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VAN HOLKEMA & WARENDORF.

Zoet Holland, lieflijk Holland,
Mijn Holland, weet gij wat?
Ik heb u heel mijn leven
Steeds even lief gehad.
Uw bosschen en uw duinen,
Uw weiden en uw tuinen,
Zoo menig aardig dorpje,
Zoo menig nette stad.
BEETS.

Grauw is uw hemel en stormig uw strand,
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden,
U schiep natuur met een stiefmoeders hand,
Toch heb ik innig u lief, 0 mijn land!
Al wat g\j zijt is der ,aderen werk;
Uit een moeras wrocht de vlijt van die helden,
Beide de zee en den dwing'land te sterk,
Vrijheid een tempel en Godsvrucht een kerk.
Blijf, wat gij waart, toen gij blonkt als een bloem;
Zorg, dat Europa den zetel der orde,
Dat de verdrukte zijn wijkplaats u noem',
Land mijne .. Vaad'ren, mijn lust en mijn roem!
POTGIETER.

HîNi:ËiDlruëlll
EEN KUKJE IN DE GEOLOGiSCHE EN
ETHNOGRAPHISCHE- CE.5CHIE:DEl\IIS VAN

HOGGAf\JD

an de oostkust der woelige Noordzee, waar de fijne zanden van het
vlakke strand zich opwervelen tot speelsche heuvels, die
afzonderlijk met onzekere, veranderlijke vormen een voortdurende afwisseling vertoonen, maar te zamen gedurende eeuwen
vrijwel als een aaneengesloten rij zich langs een effen gewest
met de schoonste weilanden en vruchtbaarste landouwen uitstrekken, ligt
het oude, wijd vermaarde Holland. Met de zee, het staatkundig neutrale gebied bij uitnemendheid, in het westen; met de monden van een groote rivier,
welke een waterweg vormt naar het hart van Europa, in het zuiden; met
een breed en inham der zee in het noorden en gedeeltelijk in het oosten; met
tal van wateren, die als natuurlijke wegen in het land doordringen; met een
welvarend achterland tot natuurlijken steun: in die omstandigheden moest dat
Holland wel een land worden, waar zelfs een kleine groep van energieke en
levenskrachtige bewoners zich niet alleen tot rijkdom, maar tevens tot macht
en aanzien kon verheffen op het tooneel der Europeesche volken.
Bij onze wandelingen door het land "van de Schelde tot de Eems" willen wij
met dat gedeelte aanvangen. Wij willen Holland doorkruisen, zijn landschap
met schoone natuureffecten gadeslaan, de steden en dorpen bezoeken, en het
oog vestigen op de bewoners, op hetgeen zij waren en zijn, op hetgeen zij
wrochten· en nog tot stand brengen, op hun handel en wandel, op hun kunst
en op de historische herinneringen, aan land en steden verbonden.
Om dien tocht met meer succes te kunnen volbrengen, vallgen wij aan met
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een geologisch en en ethnographisch-historischen rondblik over het geheele gewest,
dat tegenwoordig wordt ingenomen door de provinciën Noord- en Zuid-Holland.

* **
Wij verplaatsen ons met de gedachten in een geologisch tijdperk der aardgeschiedenis, dat het tegenwoordige voorafgaat, het zoogenaamde diluvium 1).
In het landschap, dat de geographie, in navolging der staatkunde, Noord- en
Zuid-Holland noemt, golfde de bare zee boven een Olldiepen kustzoom, welks
bodem met zacht glooiende hellingen oprees naar het oosten, om ongeveer in
de reeks der Utrechtsch-Gooische heuvels boven het water uit te komen en een
vast strand te vormen. Woest bruisen de golven, onregelmatig door elkander
woelend, nu overstortend, en hier en daar als in stroom en en maalstroomen
zich verliezend. Alles draagt duidelijk de sporen, dat de zee hier over een
breed en zoom in een streek van banken en platen overgaat, door diepere geulen gescheiden, zoodat de regelmatige golfbeweging zich in een onregelmatige
strandbranding oplost, of hier en daar zelfs in locale zeestroomen verandert.
Ginds, naar het zuiden, op den uithoek der Utrechtsche heuvels, ongeveer
waar zich tegenwoordig de Heimenberg met steile helling uit de Rijnvlakte verheft, bruist een geweldige stroom naar het westen. Over een breedte van ruim
twee uren, van den Heimenberg tot bij Nijmegen, is het één breede watermassa,
waaruit bij Wichen in het Rijk-van-Nijmegen zich eenige lage heuvels als een
vlak eiland verheffen, doch welke eveneens omspoeld worden door een breede
rivier, die zich ongeveer ten zuiden van Druten met den eerstgenoemden stroom
verbindt. Het zijn de Rijn en de Maas, die zich hier vereenigen tot een gemeenschappelijke uitmonding, nu zij de zee naderen.
Doch het zijn niet de Rijn en de Maas van onzen tijd. Zooals de phantasie
in den grijzen. voortijd de aarde bevolkte met reuzengestalten, leert de wetenschap ons in werkelijkheid, dat er reuzen-rivieren moeten bestaan hebben. Het
was in het eind van den zoogenaamden ijstijd, die tot den diluvialen tijd
1) De geologen ol aardkundigen hebben de geschiedenis onzer aardkorst ingedeeld in tien tijdperken,
welke men formaties noemt.

