijn van de bevorens
beschrevene van de Maas, hierin onderscheiden dat zij meer van steden, dorpen, kasteelen,
abdijen voorzien, en meest overal waar het maar eenigszins bergachtig is, met den wijnstok
beplant zijn. De kronkelende stroom geeft verscheidenheid van bekoorlijkheden voor ‘t gezicht;
het hooggebergte aan den oever, dan weder wat verder op eenigen afstand, bereikt somtijds de
wolken; ja wij zagen er die al er nabij tot over de helft daarvan omringd waren; doch het duurde
niet lang. Dan op den top een antiek of modern kasteel, en aan den voet een stad of dorp;
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dan midden in de voortrollende rivier, een sterkte; voorts het gezicht op Ehrenbreitstein, zulk
een sterke vesting, als in de lucht; en aan den voet van een hooge rots het slot van den Keurvorst
van Trier, is onverbeeldelijk. Nadat men Bonn even voorbij gevaren is, ontdekt men de bekende
zeven hooge bergen, die boven de andere merkelijk verheven zijn; en dan wordt het meest vlak
land met weinig verhevenheden. Te Andernach lagen verscheidene groote houtvlotten. Zoodra
men voorbij Rodenkirchen komt, doet zich Keulen met al zijn torens en gebouwen, doch in een
vlakte, wonderschoon op. Wij hadden nochtans deze twee dagen niet het voordeeligste weder,
dat regenachtig en koud was.”
„De stad Keulen intredende en onzen maaltijd bij Engel Im Geist wederom besteld
hebbende, was ons oogmerk om nog naar Dusseldorf te rijden, en gaven spoedig nog een visite
aan de juffrouwen Scherenberg, die ons zeer vriendelijk recipieerden, alsmede aan den heer
Esch; doch deze zoude niet voor 6 uren thuis zijn. Zijn Ed. had nochtans de goedheid tegen 5
uren bij ons te wezen; maar het werd toen te laat om te verreizen, en nadat wij ons Duitsche
geld met dien heer tegens ducaten hadden verwisseld, namen wij van Zijn Ed. afscheid, en
bestelden onze koets tegens Maandag den 8en Juli, met welke wij ten 7 ure met 3 paarden uit
Keulen reden”.
Te 2¾ ure wordt Dusseldorf bereikt, na bij Grimmelshausen per gierbrug den Rijn te
zijn overgestoken. Dadelijk stappen de reizigers naar de beroemde schilderijenverzameling in
het Keurvorstelijk paleis. ,,Hier had men honderd oogen noodig om den schat, in vijf wel
verlichte zalen, te beschouwen; en vele dagen, als men er de aandacht aan wilde besteden, die
hij billijk vereischt, en van ieder, die den minsten smaak heeft in deze bekoorlijkheden der
kunste, gaarne zoude worden gegeven.” (Deze verzameling bevindt zich thans, nisi fallor, in de
oude Pinakotheek te München.)
Laten wij ons niet ergeren dat de 24 stukken van de hand van den ridder van der Werff
blijkbaar Willem Hendrik meer troffen dan de 9 van Rembrandt; en dat vooral ,,de groote”
Rubens, hier met 46 stukken vertegenwoordigd, ,,oog en aandacht bezig hielden”. Iedere tijd
heeft zijn eigen smaak. Maar dat Willem Hendrik een echt Hollandsch hart heeft, bewijst de
volgende ontboezeming:
,,Ja, de dag eindigde eer wij met het oog als maar konden overloopen de dierbare
werkstukken die hier gevonden werden van Berchem, Dou, Teniers, Metzu, Breughel, Both,
Weenix, Rachel Ruysch, Brouwer, Van der Neer, Wouwerman, Van der Elst, Jordaens,
Lairesse; zoodat wij Dinsdag den 9en, onze hoewel maar oppervlakkige en niet genoeg ervarene
beschouwingen vervolgden, en bij de repetitie al wederom nieuwe volmaaktheden ontdekten
van deze meesters der kunst, die ons den vorigen namiddag waren ontsnapt.
Eindelijk moest het bij de Nederlandsche schilders worden gelaten, omdat de
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vreemde, waarvan hier ook een rijke verzameling is, ons al te lang zouden hebben opgehouden;
zoodat de Italiaansche en Fransche scholen door ons zeer luchtig en oneindig beneden haar
waarde, werden overzien.”
Hollandsche kunst buitenslands! Hoe kan die het hart roeren – niet alleen als kunst. Wie ooit
in den vreemde zag wapperen een klein lapje rood, wit en blauw, zal schrijver dezes begrijpen ...
Na den middag wordt bezichtigd het pas gebouwde slot te Benrath. Dit moet geen reisiger
onbezocht laten”, schrijft Willem Hendrik, en men kan zulks volmondig beamen. Daarna over
Urdingen gereden naar Cleve, met overnachting aan de Hoogstraat onder het graafschap Moers.
Wonder boven wonder, hoe bereisd nu ook is Willem Hendrik, nog evenzeer als vroeger treffen
hem de schoonheden zoo dicht bij onze grenzen.

„Arriveerden ten 6 ure in de Diergaarde, waar we onze intrek in het Bronhuis namen, en
ons aanstonds begaven tot wandelen in die verrukkelijke environs en op den Sterrenberg, welke
hoezeer bevorens mede bezocht, echter in deze aangename avondstond een ongemeen vermaak
verschafte. Wij soupeerden met 22 differente lieden, en vertrokken Donderdag den 11 dito, ten
7¾ ure uit Cleve, passeerden ten 9 ure te Kranenburg, en kwamen ten 11 ure te Nijmegen in de
herberg de Zwaan, daar we een koets bestelden. Maar het geduld verliezende om naar dezelve
te wachten, wandelden wij naar de hofstede van den heer Burgemeester Verschoor, bij het dorp
Nederbosch, waar wij zeer vriendelijk het middagmaal hielden, in gezelschap van den heer en
mevrouw de Chavonnes, de heeren van Balveren, Piek, Bedaulx en Balveren junior. De
aangename conversatie was oorzaak dat wij eerst ten 7 ure in plaats van ten 4 ure met de
gierbrug, in een koets met 4 paarden over de Waal voeren, en ten 9 ure in Arnhem aankwamen,
waar wij in de Ploeg logeerden, en alwaar de koetsier, dien wij tot Utrecht toe hadden
aangenomen, ons berichtte dat bij ‘t ontdekken der bagage bevonden was dat de ijzers, waar de
bak van voren mede op de burrie vast is, waren los geraakt; zoodat wij zeer gelukkig die
gevolgen waren geëchappeerd, en voor ongeluk, dat anders op den weg naar de Grebbe ons in
den avond zoude zijn overkomen, bewaard. Een andere koets nemende, reden wij Vrijdag den
12 dito ten 8 ure uit Arnhem, ten 11 ure door Wageningen, ten 11¾ aan de Grebbe, waar wij in
de Vergulde Roskam aten, ten 1½ uur te Rhenen, ten 3 ure te Amerongen, ten 5 ure te
Driebergen, waar we bij Do van Wijk een kopje thee dronken; ten 6½ ure Zeist; ten 7¾ in de
Maliebaan der stad Utrecht, waar wij den nacht logeerden, en het zeer wel hadden, en Zaterdag
den 13 dito, weder afreden met een wagentje met 3 paarden, van juffr. Horn op Vreeburg. En
te Breukelen aan den heer Ooster op Hofwerk, een visite gegeven hebbende (vermoedelijk zijn
mederegent van het Leprozenhuis, blz. 590), verrasten wij de zeer vriendelijke heer en mevrouw
van der Hoop, op Geynrust in het Geyn, waar wij een zeer smakelijk middagmaal deden.
Hebbende Haar Ed. de goedheid den heer Romswinckel en mij met derzelver
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rijtuig te laten thuis brengen, waar wij zeer vergenoegd over onze volbrachte waarin zooveel
gezien was zonder eenig ongeluk te hebben ondergaan, ten 8, aankwamen.”
V. TOERTJE DOOR GELDERLAND (1779).
Van Amsterdam langs Utrecht, Zeist, naar de Grebbe. – Over Doorwerth naar Arnhem.
– Sonsbeek. – Uitstapje naar Rhederoord. – Reuzentrappen op Klarenbeek. – Angerenstein. –
Te Brummen bij Crombout. – Inlichtingen omtrent den waterval in den Imbosch. – Zutphen. –
Huis te Voorst. – Zijdeteelt op het Huis Empe. – Over Deventer, Twello naar het Loo. – Paleis
en park. – Jan van Sprankelens kerkhof. – Rotterdamsche kopermolen. – Over Voorthuizen,
Barneveld, Amersfoort naar Soestdijk. – Terug naar Amsterdam.
Het duurt geruimen tijd alvorens Willem Hendrik wederom zich aangordt. Ditmaal voor een
uitstapje van slechts acht dagen. De heer Stoopendaal vergezelt hem. Volgens mr W.C. Baert de
Waarde vermoedelijk Herman Stoopendaal „practiseerend boekhouder”, kleinzoon van den
bekenden graveur Daniël en vader van Willem Dirk Stoopendaal, vertaler van Duitsche
tooneelstukken en schrijver van indertijd zeer populaire melodrama’s. Wellicht dat de prentkunst
Willem Hendrik samenbracht met den afstammeling van den graveur; want wij weten uit den
inventaris zijner boekerij hoezeer hij die kunst waardeerde. Dit uitstapje is voor ons geslacht
belangrijk omdat streken en plaatsen worden bezocht welke velen onzer dierbaar zijn geworden
door een lang verblijf.
De waterval in den Imbosch, genoemd in het reisverhaal, was uitvoerig door Martinet
beschreven in zijn toenmaals zoo bekend werk De Catechismus der natuur. Op de kaarten heeft
schrijver dezes er geen spoor van gevonden. Uit de inlichtingen van Cromhout blijkt dat Martinet’s
beschrijving wel juist was, doch dat in zomertijden geen water was te bekennen. Misschien dat een
jonger lid van ons geslacht nog eens het hoe en waarom uitvindt! Het werk van den schilder
Kaldenbach, dat Willem Hendrik zag te Zutphen, moet hem wèl hebben bevallen; immers hij liet
zijne tweede vrouw Suzanna Clasina Arntzenius en zichzelf door dezen konterfeiten twee jaren later
(zie blz. 353).