De jongste dier formaties heet quartaire formatie, en deze is weder. ver-

deeld in een oudere afdeeling of diluvium en een jongere of alluvium.
De diluviale tijd is dus de tUd, welke in geologisch opzicht den tegenwoordigen of al\uvialen tijd voorafging, en de aardlagen, in dien diluvialen tijd gevormd, noemt men ook diluvium.
alluvialen tijd gevormd, heeten allUVIUm.

De grondlag,m, in

De laagvenen in Holland behooren hiertoe o. a.

De diluviale tijd kenmerkt zich door een uitbreiding van gletscherijs over een groot gedeelte van
Europa, ook in Nederland ten noorden van den Rijn.
den diluvialen tijd, deed reusachtige rivieren ontstaan.

Het afsmelten van die gletschers, in het eind van
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gebracht wordt, toen de gletschers van de Alpen zich hadden uitgebreid tot
over het zuidelijk gedeelte der Vogezen en over het zuidelijke Schwarzwald.
Van de Skandinavische gebergten drongen zelfs de gletschers over de met
zware ijsvloeren bedekte wateren der Oostzee voort naar Noord-Duitschland en
in Nederland kwamen deze ongeveer tot den Rijn. Die uitgebreide en zware
velden van landijs leverden door het afsmelten onnoemelijke hoeveelheden smeltwater, waardoor de rivieren zulk een reusachtige uitbreiding verkregen en over
geheele vlakten van zuidelijk Nederland heen stroomden. Zij voerden in hun
krachtigste periode stuwend en dragend het grint en zand aan, dat de oppervlakte van Noord-Brabant in zware lagen overdekt.

De lJstijd.

Langzamerhand verminderde het landijs; door de sterkere afsmelting trok het
zich terug. Toen werd de stroom zwakker, en de hoogere gedeelten van NoordBrabant en Gelderland kwamen droog te liggen, als zand- en grintplaten uit de
wateren opduikend. Maar de Rijn en de lVIaas bleven toch nog lang hun reuzenafmetingen behouden door den rijkdom van watertoevoer in het brongebied.
Het land van den Veluwezoom in Gelderland tot Brabants zandgronden vormde
één breede riviergeul, waardoor de wateren van beide stroomen vereenigd
met kracht zeewaarts gestuwd werden.
Zoo zien wij in den ondiepen zeerand, dien wij in onze gedachten gadeslaan,
de wateren van den vereenigden Rijn en lVIaas zelfs ver voortdringen in zee,
door hun stroomvermogen de richting behoudend, totdat de beweging langzaam
uitgeput raakt. Bij groote rivieren, als de Amazonenstroom, de Kongo en a.ndere,
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kan men nog heden ten dage hetzelfde zien: zij eindigen niet aan den mond,
maar loop en ver in zee voort. Het fijne zand voeren genoemde wateren nog
tot betrekkelijk verre afstanden in zee mede, om het eindelijk daar te laten
liggen, waar de beweging te zeer is uitgeput, zoodat de stroom het zand niet
meer kan dragen.
Zien wij daarginds in gedachten van verre die lijn, ongeveer in noordelijke
richting loopend, waar de zee schuimt en brandt, terwijl binnen die zilveren
lijst de golven in een zachter vloeiend spiegelvlak verloopen? Met de kennis,
die wij straks opdeden, gewapend, weten wij, dat zich daar een rij van zandbanken uitstrekt, waarop de golven breken en overvloeien. Ons vèr ziend oog
ontdekt een geheele rij thans nog ondergedoken banken, met een zacht geholden boog naar het noorden loopend en daarna naar het oosten zich ombuigend,
als ware het, om een licht gekromde reuzen-S in zee te teekenen. En als wij
van meer nabij zien, bemerken wij, dat het de getijden-stroomingen zijn, de
stroomingen, door eb en vloed in de ondiepe zee voortgebracht, die, terwijl zij
zich afwisselend hoofdzakelijk in noordelijke en zuidelijke riehting bewegen, het
fijne zand, dat de diluviale rivieren tot hier aanvoeren, langs regelmatige
lijnen in zee ophoop en tot een onderzeeschpn zandwal, tot een z. g. schoorwal,
die een ondieper binnenzee van het overige der wateren geheel of gedeeltelijk
afscheidt.
Nog ligt die rij zandbanken verborgen onder de, oppervlakte der zee en is hun
aanwezigheid alleen op te merken door hun invloed op de voortplanting der
golven. Doch wij zien reeds, dat zij de kustzee gedeeltelijk afsluiten van de
volle zee. En voortdurend voeren de snelstroomende rivieren nog nieuwe schatting van fijn zand naar de zee, om die aan de gètijden-stroomen over te leveren, welke dit regelmatig voegen bij het vorige. Zoo zien wij de rij zandbanken steeds ondieper worden en eindelijk na eeuwen den waterspiegel der zee
'naderen. In die periode ligt de geheele afscheiding van de kustzee. De vorming van een lagune wordt bijna voltooid, en als de zeespiegel slechts een weinig gedaald is, vormt een rij van zandplaten, die bij. ebbe droog liggen, een
borstwering in zee, die de golven belet, de kust te naderen.
Achter die zandbanken, tusschen deze en de oude vaste kust, zien wij nu
een ander proces afspelen. Terwijl de rivieren in den loop der eeuwen verzwakken door het afnemen van het smeltwater der ingekrompen gletschers,
wordt het zandvervoer minder. De stroomsnelheid wordt langzamerhand te
zwak, om het zand te dragen, en alleen het fijnere, lichtere slib wordt medegevoerd in het troebele water. De rivieren storten zich thans gedeeltelijk uit
in de volle zee door de enkele openingen in den strand wal, gedeeltelijk verspreiden zij hun water aan den mond in de kustlagune. Wij zien daar de
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stroom en loopen, heen en weer slingerend, terwijl zij in de stillere gedeelten
van hun loop het slib laten zinken in regelmatige lagen.
Zoo vullen de rivieren nog eeuwen lang de kl1stlagllne aan met vette slibbezinksels, met kleilagen, waartl1sschen de stroomen enkele banen openhouden. Dat is
het wordingsproces van den eigenlijken Hollandschen bodem in het eerste stadium.