„Donderdag 5 Aug. Reden de heeren Stoopendaal en Nolthenius met een foergon van
Koppers aan den Overtoomschen weg, ten 6½ de Muider Poort uit, passeeren 7½ Abcoude,
waar de paarden, welke ons zeer voldaan hebben, water kregen; 8½ Loenen, 8¾ Nieuwersluis,
9 uur Breukelen, 9½ Maarssen, waar de heer Stoopendaal op Elsenberg, hofstede van den heer
de Witt, nog iets te verrichten had; ten 10½ uur van daar vertrokken, ten 11 uur door Zuylen,
11½ langs Utrecht, 11¾ de Biltsche straatweg, 12½ Zeist, en komen ten 1 uur in het aangename
dorp Driebergen, waar wij den maaltijd namen van carbonadetjes, waarvan juffrouw
Stoopendaal ons vriendelijk had verzorgd, en een kropsalade. Vervolgens een wandeling langs
de plaats van mevrouw Berk gedaan hebbende, spoeden wij ten 3 uur weder voort, passeeren
3¾ Doorn en 4½ Leersum; en door een bekoorlijke allee komen ten 5 ure te Amerongen, waar
een kopje thee ons verfrischte, en 5 min, voor half zes weder opzaten. Allervermakelijkst is
deze weg door Rhenen (ten 6½ uur) met de bekoorlijkste gezichten
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gezichten op den Rijnstroom, Betuwe, Rheensche Veer, Veluwsche Bergen. Wij waren ten 7
uur aan de Grebbe, waar wij afstegen aan de linkerhand bij Bonekamp; en na een wandeling op
den Berg, naar Konings Tafel – wederom zeer bekoorlijk in dezelve uitzichten – en een soupétje
met nog twee heeren, onze ruste namen
Vrijdag 6 dito, ten 7½ uur uit de Grebbe gereden, 8 uren door Wageningen. 8¾
Bennekom, 9 uur Heelsum gepasseerd zijnde, waren wij ten 9½ uur te Doorwerth. Wij schelden
aan het oude kasteel, doch werden niet opengedaan. Maar de wandeling naar de zoogenaamde
Trapjes, door een fraaie allee, waar een fontein vloeit, de duizenden beuken en eiken op
heuvelachtigen grond, en het natuurlijk schoon deden ons (de wandeling naar de Hunnenschans
ons te lang zullende hebben opgehouden) ten 12½ uur deze aangename oord met tegenzin
verlaten. Passeeren 1½ uur Oosterbeek, en komen ten 2½ uur in de stad Arnhem, onze intrek
nemende bij Trooft in de Rijnstraat, in den Dubbelen Arend, waar het zeer wel is. Na het
middagmaal deden wij een wandeling buiten de Janspoort naar het landgoed van Burgemeester
Pronk. Zijn eigen beplantingen op het Hooge vereenigd hebbende door aankoop, met het Huis
en fraaie waterwerken in de laagte van wijlen Do de Normandie, maakt Sonsbeek van veel
consideratie, daar men nieuw aangelegde plantages en op de hoogtens verrukkelijke uitzichten
heeft op Cleve, Eltenberg, Betuwe enz. En de waterval – niet ver van ‘t tegenwoordige
tuinmanshuis – is aanmerkelijk.
Zaterdag 7 dito. Men zoude met veel reden, een Geldersch tourtje willende doen,
Arnhem voor het centrum kiezen. Dieren, Middagten, Clarenbeek en Rosendaal, hoe
merkwaardig ieder in zijn bizonder opzicht, waren thans, als door ons meer bezocht en
beschreven zijnde (bij de uitstapjes naar Wesel) onze bedoelingen niet directelijk.
Ten 8 uur uit den zetel van het Geldersch Hooge Gerechtshof rijdende, waren wij aan
de brouwerij van Velp, en wandelden de allee daarover op naar ‘t Huis Billioen van den Heere
van Spaan. Dit grootsch gebouw en de aangename beplantingen, liggen lager dan Rosendaal;
van deszelfs wateren worden tot Arnhem 7 papier–molens in beweging gehouden. Zeer treffend
is het gezicht van het Chineesche huisje op de Wildbaan, vrij wel voorzien, en op de weilanden
tot de IJssel toe. Ten 10 uur van daar vertrokken, waren wij, bij de Kluis oprijdende, ten 10¾
uur op Rhederoord, door den Raadsheer Brantzen voor omtrent dertig jaren op een berg
gebouwd en geplant, en thans genoegzaam in volkomenheid door den achtbaren grijsaard
bezeten.
Zoo zeer treffend als het gezicht is uit de IJssel, over het hek, op het prachtige gebouw,
is uit hetzelve en uit de plantages (alle op het gebergte) naar alle die bekoorlijke environs het
verstrekkende uitzicht verrukkelijk. De grond dezer hoogtes is vet, leemachtig, en 5 à 6 voet
omgespit, zeer vruchtbaar. De Raadsheer zelf, onvermoeid liefhebber, heeft niets onbezocht
gelaten om alles tot voordeel te doen aanleggen, en geeft zelf op alles acht. De tuinman bracht
ons in de plantages achter het gebouw,
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die nog veel lager (langer?) oploopen, dan de afstand van hetzelve boven de IJssel verheven is.
Deze goede man toonde ons zeven uitspruitende stammen uit den tronk van één ouden eik, die
hij de zeven Nederlandsche, en 13 uit een anderen, die hij de dertien Amerikaansche provinciën
noemde. In een herbergje, waar de Engel uithangt, aan den voet van Rhederoort, aan de IJssel,
deden wij een eenvoudig maar goed middagmaal. En het vriendelijke vrouwtje zeide: als onze
knecht haar kennis had komen geven dat zulks ons oogmerk was geweest, zij het nog beter zou
hebben gemaakt. Wij reden 3¼ uur van daar, waren ten 3¾ uur aan de voormelde browerij, en
ten 4¼ uur te Rosendaal, dat wij, zoowel als Klarenbeek, door den heer Rozeveld gekocht, nog
eens gingen beschouwen; en het eerste voortreffelijke landgoed, waar de kunst zoo merkelijk
heerscht, minder proper onderhouden dan het ander, waar de natuur en het waterwerk zoo
verrukkelijk zijn, bevonden. Des avonds deden wij ten 8 uur in Arnhem nog een aangename
wandeling naar de schipbrug.
Zondag 8 dito, hoorden wij in de vroegpredicatie Do Colonius, ovrer het laatste vers van
Ps. 1461), met het uiterste genoegen. Onze kastelein Troost en zijne vrouw verzelden ons, en
zeiden de leerredenen van dien waardigen man nooit te verzuimen. Waarna wij 8¾ uur uit
Arnhem rijdende, in het Klarenbeeksche bosch den tuinman Cornelis van Jaarsveld ontmoetten,
die ons bracht naar de Reuzentrappen; een hoogte die een vrij uitzicht geeft op de nieuwe IJssel
en Rijn; zoo bekoorlijk, dat het der moeite waardig is deze hoogtens, die veel verzuimd worden,
te beklimmen. Op het liefelijke Angerenstijn der familie Engelen, te Nijmegen en Arnhem,
behoorende, vonden wij ten 9½ uur de natuurlijke cascades en sprongen, en de wandelingen
zoo fraai, dat men het nooit behoorde voorbij te zien. Hier heerscht een stille eenvoudigheid het
wordt door den tuinman en een knecht onderhouden; en de receptie is zoo vriendelijk, dat alles
roept: vergeet mij niet!
Ten 11¼ uur van daar gereden; 12 uur de brouwerij van Velp, Rhoderoord, 1 uur
Middagten, Ellecom, 1¼ uur het vorstelijk Dieren, 1½ uur de Geldersche Toren aan den kant
van de IJssel gepasseerd zijnde, waren wij ten 2 uur te Brummen bij den hupschen Cromhout,
waar men het zeer wel heeft. Ten minste, ons werd aanstonds een onaangeraakte ham, een
schapenbout, proper gebraden, voorgezet: de roode wijn was excellent; onze knecht had
gegeten, de paarden waren gevoederd; voor dit alles, met beklag dat men van onze komst niet
was verwittigd geweest, werd gerekend ƒ 1 : 8. Zoodat wij het niet beter wisten te
beantwoorden, dan hem met zijn vrouw ‘s anderen daags bij ons te Zutphen ter maaltijd te
noodigen; waartoe zij wel hun woord gaven, maar door familie aldaar belet werden. In zijn
voorhuis hangt een aardig krom gegroeid hout.

1

) De Heere zal in eeuwigheid regeeren; Uw God, o, Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!
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Hetgeen de heer Martinet, in zijne Cathechismus der natuur over den waterval bij den
Imbosch en Berenberg geschreven heeft, was zekerlijk een voorname aanleiding tot onze reis;
wij hebben bij velen daarnaar gevraagd, niemand animeerde ons dien omweg thans te nemen.
Cromhout die met verscheidene Hollanders daar naar toe had moeten rijden, gaf ons het kortste
bericht: de zaak, zooals zij beschreven en afgebeeld is, is zeer waar, maar zij is het niet altijd,
en thans is het er zóó droog, dat er geen waterval te zien is. Maar miste ons dit, de weg van
Arnhem naar Zutphen heeft door zijne aangename, gedurig verwisselende gezichten van
bouwland, tabaksland, waaraan, om zoo te spreken, de geheele wereld bezig is met zooveel
voordeel in den tegenwoordigen tijd, de allées enz. ons dezen dag zeer veel vermaak gegeven.
Ten 5 ure van Brummen vertrokken, reden wij ten 6 uur over de schipbrug in de aangenaam
zich opdoende hoofdstad van ‘t graafschap Zutphen, en namen ons intrek in de Kroon op de
Markt.
Maandag 9 dito. In den zeer vroegen morgenstond dacht ik: de schrijver van den
Catechismus der natuur is zekerlijk al bij de hand; en trachtte even na 6 uur zijn Eerwaarde te
verrassen. Maar was met de klok van zes uur ter poorte uitgereden naar de Ulenpas. Dus reden
wij naar ‘t Huis de Voorst; vorstelijk gebouwd, de eerste etage naar de Ionische, de tweede naar
de Corinthische orde, het hoofdgebouw met 2 boogsgewijze Toscaansche galereien met de 2
vleugels, die tot stalling enz. dienen, vereenigd. De plantages, de weg van Zutphen, alles is
aandoenlijk fraai; de menagerie redelijk. Het ligt aan de Berkel, die uit Munsterland komende,
hier voorbij te Zutphen in de IJssel uitloopt. Dit huis is proper gemeubileerd, en behoort aan
den Grave van Lynden, gehuwd met de freule van Noordwijk.
Voorts gingen wij visites doen in de stad, die redelijk bebouwd, zeer luchtig en van
alleraangenaamste environs voor wandelingen, die ook binnen dezelve zijn, voorzien is. De
jonge neef Arntzenius, bracht mij bij den schilder Kaldenbach om onder anderen het portret
van den, professor, zijn heer vader te zien, dat fraai was, en bij den professor de Gorter; doch
vonden zijn Ed. niet thuis. De groote kerk is een uitmuntend gebouw, en de antique koperen
doopvont van aanmerkelijke grootte; verscheidene geschreven oude, en ook gedrukte boeken
werden in een verwulfde kamer bewaard; in een van welke ik de origineele handteekening van
Samuel Petiseus, die hier boekbewaarder schijnt te zijn geweest, vond. Wij aten met
verscheidene officieren van ‘t garnizoen en met den heer Rinck, met wien wij kennis gemaakt
hadden op Rhederoord, zeer aangenaam aan ‘t ordinaris. En ‘t speet ons, dat onze conversatie
van tijd tot tijd gestoord werd door muziekantjes en anderen, die met de kermis hier zijnde, op
begeerte der officieren, zich achter tafel lieten hooren, en waartegen wij ons niet wilden
opposeeren. Des namiddags reden wij naar ‘t Huis Empe, aan de oude IJssel, van den heere van
Hasselt; doch tot ons leedwezen was Zijn Ed. bij
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den heere van Cappelle op de Lathmer ten eten. Zijn brave huishoudster, zeer ervaren in ‘t geen
de zijdeteelt betreft, deed ons nogtans alles dienaangaande zien de reis waardig, en voor den
arbeidzamen bezitter van veel gewicht is. Jammer was het dat de verzamelde zijde bereids
opgehaspeld was; zij toonde ons nogtans de wijze waarop geschiedt. De murier rose, of witte
moerbezie groeit hier frisch; en de poppen, nog ongehaspeld, waren meer den de helft grooter
dan wij ooit hadden gezien. Fransche heeren zelfs, in deze fabriek ervaren, hadden de
handelswijze van den heer van Hasselt geroemd. Zijn Ed. broeder, die zich omtrent de bijenteelt
veel moeite geeft, was om affaires naar Zutphen, en wij waren dus verstoken van de
onderrichtingen, die wij uit Zijn Ed. ondervindingen zoo gaarne begeerden.
Dinsdag 10 dito, ten7½ uur het aangename Zutphen verlatende, reden wij uit de
Nieuwstadspoort door een zeer schoone allee, voorbij 't Huis Rijsselt, over een gedeelte hei, 8½
uur door Gorssel, 8¾ Koerhuis aan den Tol, bij eene beek, waar de afscheiding van 't
Graafschap is en men op Overijffelschen bodem komt; ten 9½ uur in Deventer, waar wij het
rijtuig in 't Wapen van Overijssel aan de poort, een zeer proper Logement, zetten, een wandeling
deden in de Nieuwe Plantage langs de IJssel, vervolgens door de stad, die een fraai stadhuis en
(zoo 't uiterlijk bleek) vele gegoede burgers, ver boven Zutphen heeft. Reden 11¼ over de
schipbrug van de IJssel, langs zeer fraaie beplantingen, waar bij de herberg Strook, op ’t
Geldersch territoir is; 12½ aan 't Zwaantje onder Twello. De weg van 't Zwaantje is een
gemaakte door de hei; men noemt dezen weg: dijk, die ons ten 1¾ te Apeldoorn bracht. En
namen wij ten 2 ure op het Loo ons logement bij de Wed. ten Hove in de Kroon. Wij
beschouwden dit koninklijk huis, proper gemeubileerd en van fraaie schilderijen voorzien; en
op het dak hadden wij een zeer verrukkelijk uitzicht. De plantages, vijvers, alles is keurig
onderhouden, en merkelijk vergroot, ook door aankoop van het Soerensche bosch. In het Bosch
van het slot is een sombere grot van ruwe steenen, waardoor een beekje loopt, dat voor vele
jaren aan mij was vertoond, en Jan van Sprankelens kerkhof genaamd is. Hier verraste ik mijn
vriend zeer schielijk met een pijpje en een glas rooden wijn, dat met het water der beek zeer
verkwikkend was.
Woensdag 11 dito, reden wij naar den kopermolen van den heer de Jong van Rotterdam
onder Apeldoorn, waar het oude koper gesmolten, in vormen gegoten en tot platen geslagen
wordt. Het water de Grift, hier aanvangende en bij Kampen in de IJssel loopende, doet de groote
blaasbalgen en de ontzaggelijke beukhamer bewegen; het vuur van houtskolen, die hier ook
bereid worden, is verschrikkelijk, en men is verwonderd dat menschen het lang daarbij kunnen
houden. De baas was evenwel een gezond man en had 6 frissche kinderen.1) Een papiermolen,
ook door

1
) De chrijver verwart hier blijk baar den Rotterdamschen Kopermolen met den Apeldoornschen, welke
inderdaad ligt aan de Grift. Want de Rotterdamsche – nog in de tweede helft der 19e eeuw toebehoorende aan de
familie de Jong – werd gedreven door het water, dat afvloeit uit het Wiesselsche veld, en ligt ver van de Grift,
halverwege den weg van Apeldoorn naar Vaassen. Trouwens Willem Hendrik vergist zich eveneens ten opzichte
van de uitmonding der Grift. Deze bevindt zich bij Hattem.
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‘t water van de Grift met vele andere aan ‘t werk geholpen, werd ook beschouwd; en geprobeerd
om uit de pappen, uit de gestampte lompen geprepareerd, met het raam vellen te maken; dat
slecht reusseerde. In den avond rookten wij aan den grooten vijver op ‘t Loo een pijpje op het
witte bankje, waar ik in den zeer vroegen morgenstond een aangename uitspanning genoten
had.
Donderdag 12 dito, was ik ten 3½ uur ter bedde uit om den heer Hendrik ten Hove, die
ten 4 uur vertrok, goede reize te wenschen; maar een zeer zware mist, die zelfs het gezicht op
den Apeldoornschen toren benam, benam mij ook den moed tot vroegtijdige wandeling1). Wij
vertrokken ten 7¼ uur door de fraaie allee, den berg op; 7¾ in het Soerensche bosch, 8 uur
Heede, 8¾ zandige open heide tusschen Kootwijk en Garderen, 9¼ over Milligen, en 10½ uur
bij het dorp Voorthuizen, in het posthuis bij van Angsen, waar het zeer wel is.
Het voornemen om den jongen heer Storm te Barneveld in de kostschool, en de
Schaffelaar, dat zich in modern grootsch gebouw voortreffelijk opdoet, ten minste van buiten
te zien, deed ons dezen omweg nemen.
Wij reden ten 11½ door Voorthuizen, ten 12½ uur langs de plantages van Schaffelaar in
‘t dorp Barneveld, dat wel bebouwd en vermits de schapenmarkt, op dezen dag vol volk was.
Even over 2 uur waren wij aan een boerenherberg, ‘t huis ter Schuur genaamd, waarbij een
aangenaam goedje van een heer van Harderwijk; door een vermakelijke niet hoog beplante weg
ten 2¾ uur in de heerlijkheid Hoevelaken. Hier is het waarlijk schuur aan schuur en akker aan
akker van tabakslanden, die eene zeer rijkelijke welvaart geven; 3½ uur door de stad
Amersfoort, waar, even buiten, wij pleisterden een uurtje. Ten 5 uur door Soest, en 5, bij Jan
Horst te Soestdijk, waar (een dubbel ontbijt het middagmaal gesuppleerd hebbende) ons een
goed souper deed verwachten en wezenlijk verkrijgen. Onder de wandelingen den jager Metz,
den kastelein Menkman en den hovenier op den Eult, Knupke bezocht hebbende, passeerden
wij het overige deel van den dag in de wel voorziene wildbaan. Dezelve is omtrent twee maal
zoo diep dan breed; de eene zijde langs de Pijneburgsche Grift liggende. Daar zijn omtrent 300
damherten in.
Donderdag 12 dito wandelden wij door de plantages van den Eult naar ‘t dorp Baarn,

1
) De heer Hendrik ten Hove, aan wien de schrijver offert zijne nachtrust, (om 3½ uur ten bedde uit op een
zwaar mistigen dag!) was een vriend van ouden datum, vervaardiger van een der bruiloftsdichten ter gelegenheid
van Willem Hendrik’s huwelijk met Sara van der Grift. Volgens vriendelijke mededeeling van mr W.C. Baert de
Waarde, was hij wellicht geïnteresseerd in de groote wijnkoopersfirma van W.D. ten Hove en Brinkman op de
Prinsengracht bij de Leidsche straat.
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en bezochten den Roode(?) Hoogslag, en reden ten 3 uit Soestdijk, 4¼ Hilversum, 5 te ‘sGraveland bij Ten Dam, ten 5¾ uur vandaar, 6¾ Weesp, en ten 8 uur weder thuis.

VI. REIS NAAR GELDERLAND EN CLEVE. (1790).
Uit Amsterdam over Soestdijk naar Amersfoort. – Bezichtiging van Amersfoort. – Over
Lunteren, de Ginkel naar Arnhem. – Uitstapje naar Beekbuizen. – Sonsbeek. – Hartjesberg. –
Predikanten en kerkgangen. – Over Westervoort naar Elten. – Bezoek bij aan heer van Aalst.
– Cleve. – Schouderblad van een onbekend dier uit Hedel. – Slot te Cleve. – Over Nijmegen
naar Arnhem. – Pottebakkerij van Frankforter aardewerk aldaar. – Doorwerth. – Bezoek bij
den natuurkundige Martinet op diens buiten tegenover Zutphen. – Terug naar Arnhem. – Over
de Woeste hoeve naar het Loo. – Faisanterie, olifanten. – De Cannenburg bij Vaassen. –
Bekkeneel van Maarten van Rossem. – Wandeling in het park van het Loo. – Over Amersfoort,
Soestdijk, terug naar Amsterdam
Deze reis geschiedt met opvoedkundig doel. Willem Hendrik is ten tweede male weduwnaar:
doch het laatste huwelijk schonk hem twee kinderen. Johanna Cornelia, nu vijftien jaren oud, en
haar één jaar jongere broeder, zijn naamgenoot, „zijn thans tot die jaren gekomen waarin het
geheugen veel kan bewaren van levendige indrukken bij het beschouwen der schoone werken der
natuur”, En van zelf spreekt dat de reis gaat naar ,,de zoo mild bedeelde provincie van Gelderland,”
en... Cleve!

„Een nieuwe koets, alhier (te Amsterdam) gemaakt en die juist naar Arnhem moet, met
paarden van den Arnhemschen postwagen bespannen, verstrekte tot een gemakkelijke uitreize
op Vrijdag 21 Mei ten 6 ure.”
Wij hebben al zoo dikwijls het eerste deel van dezen tocht medegemaakt, dat – al wordt
thans vluchtig Amersfoort bezichtigd, alsmede den Heiligen berg van den heere van Lokhorst,
ook even herdacht den stichter van het Amsterdamsche stadhuis Jacob van Campen, en den
Vader des Vaderlands: Oldenbarnevelt – wij vooruitsnellen naar Arnhem, waar ‘s avonds te
half tien wordt afgestapt bij Troost in den Arend.
„Hier en daar zijn prachtige huizen – teekent onze voorvader den volgenden dag aan, na
eene rondwandeling door de stad – zelfs in afgelegen hoeken.1) De groote kerk is zeer schoon;
‘t Stadhuis maakt een lugubere vertooning. De straten zeer luchtig, de winkels teekenen
welvaart; doch ‘t grootste deel der stad is zeer stil. Buiten de Rijnpoort op het hooge, is de
wandeling alleraangenaamst, en langs den Rijn terug bekoorlijk.”
Hoe proeft men in deze beschrijving den Amsterdammer en de 18e eeuw! De groot-stedeling
moest Arnhem wel stil vinden, en de klassiek gevormde afschuwelijk het Gothische Duivelshuis
van

1

Misschien werden deze aanzienlijke huizen met voordacht in minder bedeelde wijken gebouwd. Ten
minste op deze wijze verklaarde men schrijver dezes de ligging van zijn huis met grooten tuin op het Hinthamer
einde te ‘s Hertogenbosch. Voorheen achtten regenten het wenschelijk op die wijze in zichtbare aanraking te blijven
met het andere deel der bevolking.
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Maarten van Rossem! Dat de wandeling „boven over en onder langs” zoo bekoorde, zal daarentegen
wellicht een hedendaagsch Arnhemmer verbazen; doch nog in de zeventiger jaren der negentiende
eeuw was dit haast de eenige draaiom der beau–monde; trouwens toenmaals was nog nergens het
uitzicht door huizenbouw bedorven.

„Het schoone landgoed Rhederoord van den heer Brantzen, op een berg liggende,
beschouwd, en bij Dieren het middagmaal gehouden hebbende, vertoefden wij eenigen tijd op
het aangename Angerenstijn over Klarenbeek, en verlustigden ons op Beekhuizen, bij de
brouwerij aan ‘t einde van de laan nabij Billioen. De inkomst van Beekhuizen is door kort dicht
houtgewas eenigszins hinderlijk gemaakt; langs kronkelende altijd loopende beekjes, thans
onder ‘t gezang der nachtegalen, komt men aan de Hermitage. Hier wordt men verrukt door
water en plantsoen; in eenvoudige ruwe bruggetjes over stroomend water, zitplaatsen van zoden
en mos, somtijds onder een rieten dek, heeft men de eenvoudige natuur, ja de armoede
nagebootst; terwijl over een zitplaats één, en wat hooger op, eene dubbele breede cascade over
onze hoofden ging. Uit deze somberheid komt men aan een groote kom, met verrukkende
wandelingen naar de hoogtens; doch alles zeer eenvoudig, schilderachtig. Een steenen gebouw
van binnen gestucadoord, met drie groote spiegeldeuren, gaf een stil verblijf dat alleen een
gezicht op de voormelde dubbele waterval overliet, en welker geruisch het gehoor zachtelijk
streelde, zoodat alleen de verloopende tijd ons dat bekoorlijk verblijf deed verlaten.
Zondag 23. Des voorm. en namidd. in de Janskerk bij Do Post, die op het drietal der
Amsterdamsche nominatie stond; een tourtje naar Klarenbeek en Angersteyn, en passeerden
den avond bij den vriendelijken heere van den Berg, zeer geliefd leeraar in de Arnhemsche
gemeente.
Maandag 24. Tweede Pinksterdag. In den vroegen morgenstond door de Janspoort op
het Hooge een wandeling doende, en langs den Rijn aan den voet des bergs door de Rijnpoort
wederkeerende, hoorden wij Do Booth in de Groote kerk, en wandelden na den middag naar het
landgoed van den heer Burgemeester Pronk, van ouds de Wildbaan van den Hertog van Gelder,
en vereenigd met Sonsbeek. Zijn Ed. had zelve de goedheid ons rond te geleiden; ‘t welk wij
aan de voorspraak van den Eerwaarden heere van den Berg te danken hadden; alzoo om de
reparatiën die aan de cascades geschiedde, bezichtiging eerst was geëxcuseerd. De uitgestrekte
plantages op hoogere en lagere gronden, het boomgewas van Tulp-, fijne Sparren-, Larix- en
Balsem-boomen, de vijver met forellen maken dit verblijf gewichtig en bekoorlijk. Op het
aangename Hartjesberg van den heer Secretaris Beelaerts zijn bergen, watervallen en het
gezicht op de stad zóó bekoorlijk, dat het aanbod van den tuinman van een pijpje en glas rooden
wijn, ons met twee officieren van ‘t regiment cavallerie van Pons aldaar tot den laten avond
deed verlustigen. Deze plaats met een fraai modern huis voorzien, was te koop, en men zeide
dat erf ƒ 40.000 voor was geboden
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Het groote voordeel, dat ik mij voorstelde voor mij en mijne kinderen zullen hebben
wanneer de brave leeraar van den Berg onze reisgenoot naar Cleve geliefde te wezen, deed ik
vrijmoedig daartoe een voorstel, dat zoo gulhartig werd geaccepteerd, dat wij Dinsdag de 25
Mei met Zijn Eerw. en mejuffr. deszelfs zuster met een wagen met 4 schoone paarden ten 6½
uur uit Arnhem reden.”
De tocht over Westervoort, Elten, naar Cleve werd reeds uit vorige reisverhalen
overgenomen. Slechts worde vermeld het bezoek aan een voormalig stadgenoot op Hoog Elten;
want van den koster vernemende dat bij het slot een Amsterdamsch heer woonde, van Aalst
genaamd, die om de onlusten Holland had verlaten, en hier stil in de hoogte woonde, gaven zij hem
een visite, en werden door hem, zijn vrouw en eene nicht, pas uit Amerika gekomen, zeer vriendelijk
ontvangen. En zoo wij weer even betreden de Diergaarde te Cleve, is zulks enkel wegens eene
bijzonderheid, betrekking hebbende op Hedel:

„Over de bron is een fraai geplaveid vierkant vertrek van steen gebouwd. Het water van
een koelen, was ook van een ijzersmaak, en de bron wordt in den tijd zeer bezocht. Hier werd
ook bewaard een schouderblad, meer dan 2 voet breed, en een rib; nog een ander dik en zwaar
been, onbekend tot welk dier zij behoorden. Maar men verhaalde ons dat in 1757 door Professor
Pallico en nog anderen te Hedel bij ‘s Bosch gevonden waren en sedert het Cabinet van den
heere Campen versierden.”
Bij hun bezoek aan het kasteel met den Zwanentoren, aan het ijzeren gedenkteeken van Graaf
Maurits van Nassau laten wij de reizigers alleen. Eerst op den terugtocht voegen wij ons weder bij
het gezelschap, na aangestipt te hebben dat zij te Cleve aan d’ordinaire aten met de heeren Broes en
Bienfait en hunne dames.