***
Wij gaan een tijdsverloop van eenige eeuwen verder en plaatsen ons weer
in gedachten boven den Hollandschen bodem, om de toestanden in vogelvlucht
te oVérzien. Het vormingsproces is blijkbaar met betrekkelijke snelheid voort-
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De vorming van het laagveenland.

gegaan. De kustlagune is ondieper geworden, vormt zelfs een moerassigen landzoom, waar enkele zand- en kleibanken reeds aan en boven de oppervlakte van
het water komen te liggen, met diepere geulen er tusschen. De ondiepe g'edeelten der lagune, welke niet meer dan een meter water hebben, zijn begroeid
met allerlei waterplanten. Vooral een dichte massa van rieten verheffen hun
pluimen aan spichtige halmen uit het reeds vrij rustige water, en scheeren,
hanekammen, enz. enz. vullen de tusschenruimten aan. Op de hooge en droge
banken, die als platte eilanden opduiken, en waar de wind het fijne zand tot
duinen opjoeg, verheffen reeds moerassige bosschen hun knoestige stammen uit
het dek van allerlei planten.
't Is winter. Het groene plantenkleed der aarde hangt verdord, bruin, geel
en grijs boven de zwarte wateren. De lage waterplanten zweven met gebogen,
flets-groen-gele bladeren op de deinende plassen; elke rulnvind slingert de gol-
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ven langs hen henen, en eindelijk worden zij er door medegesleept, om te verdwijnen in de diepte. De fiere rieten houden zich het langst staande; zelfs als
het ijs de wateren bedekt, verheffen zij zich nog trotsch daarboven, met wuivende pluimen. Maar ook deze moeten bezwijken voor den invloed van het
regelmatig afwisselend jaarklimaat ; eindelijk knakken zij en buigen zij neder,
om opgenomen te worden in den schoot der wateren.
Eeuwen lang zien wij dit proces voortgaan. De bodem der plassen wordt van
jaar tot jaar met een nieuw laagje overblijfselen van afgestorven waterplanten
bedekt, welke onder het water niet geheel verrotten, maar tot veenstof overgaan.
Zoo zet zich boven de aangeslibde kleigronden een veenvormingsproces voort
in de ondiepe wateren der lagune. De planten vullen aan met veenstoffen, wat
het slib nog openliet. Wij bemerken zelfs, dat het niveau der wateren in den
loop der jaren tijdelijk weder rijst, zoodat de bosschen, welke wij op de banken, o. a. bij het tegenwoordige Abcoude en elders langs de boorden van den
tegen woordigen Amstel, zagen verrijzen, in zee wegzinken. De veenvorming
zet zich ook voort boven die knoestige stammen. Zij worden begraven in het
laagveen, doch blijven er tevens bewaard, om den nakomeling te toonen, wat
hier eens gevonden werd.
Zulke begraafplaatsen van vóór-historische bosschen vindt men in Holland vele,
gedenkstukken uit vroegere tijdperken in de ontwikkelingsgeschiedenis. van
onzen bodem. Men kent ze ten oosten van Texel op den bodem der tegenwoordige zee geworteld; in de Haarlemmermeer, van de Cruq uius tot tegenover
Heemstede, is bij de droogmaking de ruïne van een geheel bosch blootgelegd,
die aantoonde, dat zich hier eens eiken en berken verhieve.n. In de veenstreken, welke den Amstel begrenzen, bij Abcoude, Ouderkerk en Amstelveen, heeft
men vele overblijfselen van bosschen onder het veenkleed gevonden; verder bij
Boskoop, Hazerswoude, Nootdorp, Wateringen en elders. Schier in geheel Holland wandelen wij op dichte lagen ondergegane plantengeneraties, welke als
een zware mantel over het kleidek gelegd werden, om het aardvormingsproces
van den Hollandschen bodem te voltooien, Alleen in de diepere gedeelten, waar
de plassen te veel water hadden, om de planten wortel te doen vatten, bleef het
water open en van veenvorming verschoond.