„Donderdag 27 Mei, onze bekoorlijke wandelingen in den vroegen morgenstond
herhaald hebbende, reden ten 9 uur uit de Diergaarde langs een hoogen aangenamen weg door
het stadje Cranenburg, 10½ uur; waar de ingezetenen het zout uit ‘s konings hand tegens 6½
Cleefsch of 3¼ stuivers Hollandsch het maatje, genoodzaakt zijn aan te nemen, zoodra zij den
ouderdom van 9 jaren hebben bereikt. Hier een uurtje vertoevende, waren wij ten 1½ uur te
Nijmegen, latende het rijtuig doorgaan tot Lent om ons middagmaal te bestellen, terwijl wij op
de Belvedère het verrukkendst gezicht van deze hoogte over de kronkelende Waal hadden.
Aldaar klachten hoorende dat de brave Do van Wijk door den kerkeraad te Amsterdam was
beroepen, gaven wij Zijn Eerw. een visite, en werden van den kordaten leeraar uitnemend
vriendelijk ontvangen. Ten 2½ uur voeren wij met de gierbrug over naar Lent, om het gezicht
op de zich in de hoogte verheffende stad te hebben; ten 7 uur vertrekkende langs den hoogen
weg door Elst en Angeren, waren wij ‘s avonds wederom in Arnhem.
Vrijdag 28 Mei, beschouwden wij het vormen en schilderen in de pottenbakkerij van
Frankforter aardewerk, reden met onzen zoo zeer waarden reisgenoot Do van den Berg, en
deszelfs zuster, ten 11 uren voorbij Hulkestein, het landgoed van den ambassadeur Brantzen,
en waren ten 1 uur op de Doorwerth, behoorende aan de gravin
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douarière Bentinck. Het kasteel is oud; langs de nieuwlings aangelegde Engelsche tuinen, door
de buitenlaan, kwamen wij bij de fontein van steeds vlietend water, en hielden het middagmaal
van de medegenomen provisie op den berg, onder lommerrijk oud geboomte, boven de
benedenste Hermitage, waar een breede cascade over ‘t hoofd gaat, en in welke wij, van het
beklimmen der hoogtens op het nieuw aangelegde goed van den heer Vatebender verhit, geen
verblijf dorsten nemen, hoezeer de koelte en frischheid ieder daartoe als noodigt. Het vertoeven
in een oord, zoo mild door de natuur begiftigd, door eenvoudige kunst geleid, de verbeelding
en beschrijving te boven gaande, wekte alles tot verrukking op; waarvan, onder het geruisch
der watervallen, jong en oud luidruchtig getuigenis moesten geven. Vervolgens deden wij nog
een tour naar den Hemelschen berg, den Oorsprong, den zoogenaamden Predikstoel; en nadat
onze eerwaarde vriend ons dezen dag zooveel bekoorlijkheden in den omtrek van Arnhem had
doen beschouwen, en zooveel genoegen genieten, vergastte Zijn Eerw. ons op zeer delicate
krimpzalm, in den Rijn gevangen, en reden Zaterdag een tourtje naar Zutphen, ten 7 uur langs
Presikhaaf, (later het eigendom van Jeronimus Johannes, blz. 95) zien Rheede, Doesburg, ten
9 uur aan den Engel; herbergje aan den voet van het vermaarde landgoed Rhederoord van den
heer Brantzen bij de IJssel. Hier vernamen wij dat Donderdagnacht de bliksem in den toren van
Borculo was geslagen. Bij Middachten, van mylord Athlone, waar wij ons verblijf zouden
hebben gehouden, indien de dood ons den huurder, de heer de Wilde, niet al te ontijdig had
ontrukt (vermoedelijk een behuwdoom van Daniël, Willem Hendriks broeder, blz. 79), sloegen
wij ter rechter hand in, om te Ellecom een visite te geven aan Do Knoop, een vriend en
gelegateerde van wijlen de heer de Wilde. Hier is ook een zeer proper plaatsje en steenen
koepel, door een Hernhutter zeer aangenaam aangelegd. Wij bestelden den maaltijd te
Brummen bij Cromhout, en de groote hitte deed ons aan deze zijde van de IJssel blijven; ons
vergenoegende met het fraaie uitzicht op de aangenaam aan die rivier liggende stad Zutphen
Uit het vermakelijk en wel aangelegde buitengoed van den Eerw. heer Martinet, waar
wij met Zijn Eerw. gewone gulhartige vriendelijkheid onze zoo onverwachte komst
beantwoord, en mijne kinderen het buitengewoon genoegen vonden om de beide Eerwaarde
schrijvers, van welke zij zoo veel hadden mogen leeren, bij elkander te zien; den middag in
Brummen, den vroegen avond in ‘t gemelde herbergje den Engel doorgebracht hebbende, werd
weder die aangename dag besloten bij onzen eerwaarden gastheer, die
Zondag 30 Mei de vroegpredicatie deed. Na dezelve te hebben bijgewoond, bleven wij
in de voormiddagpreek bij Do Kist, uit Ps. 104 eene verhandeling doende, waarin ons
reisgenootschap met wezenlijke vermaking was aangedaan; aten bij Do van den Berg, en reden
met eene koetskarre naar Velp, om Do van den Castele, uit den Briel,
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te hooren prediken. Na een kopje thee in de pastorie genomen te hebben, passeerden wij den
avond in de fraaie grotwerken en heerlijke fonteinen van Rozendaal, waar kunst zich met de
natuur vereenigt om het bekoorlijk te doen zijn.
Maandag 31 Mei en Dinsdag 1 Juni, verschaften Arnhem en deszelfs environs ons rust
en vermaak. Wij lazen de predikatie door den geachten Kist op den 2en Pinksterdag gedaan en
door zijne goedheid ons medegedeeld, met veel genoegen.
Aan ‘t ordinaire aten wij met mevrouw de Man van Nijmegen, welker gemaal dien dag
sessie nam in ‘t Hof v. Gelderland, en den heer Prinse, met welken na den eten eenigen tijd bij
Do van den Berg passeerden, en des avonds visite gaven ten huize van den heer Knipschaar, die
uit zijn zoldervenster in zijn tuin treedt; en deden vervolgens eene bekoorlijke wandeling in de
environs van Klarenbeek.
Woensdag 2 Juni, met een koetskarre 8 uur uit Arnhem, over Valkenhuizen, 9 Terlet, 10
Woeste Hoef, met recht zoo genaamd, langs heiige en onbebouwde landen; zoodat de voerman
zelfs het gras (paardenvoeder) had medegenomen. Te 12½ te Beekbergen om die zeer kleine
oorsprongen der beekjes, die de papiermolens in beweging brengen, te bezichtigen. Een briefje
van Do van den Berg aan de huisvrouw van Do Kesler, die naar ‘t Synode in Friesland was,
overgevende, wilde zij op de allervriendelijkste en overredenste wijze ons niet laten vertrekken
voor zij ons een Gelderschen maaltijd had bereid. Alles van haar eigen land en voorraad; van
welke gulhartigheid het zeer ondankbaar zou zijn geweest geen gebruik te maken. Bij
Apeldoorn wandelden wij met den heer Hessels, en waren ten 8, uur in de herberg de Kroon,
bij ten Hove. Ik bracht mijn kinderen onvoorziens vlak voor het Bassecour van het Koninklijke
Loo; maar hoe vorstelijk grootsch, merkte ik niet dat het hun op verre na zoo trof, als de
verrukkende natuurlijke gezichten van Gelderland; hoewel de volgende
Donderdag 3 Juni de tuinen, wateren, en de vertrekken van het Hof, en sommige
schilderijen ons met opmerkzaamheid des voormiddags bezig hielden, en het vergezicht op het
dak ons ongemeen vermaakte. De Faisanterie is bekoorlijk aangelegd, en den statigen tred van
den Sagitarius vergeten wij niet licht. In de stallen waren onderanderen een paar olifanten en
een Kaapsche ezel. ‘s Namiddags beschouwden wij een papier- en een kopermolen, en het
heerlijk goed de Cannenburg van den heere Isendoorn à Blois bij het dorp Vaassen. Door den
vriendelijken heer Haak, in dat dorp wonende, werden wij aan den heere van Cannenburg
gepresenteerd, die de goedheid had op het slot ons in een zaal te geleiden vervuld met
familieportretten, aller opmerking waardig: van Maarten van Rossum, heer van Poederoyen,
veldmaarschalk van Gelderland, veldheer van Karel V, die dit slot 1569 heeft aangelegd;
waarvan nog de oude muren zijn te zien, hoewel het zeer proper naar de hedendaagsche wijze
bewoonbaar is gemaakt. Zijn zuster trouwde aan een heer van Isendoorn; uit welk huwelijk, dat
vruchtbaar was in 6 zoons en 7 dochters, alhier afgebeeld, de
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tegenwoordige Heer afstamt. Het bekkeneel van den held, terwijl het lichaam te Poederoijen is
begraven, alhier bewaard, werd met zijn sabel en langen Spaanschen degen in Willem’s handen
gegeven. Nog een portret van den krijgsman, uitmuntend van coloriet, is boven de deur van
eene antichambre. Voorts dat van den nu laatst overledenen generaal van Cannenburg ten
voeten uit; dat van eene abdisse en anderen. Onder Cannenburg behooren 27 papiermolens, die
door hare beken aan ‘t werk geholpen worden. En de plantages zijn bekoorlijk grootsch door
de natuur, en niet opgeschikt door kunst.
Vrijdag 4 Juni. Voormiddags verlustigden wij ons weder in de fraai aangelegde tuinen
achter het Koninklijke slot, langs het Louisa pad, in de Hermitage, waar een achtkantig
Gothisch kerkje, onder het lommer van dicht geboomte ons verraste. Op de Louisa berg staat
een Chineesche tent met varieerende uitzichten. In plaats van een ander rijtuig uit Deventer te
laten komen, zooals het voornemen was, behielden wij op den raad van den heer Hessels onze
koetskarre, en vertrokken ten 2 uur van het Loo, door het Soerensche bosch; waren ten 5 uur
bij Milligen, en ten 7 uur te Voorthuizen, in de Roskam bij Amstel. Bij de wandeling door het
dorp vonden wij het van eene pastorie, in fraaiheid verre boven de gewone, voorzien.
Zaterdag 5 Juni, met den vroegen morgenstond ontwaakt, reden wij ten 5½ uur van daar.
Vervolgens door de Heerlijkheid Hoevelaken, welvarende door zijne tabaksplantages; waren
ten 8 uur aan de zoogenaamde Schuursteeg, 10 uur te Amersfoort 12 uur te Soest, voorbij
Soestdijk, en even voor 4 uur te Naarden; waar wij in het roefje van de trekschuit, onze
weldoeners van den Berg, Martinet, Haak, vrouw Kesler, Do Kist en anderen, met dankbaarheid
herdachten; en weder thuis gekomen, ons verblijdden in zooveel van de weldadigheden der
Goedertierene Voorzienigheid in de liefelijke werken der natuur, zoo vele dagen zonder dat ons
eenig ongeluk was overkomen, te hebben mogen deelen.”

VII. REIS NAAR OVERIJSSEL, BENTHEIM EN MUNSTER, (1791)
Vertrek van Craailoo onder Bussum, over Eemnes, Nijkerk, Putten, Elspeet, Hattem
naar Zwolle. – Ontvangst door neef Chevallier. – Rhijnvis Feith leeft voor op Boschwijk een
onder handen zijnd dichtstuk. – Over Dalfsen naar Almelo. – Verschil tusschen deze welvarende
plaats en het armoedige Oldenzaal. – Over Gildebaus naar Bentheim en Steinfurt. – Bezoeken
aldaar aan Nederlanders. – Bedelnap van den Graaf van Hoorne. – Een grafelijk concert. –
Munster. – Zoutwerken te Rheine. – St. Jansdag te Bentheim. – Hengelo’sche stoete. – Over
Delden, Deventer, naar het Loo. – Do. Huysman te Apeldoorn. – Terug naar Amsterdam.
Van alle reisverhalen is dit het meest levendig geschrevene. Het doet ons – zij het ook
vluchtig – kennis maken met vele personen, en brengt ons naar andere landstreken, dan de tot nu
toe bezochte.
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De Aanteekeningen, welke in haar geheel worden overgenomen, behoeven slechts enkele
toelichtingen. Gelijk uit den aanhef volgt, logeert Willem Hendrik op Craailoo onder Bussum bij de
Rensselaers afstammelingen van de beroemde Amerikaansche pioniers, (zie Westersch- en
Oostersch Nederland, de Gids 1909). Het „wij” – in de eerste zinsnede van het reisverhaal – sluit
ongetwijfeld in Willem Hendrik’s beide kinderen. Alleen dusdoende wordt verklaarbaar ,,de
teederste vriendschap tusschen klein en groot” te Zwolle. Doch het is geheel in den stijl der
Aanteekeningen, dat de kinderen nooit genoemd worden. Immers ook bij de vorige reis, nota bene
enkel te hunne behoeve ondernomen, werden zij slechts tweemaal vermeld: eens bij het bezoek aan
Martinet tegenover Zutphen, en eens toen – tot Willem Hendrik’s teleurstelling – zij heelemaal niet
versteld stonden over de uitgestrektheid der gebouwen van het Loo! O, onnoozele vader! (Niet
onnoozeler trouwens dan latere vaders, die zich niet kunnen indenken dat een kind anders voelt, dan
een volwassene.)
Hoewel over Putten naar Elspeet wordt gereden, noemt Willem Hendrik het landgoed
Staverden niet. Dit is begrijpelijk: de groote weg liep toenmaals niet zooals nu, langs het Huis, maar
vrij ver daar vandaan, langs de oprijlaan, welke juist tegenover het inrijhek noordwaarts is gericht.
Die oude Elspeeter weg, door den aanleg van den grintweg vervallen, werd door J.R. Kemper (IX.
I.)m. in de zestiger jaren der 19e eeuw dicht geplant. Van het eenmaal aanzienlijke kasteel was
daarenboven toenmaals slechts een klein gedeelte over; n.l. het middenstuk.
„Onze geliefde Chevallier” te Zwolle was een in den lande hoog gewaardeerde predikant.
Omtrent het ,,neefschap” worde verwezen naar blz, 420. En de stoete te Henglo! „Nooit heb ik
lekkerder boterham gegeten!” roept onze voorvader in vervoering uit. De Hengeloosche stoete kent
schrijver dezes niet, maar wèl haars gelijke. En wie ooit den lommerijken straatweg gaat van
Oldenbroek naar Zwolle, verzuime niet te Wezep bij den bakker-herbergier binnen te treden en
mede te nemen een zijner krentenstoeten. Gelijk schrijver dezes steeds deed op wandelingen met de
kostschool te Hattem, later als ingenieur van den Waterstaat bij inspectiën van den weg; het kostelijk
baksel medevoerende op het rijwiel naar Zutphen. – Wat de plaatsnamen betreft, deze zijn, voor
zooveel doenlijk, verbeterd. Willem Hendrik spelde de meeste blijkbaar op het gehoor afgaande –
eene nog voorkomende eigenaardigheid van ons geslacht.

„Den Tweede Pinksterdag, 13 Juni te Naarden, ‘s morgens onder het gehoor van Do
Merkus, ‘s namiddags onder Do Swaving, en den avond op bekoorlijke Crailoo hebbende
doorgebracht, reden wij met een wagen met 4 paarden van Brink, Dinsdag 14e. ten 5½ uur van
dat landgoed, in gezelschap van den heer en mevrouw J. van Rensselaer over de heide, door de
zoogenaamde Catoenbaalsteeg, en linksom, bij de steenen kamer onder Eemnes ten 7 uur, langs
een landwegje waarop zeer veel gevaar van omvallen was. Passeeren ten 8 uur de Eembrug, 8½
den Bisschopsweg, ten 9 uur door het aangename dorp Bunschoten, en arriveeren ten 10 uur
binnen Nijkerk op de Veluwe. Een zindelijke, welbewoonde plaats met een ruime kerk en
fraaien toren; de heer van Rensselaer hier woonachtig, en die bezitter is van een goed genaamd
Rensfeld, tusschen Nijkerk en Voorthuizen, bracht ons in het weeshuis, daar onder de 6 stichters
in 1638 ook Heer Jan van Rensselaar was afgebeeld. Ten 10¾ uur weder opgezeten, passeeren
Rijssen, goed van den heer Erkelens, en Hoogenaller; te 12½ te Putten, 2 uur te Elspeet, daar
tot 4 uur den maaltijd hielden, 5½ Soerel, ten 7 uur aan de Lindeboom een kopje thee, ten 8¼
uur in de herberg Swijnenburg, waarbij een zeer
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aangenaam meertje, nabij Hattem; varen met de pont over de IJssel; en langs den dijk arriveeren
ten 9½ uur binnen Zwolle. Waar in ‘t Hof van Holland alle vertrekken bezet zijnde, wij door
Engelman zelf geadresseerd werden bij Lentz in ‘t nieuwe Heerenlogement op de Markt; welke
man alles aanwendde om ons wel te doen.
Woensdag 15 Juni was mijne eerste visite bij den heer Burgemeester Lindenhof om van
Zijn Ed. informatiën te vragen wegens het verdere der reize, waaraan op de verplichtendste
wijze werd voldaan; en van ons allen bij onzen geliefden Chevallier. De welvarende stad, de
voortreffelijke groote kerk; waarbij ook de aanzienlijke consistoriekamer met de afbeelding van
5 Predikanten en fraaien opgang versierd is, de merkwaardige trap, waarvan de treden maar aan
de eene zijde in den muur gehecht zijn, en boven alles de aangename environs, die naar wel
aangelegde buitenplaatsen zweemen, hielden onze aandacht bezig. In den namiddag reden wij
naar Boschwijk, uitgestrekt landgoed van den heere Rhijnvis Feith, waar wij allergulhartigst
werden ontvangen, en de regen ons het wandelen belettende, vergast werden met de voorlezing
van Zijn Ed. onderhanden hebbende dichtstuk over de Voorzienigheid; ‘t welk ons bekoorde,
zoodat wij zoo lang nog maar mogelijk was van dat aangenaam verblijf profiteerden.
Donderdag 16 Juni, was wel onze intentie om vroegtijdig het aangename Zwolle te verlaten,
maar niemand kon wederstaan de allerinnemendste persuasiën van mevrouw Chevallier om ten
minsten het déjeuner bij haar Ed. te nemen. De aangename wallen dan met neef Chevallier nog
eens omgewandeld, een visite aan Burgemeester Friessing gedaan, en den properen, wel
voorzienen tuin van den heer Ledeboer bezichtigd hebbende, vereenigde de teederste
vriendschap tusschen klein en groot ons met haar Ed. en 2 jonge heeren van de Capellen, zoons
van den kamerheer (Luitenant Generaal) aan het wel gestoffeerde en met smaak zoo gulhartig
bereidde déjeuner, dat ons voor diner verstrekt heeft. De ernstige voorbidding en dankzegging
van den Leeraar, alles wekte aandoenlijk op tot blijdschap en wederliefde, die zich bij ieder
openbaarde wanneer het uur van scheiden kwam. Want later dan 12 uur mochten wij niet
afrijden om ‘s avonds Almelo te bereiken. Wij vertrokken dan, bij onze paarden en rijtuig nog
nemende eene chaise met 2 paarden van Van Someren, aan wien wij door den heer Lindenhof
waren geadresseerd, en die ons buiten de poort opwachtte, door Wijkstuck, langs Boschwijk,
Hoevenberg, Langenslag, Linthorst, en kwamen ten 2½ uur aan de Lentherschole, 4 uur bij de
Rozeboom, 5 uur aan de nieuwe herberg, aan de linkerhand het dorp Dalfsen en het goed
Regteren, aan de rechter het dorp Hessem. Over eene hoogte, de Hildersche berg, in de
aangenaamste landouwen met bekoorlijke vergezichten, en te Schulenburg aan ‘t riviertje de
Regge, dat naar Ommen gaat en in de Vecht valt, is het verblijf allerschilderachtigst door de
natuur. 8 uur te Wierden, ten 9 uur te Almelo in ‘t Posthuis, waar wij het zeer wel hadden.
Vrijdag 17 Juni in den vroegen morgenstond van een lieflijk aanbrekenden dag,
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maakte ik alles wakker, en wij deden een wandeling door deze levende plaats, door zeer veel
welvarende menschen bewoond, langs het slot van de Gravin van Regteren, die hier zeer
despotisch regeert. In de kerk is de tombe voor die familie. 10½ weder vertrekkende door het
gehucht Zenderen, aan de linkerzijde ‘t dorp Borne, door Wijleveld, plaats van den Hr
Hambrock, voorbij den korenmolen van de heerlijkheid Saasveld en arriveeren ten 2 uren in
Oldenzaal; een kleine stad, waar wij ons middagmaal niet konden doen zonder gedurig op te
merken het verschil met Almelo. Daar was alles werkzaam, zindelijk, vroolijk; hier heerschte
de somberheid, armoede en zag men zeer koele aangezichten. Mannen zelfs die langs de straat
kousen breidden, gaf eene laagte te kennen, die door gebrek veroorzaakt werd. Zooveel
verschilt de samenleving waar de koophandel haar invloed zoo gelukkig doet gevoelen, en waar
zij onbekend is! Maar even buiten het morsige Oldenzaal, 4½ uur, heeft men eene aangename
bosschage en daarin een laan van elzeboomen op stam, welker hoogte zeer aanmerkelijk is.
Ook is over het geheel het omliggende land, zoowel als van Zwolle naar Almelo, verrukkelijk
in uitzichten op hoogtens en vruchtbare velden. 5½ aan de Top, waar de gezichten op Gildehuijs
en Bentheims gebergte, uitnemend schoon zijn. Even over half 6 ziet men de galg, die de
scheiding tusschen Overijssel en Bentheim aanduidt. Te 6½ te Gildehaus, een Bentheimsche
stad, beschouwden wij de steengroeven. Die merkwaardige grootsche werken der natuur deden
ons allen verbaasd staan; nedergedaald zijnde in dezelve, werd een groot blok in onze
tegenwoordigheid gekloofd. Ik bracht mij te binnen de aarde- en waterberoering van den jare
1755, en vroeg een grijsaard of hem daar iets van voorstond; ‘t welk hij beantwoordt met zich
zeer wel te kunnen herinneren dat hij met den rug tegen de rots leunende, de beving duidelijk
had bespeurd. Van de steenen werd pr voet, 3 stuivers aan de arbeiders en 4 stuivs aan den Graaf
betaald. Men heeft wel eens steen met zilveraderen gegraven, waarvan de eigenaar mij een
stukje mededeelde. Een aangename wandeling bracht ons naar ons logement in de stad, en
arriveerden ten 9½ uur in het posthuis te Bentheim nabij het grafelijke slot.
Zaterdag 18 Juni. In den vroegen morgenstond een wandeling naar de steengroeven
doende, vond ik den steen rooder en brosser dan te Gildehaus, ook niet van die aanmerkelijke
diepte. Voorts naar het kasteel, op de rots gebouwd. Aan de poort was een Hannoversche wacht,
zijnde het graafschap aan Keur-Hannover wegens de schulden van den graaf verpand. Door
deze poort komt men op een groot bassecour, en langs een eenvoudige trap in het gebouw zelve,
waarvan een gedeelte al voor des Heilands geboorte zou zijn gesticht. De regeerende graaf,
hoewel zich meest te Parijs ophoudende, heeft dit slot van binnen doen moderniseeren, zoodat
de eetzaal, danszaal, billardkamer, en menigte vertrekken thans zeer logeabel en wel
gemeubileerd, en met schilderijen, waaronder een Belzasar aan den maaltijd, frappant versierd
zijn. De
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uitzichten, 400 voeten boven den gewonen grond, zijn bij hare uitgestrektheid op de
vruchtbaarste landouwen en de schakeeringen van onderscheidene groene kleuren verrukkelijk.
Want de vruchtbaarheid, blijkbaar in de korenvelden en geboomtens, waarvan er vier zeer
groote bij de poort, en elders op de rots groeien, is onverbeeldelijk. Eenige planten malsche
klaver zag ik op den steen, genoegzaam zonder eenige aarde; en eenige uitwaseming scheen
daartoe voldoende. Bij het bassecour is een zeer diepe put van zeer helder water. De
gevangenissen waren te akelig om ons op te houden, maar een wenteltrap bracht ons op een
andere, beide van een aanmerkelijk getal treden, vervolgens in den tuin, langs de muren, op
hooge en lage rotsachtige gronden slingerende, onder welig groeiend geboomte van allerlei
soort. Deze konden wij nauwelijks verlaten, en hebben dezelve met niet minder vermaak weder
bezocht, omdat de natuur hier zelve de milde hand verspreidt en op andere plaatsen, hoezeer de
kunst ook met alle kostbaarheid wil nabootsen, zoo innemend vermakelijk niet werd gevonden.
Het gezicht op eenige rotsen aan de zijde van het slot heeft iets ontzachelijks; een van dezelve
heeft als een kussen op een zwaren kop, nog duivelskussen genoemd. Men wil dat er dit
opschrift op gevonden is: Hic Drusus dixit jura Tubantibus, en dat deze veldheer op dat
zoogenaamde kussen liggende, zijne naderende vijanden beloerde en voorkwam.
Had de tuin zooveel aangenaams, het Wald aan de benedenzijde van de rots, zich tot
Schüttorf aan de eene en Gildehaus aan de andere zijde uitstrekkende, heeft dat grootsche, dat
eerbied inboezemde, en leverde ons avondwandelingen, die ieder betuigen moest niet licht te
zullen kunnen vergeten. In deze bosschage, waar de grond kleiachtig is, omtrent een half uur
van ‘t Slot, is een wel van mineraalwater, waarover een steenen huisje is gebouwd; het water
had een onaangenamen smaak, maar zoude tegens de scheurbuik een heelzaam middel zijn;
zooals onze leidsman, de broeder van den postmeester Branus, ons zeide bij ondervinding te
hebben. Een opschrift toonde dat dit steenen gebouwtje in 1720 door een Graaf ManderscheidBlankenheim, administrator van Bentheim, was doen stellen. Wild zagen wij thans niet in dit
woud; maar een jager dien ik vervolgens daarover mijn verwondering opgaf, antwoordde: was
ik met u geweest, ik zou u wel herten en zwijnen hebben doen zien. Genoegzaam aan dit bosch,
stond eene propere steenen woning met een tuin en prieël, naar Nederlandschen smaak. Wie
mag daar wonen? De weduwe van een Regeeringsraad, mevrouw (naam niet ingevuld) heeft
het gekocht, maar de Graaf heeft het doen benaasten, omdat hij gaarne daar, door den tijd, wilde
logeeren een jonge Fraülein, die hij te Parijs bij een maîtresse heeft. Eerst heeft men voor de
Regeering, nu voor de Kamer te Wetzlar geprocedeerd; de Graaf heeft het pleidooi gewonnen,
en mevrouw vergund gedurende haar leven het huis te bewonen. De Graaf heeft geen wettige
kinderen, is omtrent 70 jaar oud en zijne gemalin is kortelings overleden. Hij is Roomsch,
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hoewel de regeering van Bentheim gereformeerd is. Een van de twee predikanten de
Hervormden predikt in ‘t Hollandsch, en de Graaf heeft zijn kapel op ’t kasteel. De graaf van
Steinfort, die zich Bentheim-Steinfurt schrijft, erft bij Steinfurt, op ‘t overlijden van den
regeerenden graaf dit landschap. Te 3¾ reden wij uit Bentheim, langs Oehnen, 5¾
Bennnegerbrug onder Munster. 63/4 te Wetteringen. De kruisbeelden gedurig op de wegen
toonen het Munstersche territoir, en ruim half negen waren wij in Steinfurt, ons logement
nemende bij Heije in den Oliphant, waar wij ‘t zeer wel hadden, en die zelf nog dien avond met
ons een gedeelte van de plantages van Banjo bewandelde.
Zondag 19, ging ik een moment in de kleine kerk, waar ik Do Werrelman zeer duidelijk
verstond, vervolgens gezamenlijk naar de groote, waar Do Nolda innemend predikte; maar ik
moest veel missen. Wij gaven visites aan professor van der Marck en aan mijnheer en mevrouw
van der Swaag, die weleer te Franeker hebben gewoond. Vervolgens naar het Naturalien
kabinet, dat in een apart huis van merkelijke grootte bewaard wordt. Onder vele aanmerkelijke
zaken vertoonde men ons een geheel versteende en ongeschonden snip. De echte gulden keten,
het napje, en de medaille met ‘t beeltenis van Philip II en ‘t opschrift: en tout fidelles au Roy,
jusques à porter la besase, welke volgens schriftelijk getuigenis van den Graaf van Steinfurt
zelf, van den onthalsden Graaf van Hoorne, als zijnde van die familie, en zoo in zijn bezit
gekomen was. Uit welken hoofde hij ook de heerlijkheid Batenstein aan de Maas bezit. De
verzameling van boeken, waaronder vele Fransche moderne, is ten gebruike van een ieder. Het
slot is groot, doch niet zeer aanzienlijk; maar op Banjo, naar het Bath zoo genaamd, het
zomerverblijf, is op elken voetstap het werkzame genie van den Graaf te beschouwen. Het
gebouw waar hij met zijn gemalin, eene vorstin van Holstein-Glücksburg logeert, is geheel
Chineesch, behalven de plaat van ‘t horloge. Het is drie étages hoog. De ruime eetzaal met een
orgel, de concertzaal 100 voet lang, 35 breed, beide keurig geordineerd, versierd en
gemeubileerd, zijn zoowel als de keuken aparte gebouwen. De plantages, de waterleidingen
zijn gedurig verrassende; aan een berg een eiland, een Turksche mosquee, Hermitage, een door
kunst gemaakte rots en grot, een Chineesche Chalin(?) een galerij met levensgroote beelden, en
boven alles een antiek schip van merkelijke grootte, boven op een berg, uit welks mast een
cascade afloopt. Een fontein waarvan de straal wel 1½ voet dik is en meer dan 80 voet opgaat
met een ontzachlijk gedruisch. Het water tot deze fontein wordt door middel van een rad van
omtrent 120 vt. middellijn opgevoerd. De heer en mevrouw van der Swaag hadden de goedheid
ons thee te bezorgen in een der priëelen, en met haar Ed. gingen wij in ‘t concert, dat de Graaf
Zondagsavonds geeft, en voor ieder open is. De Graaf zelve speelde een solo op de viool, beide
uitmuntend.
Onder de zangeressen was ook het oudste gravinnetje, met veel begaafdheid.
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De Vorstin had aan haar zijde een jong graafje op het Turksch gekleed; zij hebben kinderen,
die er alle volmaakt wel uitzagen; de tweede zoon in keizerlijke monteering, in welks dienst hij
bereids kapitein is. Gedurende de rust van de fraaie muziek deed het geheele Hof wandelingen
door de aangename plantages, en de Graaf zelf bracht den voorzegden zwaren sprong aan den
gang. In de Groote kerk opende men ons niet alleen de begraafplaats van de Grafelijke familie,
maar zelfs de kisten; waarbij zeer aandoenlijk was een Erfgraaf, die op zijn 14e jaar was
gestorven, en van wien het allerschoonste bruine haar nog het geraamte versierde. De Vorstin,
vermaagschapt aan ‘t koninklijke Deensche huis, is van den Lutherschen godsdienst, doch gaat
steeds in de hofkerk op Banjo, die door een gereformeerd predikant wordt bediend. In de stad,
niet ver van ‘t slot, is door den vorigen Graaf nog een groot steenen gebouw begonnen aan te
leggen, doch ‘t welk onvoltooid blijft.
Maandag 20 Juni, na in den vroegen morgenstond nog door eene vermakelijke
wandeling ons in Banjo’s variaties verlustigd te hebben, waar alles, behalve de wacht, in stilte
was, reden wij ten 9½ uur uit de stad Steinfurt, langs een slechten kleiachtigen weg, waar het
gezelschap dikwijls uit vrees van omvallen het rijtuig verliet, 10½ op Munster’s territoir, ten
12 uur aan ‘t kanaal te Linschoten in Brunaushause. Dit is een gegraven vaart van Munster tot
Maxhafen. Van Zwolle rijdt de postwagen tot deze plaats, en dan gaan de passagiers in
trekschuiten over. De weg is aan de zijde van deze vaart zeer goed, en de boerenkarren mogen
daar niet op passeeren. Het uitzicht heeft veel van ‘t Hollandsche; alleenlijk aan de rechterzijde
waren van tijd tot tijd beekjes, die van de landerijen van ongelijke hoogtens, somtijds door de
natuur zelve, als Engelsche tuinen formeerden. Eenige dezer beken loopen door kanalen, zoo
van hout als steen, onder het bed van de vaart tot den overwal aan de linkerzijde voort. Wij
pleisterden 2½ aan den Houten huyze. Hadden wij den Steenen, hier niet ver vandaan,
verkozen! Want op de vragen of hier voor 9 menschen en 6 paarden iets te eten was, was ‘t
antwoord: niets. Geen eieren? Neen, want wij hebben geen kippen. Geen Schinck? Ja, maar
rauw. Wij openden den trommel, dien mevrouw Chevallier te Zwolle op den wagen bezorgd
had: een krop salade, gerookte tong, rookvleesch, een sleschje olie en azijn, niets was hare
bezorgdheid ontslipt. En wij mochten met een glas Bleeker, dat ik van het vat in den kelder
tapte, onze weldoenster met dankbaarheid smakelijk gedenken. Even voor 5 uren reden wij
door de Nienbrucker poort binnen de stad Munster, namen ons logement in den Koning van
Engeland, bij Kroeze, een ruim huis, luchtige eetkamer, maar gansch niet zindelijk. Wij
wandelden laar ‘t vorstelijk slot. In Banjo was gedurig variatie; maar hier verzamelt zich alles
een punt: vorstelijke kostbaarheid en keurigen smaak, die zich al doen gevoelen bij ’t eerste
gezicht van het plein, uit de stad komende. De Stenden, nadat Munster van
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zijn citadel en vestingwerken, die het bij onrustige tijden gedurig aanstoot lijden deed, ontlast
was, hebben dit slot 1767 voor den Prins-bisschop doen bouwen, en hij heeft het gemeubileerd.
Bij ‘t intreden zagen wij onze verwachting volkomen beantwoord bij ‘t beschouwen van
de appartementen. De danszaal met 8 Corinthische pilasters, groote spiegels, hoe koninklijk, is
echter al te sterk verguld; de eetzaal, billardkamer, slaapvertrek is alles recht vorstelijk. In de
zeer propere kapel is een kruisbeeld van Straatman van Paderborn, en in de bidkamer de Heiland
in Gethsemané van Tischbein van Mannheim, aandoenlijk schoon; in de eetzaal zijn 7
Bisschoppen ten voeten uit, 6 van Straatman en 1 van Tischbein, zeer waardig te beschouwen.
En de 4 groote spiegels in het gele kabinet kaatsen het voorwerp als in ‘t oneindige terug. De
ameublementen beantwoorden aan de vertrekken. De tuinen, op zijn Engelsch, zijn niet
uitgebreid, maar zeer proper. Dinsdag 21 Juni, beschouwden wij bij de Barmhartige broeders,
die uit hun apotheek alle kranken trachten wel te doen, de koepelkerk, die fraai was; maar de
ziekenkamer was niet luchtig. Bij de Clarissen, die naar den eersten regel van Franciscus willen
leven, heerscht eene aandoenlijke soberheid. Au parloir, zelfs met ijzeren uitstekende pennen
aan onze zijde beveiligd, spraken wij met de oudste dame van deze arme zusters; en op een
kleiner afstand verder, meerdere, die knielden. Van de staanden was de jongste, die waarlijk
schoon was, in haar proefjaar. Spreken mochten zij niet; maar op onze vragen antwoordden zij
met teekenen, beduidende dat zij geen berouw van hare gelofte schenen te hebben. Wanneer
hare familie hen bezocht, valt eerst het gordijn, als zij voor een korte poos vergund worden zich
te onderhouden. Maar zien en spreken is nooit gelijk vergund. Nooit eten zij vleesch, slapen op
eenvoudig stroo, gaan barvoets, dragen een wit lakens kleed van den hals tot de voeten, geen
linnen als een kamerdoeksch kapje, dat vrij gracelijk stond. In het klooster Ringen, naar den
derden regel van den H. Franciscus, is het wat anders; acht dames die dit gesticht bewonen,
waren zeer conversabel, permitteerden ons allen in hare slaapkamertjes, met propere ledikantjes
en schilderijtjes en prenten voorzien. Ja zelfs hier heerschte eene vroolijkheid, zoo
verschillende met de Clarissen, dat wij somtijds vergaten in een geestelijk gesticht te wezen. In
de Lieve Vrouwenkerk is eene predikstoel geheel verguld, en in die van de Dominicanen
hebben wij de vesper hooren zingen. Men heeft ons naderhand bericht dat op den Ueberwasser
kerktoren zou te lezen zijn: Ein Sweinen Leben haben wir – Schafen Kleider tragen wir – Und
Affenspiel das führen wir.
Aan een hoogen toren zagen wij de ijzeren korven waar de Koning der Wederdoopers
in zou gezeten hebben, en aan ‘t stadhuis aan 2 ijzeren ketens, de tangen waarmede hij gepijnigd
was1). Maar wie zal het uitmuntende van beeldhouwerij en schilderkunst

1

) Eerst weinige jaren geleden zijn deze kooien afgehangen. Terecht roemt Willem Hendrik den Dom.
Trouwens de geheele stad is het bezien waard, gelijk schrijver dezes kan getuigen, die er meermalen vertoefde
(1873/74) in verband met de helaas, niet tot stand gekomen spoorweglijn Rotterdam–Houten–Wijk bij Duurstede–
Amerongen–Rhenen–Wageningen–Arnhem–Doetichem–Winterswijk–Coesfeld–Munster.
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in de Domkerk beschrijven? Zulks is de reis waardig. Op ‘t altaar bij de begraafplaats van de
familie Plettenberg is gebeeldhouwd de Heiland in Gethsemané, als zullende bezwijken in de
armen van een engel, die Hem tracht te ondersteunen, terwijl een andere engel met een kelk in
de eene, met de andere hand naar den Hemel wijst om Hem te versterken. De uitdrukking is
zoo sterk, dat ieder van onze aanschouwers met aandoening het gewichtig onderwerp scheen te
gevoelen. Aan een der pilaren in de kerk is onder andere een kolossaal beeld van St. Christoffel;
de schilderijen, waaronder uitmuntende, zijn menigvuldig, en de rijkdom van zilveren beelden,
een zilveren schip, en kostbaarheden bij het graf van Bisschop van Galen, is zeer groot. Van
het superbe koor wordt ook met verhefing gesproken, maar de koster die hetzelve voor ons
openen moest, was niet te vinden. Het kapittel bestaat uit 40 kanunniken, die van ouden adel
moeten zijn. Zij wonen rondom den Dom zeer aanzienlijk; ook heeft de stad zeer aanzienlijke
huizen, de straten met bedekte galerijen voor de winkelhuizen, die voor den regen bevrijden.
Op het stadhuis, dat zeer oud is, traden wij in de kamer waar 1648 de Vrede gesloten, en die
met de afbeeldingen van alle de afgezanten, die nog zeer goed en sterk van coloriet waren,
versierd is. Sedert het slechten der vestingwerken zijn op de wallen zeer aangename
wandelingen rondom de geheele stad aangelegd.
Woensdag 22 Juni reden wij ten 6 ure door de Nieuwburger poort, langs ‘t kanaal voorbij
het Kinderhaus, en over de derde brug, en kwamen aan de landstraat over de Ems met een
steenen brug. Waren ten 9½ uur te Emsdetten. Hier zijn heerlijke landouwen, en de weg was
veel beter dan wij hadden durven hopen. De Ems, ontspruitende uit het Graafschap Ritberg,
doorkronkelt met minder of meerder breedte dit landschap en valt bij Embden in den Dollard.
Zij bevat, bij den dalenden en rijzenden grond, die zeer vruchtbaar en wel bebouwd is, somtijds
met wel groeiend geboomte, aangename prospecten, die de aandacht gedurig opwekken; vooral
van iemand die aan een vlak land gewoon is. Van de hoogtens vertoonen zich tusschen beide
aan de boorden beneden, bleekerijen met daaraan gedeeltelijk in den stroom werkende meisjes,
die het schilderachtige aardig ophelderen. De gewone weg van Munster naar Bentheim is anders
langs het gegraven kanaal tot deszelfs einde, en dan te lande. Maar wij verlangden te Rheine de
zoutwerken te zien, waar wij ten 12½ uur aankwamen. Rheine, de stad betreffende, behoort tot
de uitdrukking van den Westphaalschen baron: O ma sale Patrie! Maar de situatie heeft iets
fraais, door dien de Ems er door loopt en door middel van een dam een cascade geeft, die de
zoutwerken in beweging brengt
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door een rad van 23 voet diameter. Zeer nabij het zoete water van de Ems is de zoutbron. Een
alleraangenaamste wandeling langs de rivier, die nu zeer laag was, bracht ons bij het (niet
ingevuld). Een gebouw van 1046 voet lengte, 40 vt. breed. Hierin werd het water uit de bron
door pompen, door het rad aan ‘t werken gebracht, opgevoerd; sijpelt langzaam door lagen van
doornetakken: hetwelk tot 6 reizen wordt herhaald; en wij konden in deze filteringen den
successieven aangroei van zoutachtigheid duidelijk proeven. Dan wordt het 2 dagen gekookt in
zeer groote ketels, geschuimd, en het zout in omgekeerde pyramidale manden verzameld. Bij 5
uren reden wij uit Rheine, zijn omtrent 6 uren op ‘t Bentheimsche territoir, en te 7 uur te
Oehnen. Dit dorp heeft een brug over de Vecht, die als uit een ouden boom ontspringende bij
Eggerade in het Munstersche, door Zwolle, te Hasselt in zee loopt. Zij was thans, zoowel als de
Ems, zeer eng en vermakelijk; maar in den wintertijd maken zij zeer merkelijke
overstroomingen.
De predikant te Oehnen Koppelman, heeft verscheidene jonge lieden uit Holland en
Utrecht bij zich wonende, die hij in ‘t Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch onderwijst; het
Hoogduitsch, waarin zij hem hooren prediken, leeren zij als van zelve. Te 8¼ uur waren wij
weder in Bentheim.
Donderdag 23 dito. Hebben Gelderland, Overijssel en Cleve vele verlustigingen voor
het oog van den beschouwer, zijn aldaar de wellen en beken en vermakelijke landgezichten
gedurig innemende, in het rotsachtige van Bentheim, bij het bewandelen van het Wald, in de
gezichten naar beneden, heeft de natuur gedurig eene grootschheid verspreid, die verrukt; en
zulks te ondervinden, deed ons dezen dag alleraangenaamst doorbrengen. In den namiddag
verzamelden zich duizenden menschen van het omliggende land, en Vrijdag 24 dito, kwamen
die van Schüttorf, Gildehaus en meer nabijzijnde plaatsen bij honderden om de groote processie
op dezen St. Jansdag bij te wonen en aflaat te verkrijgen. Bij de Groote kerk, rondom welke
kramen stonden als op kermis, waren 2 stukjes geschut, die bij aankomst van elke gemeente,
en bij het opheffen van het Venerabile bij de menigvuldige Missen in de kerk en bij de altaren
die op het kerkhof waren opgericht, werden losgebrand. De nacht was vroolijk, en op sommige
plaatsen losbandig doorgebracht. De diensten begonnen al in den zeer vroegen morgenstond.
In eene vlakte in het Wald deed onder een eikenboom een priester eene predikatie over het
Sakrament des altaars en verklaarde volkomen aflaat. In deze vlakte was ook een altaar
opgericht; hier lagen er duizenden nedergeknield, welke de groote kerk onmogelijk kon
bevatten; en na het eindigen der preek trok de trein met vaandels, beelden, kaarsen en lantaarns
door het Wald, langs een veld de rotsige berg op en om; aan ieder opgericht altaar dat zij
passeerden, weder Mis doende, tot aan de kerk
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Ten 11 uur reden wij vandaar, kwamen te half twaalf op den berg van Gildehausen, waar
de uitzichten ter wederzijden ons opnieuw bekoorden, te 12½ ure over de Poppenbrugge over
de Dinkel, een riviertje van Koesfeld, dat bij Neuenhaus in de Vecht valt. Ten 3¼ uur te
Hengelo. Hier is een kleine kerk, waarover de freules Mahonie (?) de collatie hebben; maar de
gemeente is zeer groot. In de herberg had de vrouw een versch roggebrood, dat zij stoete
noemde. Nooit heb ik lekkerder boterham gegeten!
Te 4¾ uur te Delden, in ‘t Posthuis, waar ‘t zeer wel is. Wij deden een visite aan juffr.
Cramer, met welke wij te Bentheim kennis gemaakt hadden, en bezochten den heer Gewin op
zijn aangenaam landgoed Warntinck, waar wij ook Do Bruijn vonden
Zaterdag 25 reden 8 uur uit Delden, 9½ te Goor, 10¾ Markelo, voorbij ‘t goed Keppel;
11½ langs een laan; en doen te Wippert aan de Schipbeek, uit de venen bij Caesveld
ontspringende en bij Deventer in de IJssel loopende, een zeer aangenaam middagmaal. 2½
vandaar, langs de landgoederen van de heeren Jordens en Perzoon, en waren 4¾ in Deventer;
waar wij kort vertoefden om nog van de wandelingen in het bosch over de IJssel te profiteeren,
en te 9 op het Loo in de Kroon bij ten Hove onze nachtrust namen.
Zondag hoorde ik Do Huijsman met veel genoegen te Apeldoorn. Wij vertrokken ten 2
uur van ‘t Loo en waren ten 6½ uur te Voorthuizen, waar onze eene voorlooper ons begaf; en
te Deventer onze chaife van Zwolle verlaten hebbende, werden de overige drie paarden voor
den wagen gespannen, en namen wij van den kastelein van Amstel nog een chaife
Maandag 27 ten 8½ uur uit Voorthuijzen, over Balkerschoten, 10½ te Nijkerk. Door
Bunschoten, 12¼ aan de Eembrug. Aan ‘t eind van Eemnes deden ons diner met Gooische
pannekoeken in ‘t Speelhuisje van Groeneveld. Op de heide hadden wij een onweder en zwaren
wind, niet zonder gevaar van omslaan; te 6 uur te Naarden, en vandaar met een wagentje van
Brink thuis gebracht zijnde, mochten wij ons verblijden in 14 dagen zoo veel groote werken
der natuur en aanmerkelijke stukken van kunst te hebben mogen beschouwen, en in alle gevaren
te zijn bewaard; bijzonder op den weg bij de Eembrug en in het onweder op de heide.

VIII. TOERTJE DOOR GELDERLAND. (1793).
Uit Naarden over Hilversum, de lage Vuursche, Doorn, naar de Grebbe. – Bezoeken te
Rhenen. – Over Doorwerth, Velp, naar Brummen. – Tochtje naar Zutphen. – Kasteel te
Bronkborst. – Over Loenen naar het Loo. – Naar Beekbergen terug om te hooren Do Kessler.
– Welgelegen te Apeldoorn. – De Rotterdamsche kopermolen. – Terug over Voorthuizen,
Amersfoort, Isselt naar Soest. – Drakestein. – Terug naar Naarden.
De thans zeven en zestigjarige Willem Hendrik wil nog eenmaal terug zien de provincie,
welke te doorreizen hem schonk zooveel genot. Blijkbaar doet zich de ouderdom gevoelen: Werd
op vroegere
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tochtjes het Loo „schielijk over loopen”, nu worden de plantages beschouwd met „zeer langzamen
bedaarden voetstap”. Dit is het laatste geschrift van Willem Hendrik, en wordt dan ook in ziin geb
overgenomen.
Waarom ditmaal de reisaanteekeningen niet aanvangen met het vertrek uit Amsterdam noch
besluiten met behouden thuiskomst, achtte de schrijver blijkbaar het vermelden niet waard. Hij zal
đaartoe te dikwijls de strekking Amsterdam–Naarden hebben afgelegd met het toenmaals gewone
en zoo bijzonder aangename vervoermiddel: de trekschuit; het vaartuig waarin nog ieder rechtgeaard
Nederlander ten minste éénmaal in zijn leven – zij het dan ook slechts in verbeelding – verzelt den
jeugdigen spruit van Amsterdam’s: hoofdschout: Ferdinand Huijck en diens bekoorlijke doch
geheimzinnige reisgenoote. Waren niet Willem Hendrik’s vrienden op Craailoo, de van Rensselaars
(blz. 1104), het gemakkelijkst te bereiken per vaartuig: over den Amstel, door Diemerbrug,
overstappende te Muiden (wegens de kruising met de Vecht) en dan door de Naarder-vaart naar
Holland’s sterkste veste? Die trekschuit moet hem even gemeenzaam zijn geweest als eenige
tientallen jaren later, aan zijne kleinkinderen, wanneer deze opzochten oom en tante Crommelin op
het gastvrije Wisseloord bij Muiderberg (blz. 729). Waartoe dan werd afgestapt aan de
Hakkelaarsbrug.
Willem Hendrik zal vermoedelijk, evenals Ferdinand Huyck, de roef hebben afgehuurd. Wat
echter geenszins voor hem beteekende, een zich volkomen afzonderen. Immers het behoorde tot den
goeden toon om uit te noodigen tot mede plaatsnemen in de afgehuurde ruimte, wie naar den
aanschijn te oordeelen, waren van „gelijke bewegingen”. En dit brengt er toe een verzuim te
herstellen, en aan deze laatste reize van den Opperboekhouder der Presidiale kamer te doen
voorafgaan twee gedeelten uit zijn eerste tochtje naar Wesel (1751) welke per trekschuiten
geschiedden; de eenige welke beschrijft het Reisboek.
Na ,op zeer obligante wijze” van den Pruissischen Hofraad en Secretaire d’Ambassade,
Nicolaas du Commun te ‘s Hage, (door huwelijk een verre neef) te hebben verkregen de noodige
paspoorten, (gelijk op blz, 347 werd medegedeeld), vertrekt de vijf–en–twintigjarige jongeling met
zijn vriend van Doornik „Woensdag 9 Juni des morgens ten 6 ure met een chaise met 2 paarden uit
den Hage, over Leiden, Leiderdorp, Alphen, Swammerdam en Bodegraven op Woerden; daar wij
ten 12 ure arriveerden, een slecht en duur middagmaal hielden in de Dubbele Sleutel, en vervolgens
in de schuit naar Utrecht stapten, welker roef was verhuurd aan zeker Raadsheer in ‘t Hof van
Brabant, die mogelijk redenen had om ons niet in dezelve te vragen. Hoewel wij ons des geenszins
beklaagden, dewijl een aardige snaak, die in dienst van den beruchten balanceerder Carata de
qualiteit van 2e pierrot heeft, ons door zijne geestige discoursen, bijzonder tegen een Amerongsch
redelijk mooi meisje, zoowel als met eenige airtjes op zijn viool te spelen, den tijd heel zeer deed
korten”. Ruim 6 uur te Utrecht aankomende, vertrok het tweetal den volgenden morgen per
postwagen naar Arnhem, alwaar zich bij hen voegden de heer de Wilde en diens zuster uit
Amsterdam (denkelijk bloedverwanten van de latere vrouw van Willem Hendriks jongsten broeder
Daniël, (blz. 79). „Zaterdag’s 12 Juni des morgens om 8 uren geen postwagen rijdende (uit Arnhem)
traden wij in de schuit op Nijmegen. Een vaartuigje aan de zijden met dun zeildoek omhangen, en
waarin wij ons verblijdden over het schoone weder; dewijl wij zelfs voor een klein regentje niet
gedekt zouden zijn geweest. Langs een watertje dat niets merkwaardigs had varende, (nog enkelen
sporen van het kanaal zijn zichtbaar langs den straatweg) verkortten wij dien tijd met een quadrille,
volgens de wet van Pavillon: Epuisés d’entretiens. une guerre nouvelle, – Les cartes à la main nous
rend tous ennemis – Sur le moindre incident nous entrons en querelle, – Et les jeux terminés, nous
demeurons amis.
Na tweemaal over den dijk gegaan en in een ander schuitje overgestapt te hebben (wegens
de kruising met de Linge) arriveeren wij ten 11 uur op de gierbrugge vóór, en ten 11½ uur binnen
de
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stad Nijmegen, door een straat die zeer glooiende opging, gaande naar de Swaan op de Markt; daar
wij à l’ordinaire met vele officieren spijsden. De heer Burgemeester de Beijer, Heer van Hulsen,
neef van heer de Wilde, deed ons d’eer ons te komen zien, en had vervolgens de goedheid ons het
merkwaardigste te doen bezichtigen.”
Doch de paarden voor de Arnhemsche koetskarre trappelen ongeduldig, en dus verlaten wij
den vijf–en–twintigjarigen jongeling om te vergezellen op zijn laatsten uitgang den nu zeven–en–
zestig jaren tellenden schrijver:

„Maandag 20 Mei, te Naarden een koetskarre van Arnhem hebbende ontboden van
Pieter van Hees à ƒ 4 : 10. per dag, vertrokken.
Dinsdag 21, ten 7½ uur, door Bussum, Hilversum 8¼ op de Lage Vuursche 9½ – waar
het uurtje verblijf ons ongemeen bekoorde, – aan den Dolder 11, den Berg 12 uur, waar ons de
gids, van de Vuurst mede genomen, verliet; de heide over, en dwars over den postweg van
Amersfoort aan de linker en Utrecht aan de rechter hand. Doorn 2 uur, in „Generaal Paoli”
gespijsd, Leersum 5, Amerongen 5¾ de thee genomen bij Do Hugenholst en zijne vriendelijke
vrouwe. In Rhenen 8½, en wandelen langs den voet van den berg aan den Rijn (die hoogerop
Lek genoemd wordt) en langs de Grift tot aan de Grebbe, waar wij met helder maanlicht
alleraangenaamst ten half tien aankwamen bij Bonekamp; waar wij ‘t zeer wel hadden.
Woensdag bij de families Roghair en van Deventer visites gegeven hebbende in Rhenen,
berichtte neef Roghair ons dat wij aldaar een koetskar nog al beterkoop hadden kunnen hebben,
Zijn Ed. bracht ons op den schoonen grooten toren, enz.
De vroege morgenstond was met den Noordelijken wind te koel om aan de Grebbe op
den berg te wandelen; maar na het ontbijt vonden wij het zóó bekoorlijk dat, daar het voornemen
was ten 9 uur naar Gelderland voort te reizen, het algemeen verlangen was deze plaats, die onze
geheele aandacht trok, zoo schielijk niet te verlaten; wandelende eerst naar de buitenplaats van
den heer Hacsteen, genaamd Hiemerstede (Heimerstein), met zooveel variatie van hooge en
lage gronden, oud en nieuw aangelegd plantsoen en velden, nagebootste ruïne, hermitage, dat
zij de beschouwing zeer waardig is. Uit dezelve klommen wij den berg op tot de zoogenaamde
Koningstafel. Rhenen heeft maar 207 huizen en circa 1000 inwoners; maar Fredrik, Paltzgraaf
aan den Rijn, en verkozen Koning van Bohemen, bij ‘t verlies van den slag bij Praag, 1620,
naar deze gewesten wijkende, namen de Staten hem en zijne moeder (een halve zuster van Prins
Maurits zijnde) in hunne bescherming. Hij verkoos eerlang Rhenen tot zijn woonplaats, waar
een Hof, vrij aanzienlijk, doch sedert niet wel onderhouden, gebouwd werd, dat hij tot zijn
dood, 1632, en zijn weduwe (een dochter van Koning Jacob den 1en van Engeland) nog eenige
jaren later betrokken hebben; een aanzienlijk Jaargeld hebbende genoten. ‘s Konings tafel, waar
hij zich dikwijls ging verlustigen, leverde ons een verrukkend uitgestrekt gezicht op den
kronkelende Rijnstroom, over
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denzelve op de Betuwe tot de Waal, op menigte torens: Thiel, ‘s Bosch, Nijmegen, Elst,
Arnhem, Elterberg, Cleve en vele andere; en wij daalden langs het Slangenpad af tot de Grift,
bezagen de Linie en retranchementen, waaraan opnieuw werd gearbeid; kunnende men van hier
tot Amersfoort alles onder water zetten.
Donderdag 23 ten 7½ uur van de Grebbe, door Wageningen 8¼, Renkum 9½, Heelsum
10, en 10½ aan de Doorwerth. De maaltijd van het medegenomene had bij die alles
overtreffende fontein en cascaden plaats. Zonder Arnhem aan te doen, langs den Mentenberg,
Waterberg, in ‘t gezicht van Valkenhuizen, aan de orde van Malta hoorende, ten 4½ aan de
brouwerij onder Billioen. Op den grond van Doorwerth werd thans een nieuw steenen gebouw
en aangenaam verblijf aangelegd voor den Hr Linklaar als huurder van ‘t zelve. 5½ uur van
Velp, voorbij Rhederoort, ‘t welk bij de vorige nog eene oprit bekomen had, Middagten, Dieren,
Spankeren, dat een aangename wandeling geeft, op Brummen alwaar wij bij Crombout ten 8½
arriveerden.
Vrijdag 24 een toertje naar Zutphen; bibliotheek aan de kerk. Redelijk goed (gegeten)
in den Hollandschen tuin; en ‘s avonds een wandeling bij onze terugkomst in Brummen naar
het fraaie landgoed Engelenburg; gelijk hier omstreeks een veeltal Geldersche landhuizen ons
met veel aangenaamheid hadden kunnen bezighouden, en waarvan ons de vermelding door den
heer van Heiningen beloofd is. Ondertusschen wandelden wij Zaterdagmorgen langs het
buitengoed van den heer Putman, voeren de IJssel over, en beschouwden het oude kasteel
Bronkhorst, thans behoorende aan den Graaf van Limburg Styrum, die ons zeer vriendelijk
ontving en eenige verversching geliefde aan te bieden. De dikke muren van 8 voeten, en het
geheele slot bewijzen eene overoude en sterke grondvesting; en daar dit huis ongemeen
uitgestrekte jachten andere rechten bezit, is de Graaf, die gehuwd is aan een freule Kruits
(Creutz?), dochter van den Zweedschen afgezant, voornemens aan het zelve zeer merkelijke
melioratien te doen. De plantages worden meest in den winter overstroomd, doch een
Hermitage huisje aan de IJssel gaf ons een zeer aangenaam uitzicht. Van Brummen vertrokken
wij ten 12½ uur, rechts af in ‘t gezicht en langs Steenderen, Kesteren, Bockhorst, Laag Soeren
(op ‘t Hollandsch aangelegd, doch wederzijds langs de buitenlanen met 2 altijd loopende beken,
die op een kleinen afstand een papiermolen aan den gang helpen), Coldenhoven, Postweg, de
Pol, en 2½ uur te Loenen, bij de Kapel. Hierbij ligt het schoone goed Ter Horst van de heeren
Hackfort, en waarvan ons door den hospes te laat bericht werd dat de Jonker ons zeer vriendelijk
zou hebben gerecipieerd, het huis van binnen, en zijn nieuwlings ingewijde Roomsche kerk
doen beschouwen. Ten 5 uren van Loenen, en ten 6 ure verrasten wij Do Kessler en zijne
vriendelijke vrouwe te Beekbergen, waar wij een uurtje vertoefden; en langs Apeldoorn ten 8½
uur waren aan het Loo bij ten Hove, in de Keizerlijke Kroon.
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Zondagmorgen reden wij vroeg van ‘t Loo, om te Beekbergen ter kerke te wezen. Die
vriendelijke vrienden hielden ons ter maaltijd, en hadden de goedheid
Maandag dezelve bij ons te komen nemen, en onder anderen de Princesse plantages,
kronkelende, met loopende beken en oud en nieuw houtgewas, aangename verrassingen,
Gothisch kerkje, etc. te bewandelen. Ook beschouwden wij Welgelegen van mevrouw Van
Kinsbergen, landgoed van circa 13 morgen, voor omtrent 15 jaar door den Schout van
Apeldoorn aangelegd, en zeer wel begroeid; met een huis van eene étage, met 4 ramen
wederzijds den ingang, hoewel in zoo gelegen oord geen goed uitzicht hebbende. De plaats ligt
nabij de Grift, die te Hattem in de IJssel valt. Wij wandelden naar den kopermolen van de heeren
de Jong van Rotterdam, (halverwege Apeldoorn en Vaassen gelegen) waar twee zeer
aanzienlijke vleugels sedert wij die laatst zagen, waren aangetimmerd. En daar men meest alhier
alles maar schielijk overloopt, brachten wij den geheelen
Dinsdag door met eene bijzondere beschouwing der aangename allées en plantages, en
gaf ons genoegzaam op elken, nu zeer langzamen en bedaarden voetstap, de bekoorlijkste
voorwerpen voor ‘t oog; in alle hare bijzonderheden zeer waardig om alhier eenige dagen in
stilte, tot uitspanning, in ruste door te brengen.
Woensdag 30 Mei, reden vroegtijdig uit dezen koninklijken aanleg, over ‘t Soerensche
bosch, Milligen, en vertoefden eenigen tijd te Voorthuizen bij den Postmeester. Bij Amersfoort
pleisterende, berichtte ons jonker Sasse van Isselt, dat te Isselt een klein oud kapelletje was, dat
wij bevonden met een torentje en klok, oud altaartje; en in ‘t zelve kerkje, waarvan een glas
met 1649 gemerkt was, twee wapenborden van zijne familie, 1716 en 1729 aldaar begraven.
Deze kleiweg is niet onaangenaam, en heest ook kleine buitengoederen: Berkshoven,
Middelhoeven. Te Soest wandelden wij langs den Hoogen Eng tot Soestdijk, waar wij onzen
voerman lieten terugkeeren.
Donderdag’s voormiddags waren de Eult, Baren en de plantages (die meer en meer
schoon worden en het verblijf zoo aangenaam maken) de wandelplaatsen onzer verlustiging;
na den middag langs de Pijnacker vaart, door allées en koornvelden, niet zonder eenigszins te
zijn afgedwaald, naar de Vuursche in 1¾ uur. De heer Sanders van Drakestein had de goedheid,
terwijl wij op den hovenier nog wachtten, zelf ons rond te leiden in zijne plantages, die zoo wel
door het zeer oude als van tijd tot tijd nieuw aangelegde plantsoen eene nauwkeurige
beschouwing verdienen, en onze aandacht bij de uitreis ook al hadden uitgelokt. Voor eenige
jaren hadden dezelve mij reeds zeer bekoord, maar daar ontbrak water: en de Heer Godin van
Drakestein zeide mij, dat al roer men 12, 14 ja somtijds 16 voet, daar was nog geen toevloeiing.
De face van een Gothischen tempel onder geboomte is stil, teekenachtig; dezelve intredende
wordt men nu nu verrast met het gezicht op een vijver vol goudvischjes, over dezelve op
ongelijke,
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wel begroeide, hoogtens. Hier nam de heer zijn vriendelijk afscheid, omdat de bedestond ten
half zeven beginnen zou. De tuinman ons langs een onderaardschen gang uit het tempeltje naar
de voormelde hoogtens leidende, was het gezicht op het achterste gedeelte van dat gebouw niet
minder pittoresk, en overtrof in smaak en verrassende tooneelen veel van ‘t geen wij van dien
aard hadden mogen beschouwen. ‘t Voorbeeld van den heer werd in dit opzicht gevolgd, en wij
namen den bedestond waar bij Do Simons, een jong leeraar met ongemeene gaven. Bij den heer
en vrouwe van Drakestein vonden wij in de kerk den heer en mevrouw la Borde, hun broeder
en zuster, die ons om den kouden avondstond op een kop koffie vroegen; maar wij hadden even
tijd, hoezeer wij het vriendelijke gezelschap ongaarne verlieten, om door onzen Hospes langs
een ander pad, gelegd door de lanen, over de heide, dwars door twee sparrelanen, en over
planken op de beken, in 1½ uur, weder naar onze herberg op Soestdijk te keeren; waar
Vrijdags de voormiddag als die van gisteren werd doorgebracht, en na den maaltijd met
een wagen met 4 paarden van Schimmel (ƒ7) weder in Naarden werden gebracht.
Aangezien blijkens een vorige reis, de afstand tusschen Soestdijk en Naarden zal zijn
afgelegd in twee uren tijds, kwam Willem Hendrik vermoedelijk vroeg genoeg aan in
laatstgenoemde plaats om de trekschuit te nemen, welke afvoer ten 4 ure naar Amsterdam. Want
voor den middag en na den middag trokken drie schuiten naar de hoofdstad; de eerste om 5 uur ‘s
morgens, de laatste om half zes s’ avonds.

VI. BOEKERIJ VAN WILLEM HENDRIK (VIII), 1796.
(Aanteekeningen blz. 607).
Dat in Willem Hendrik’s boekerij, zoo rijk voorzien van reisbeschrijvingen, geheel
ontbreken werken over onzen Oost en Azië in ‘t algemeen, werd op blz. 612 toegeschreven aan de
omstandigheid dat de Opperboekhouder daaromtrent op het Oost-Indisch huis ongetwijfeld zijn
weetlust ten volle kon bevredigen. Later bleek schrijver dezes (blz. 806) dat het den ambtenaren der
Compagnie streng was verboden te hunnent te bewaren bescheiden of kaarten betreffende die
gewesten, opdat geen buitenstaanders daarvan zouden kennis nemen en er hun voordeel mede doen.
Bougainville had dan ook op zijne reis om de wereld (blz. 1014) al zijn zeemanschap van
noode om ongedeerd te varen door den archipel der Molukken. Quoique je fusse convaincu que les
Hollandais représentent la navigation dans les Moluques comme beaucoup plus dangereuse qu’elle
ne l’est effectivement, je n’ignorais cependant pas qu’elle ne fût semée d’écueils et de difficultées.
La plus grande était pour nous de n’avoir aucune carte fidèle de ces parages; les cartes françaises
de cette partie de l’Inde étant plus propres à faire perdre les navires qu’à les guider.
Iets verder schrijft hij: Les Hollandais prennent les plus grandes précautions pour tenir
secrètes les cartes sur lesquelles ils naviguent dans ces parages. Tous les ingénieurs et marins
employés dans cette partie sont obligés, en sortant de l’emploi, de remettre leurs cartes et plans et
de prêter serment qu’ils n’en conservent aucun. Il n’y a pas longtemps qu’un habitant de Batavia a
été fouetté, marqué et rélégué sur une ile presque déserte, pour avoir montré à un Anglais un plan
des Moluques.
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