* * :I:
Aldus is een groot gedeelte van de oppervlakte van den Hollandschen bodem
gevormd. Toen de vroegste historische tijden aanbraken en het land nog in
zijn natuurlijken staat verkeerde, lag daar het gebied van de duinen in het
westen tot de hoogere zand- en grintgronden der Gooische en Utrechtsche heu-
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vels in het oosten als een effen vlakte van laagvenen, zich slechts weinig of
in 't geheel niet boven den gewonen waterspiegel verheffend, en afgebroken
door meren en plassen, die, zoo hier en daar aan elkander gerijd, breede landwateren van onregelmatige gedaante vormden, welke met de zee in verbinding
stonden. Een woeste, verwarde plantenmassa bedekte de landgedeelten van dit
waterachtig gebied: hier grassen en rieten, daar laag kreupelhout van elzen en
wilgen, waaruit enkele hoogere en zwaardere stammen zich als verweerde grijsaards verhieven met hun knoestige, hoekige, gebogen gestalten.
En ginds in de verte, waar de zandbanken van den strandwal tot de heuvels
der duinen waren opgestoven, die den drogeren zoom van het wordende land
vormden, en aan den binnenkant der duinen nog een strook van het vroegere
strand als drogere zandgronden was blijven liggen-, verhieven zich statige boomen, die hier goed wortel konden schieten in den vasteron bodem en op vele
plekken ware wouden deden verrijzen. Een schier aaneengesloten rij van bos.'lchen ~chijnt zich zelfs aan den binnenkant der duinen en op de geestgronden
te hebben uitgestrekt, welke evenwel gedund werden, toen zich hier bewoners
vestigden en de gronden in cultuur brachten. Maar toch, niet alles ging verloren, en de bosschen aan den binnenkant der duinen, hier bij de steden en
elders rondom de aanzienlijke buitens later opnieuw verrezen, zijn nog zwakke
herinneringen aan hetgeen hier eens gevonden werd.
Ook zelfs in het lage, vlakke Holland bleven nog langen tijd sporen over,
die aan de vroegere bosschen in ,deze streken herinnerden. Plaatsnamen als
Boskoop, Hazerswoude, Rijnsaterwoude e. a., alle oude dorpen, wijzen op een
vestiging der vroegste bewoners nabij of in de bosschen. En de oude kronieken
spreken nog veel van reigerbosschen bij de kasteelen in Holland, waar langen
tijd de meiboomen gehaald werden, die bij de lentefeesten der dorpsbewoners
dienst déden.
:;:

*

*

Een geheel ander beeld levert het landschap in het zuiden der kuststreek op.
Daarginds, waar de R\jn en de Maas hun wateren naar zee stuwen door breede
mondingen, zien wij het proces der landvorming omstreeks den aanvang onzer
jaartelling nog in volle wording. Terwijl ten noorden van den mond der tegenwoordige Nieuwe-Maas de ontwikkelingsgeschiedenis van den bodem reeds grootendeels voltooid was, lag hier- het nog haf open, en slechts enkele eilandjes
doken schuchter op uit de golven, waarboven zij zich nauwelijks verhieven.
Vooral achter de duinen, die zich als een afgebroken reeks van geïsoleerde
zandheuvels aan den zeekant verhieven, had de landvorming den meest hechten
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grondslag. Daar hadden zich vastere eilandjes gevormd en op deze klei- en
zandbanken had reeds in vroegeren, vóórhistorischen tijd een van het vasteland
voortgeschoven bevolking een toevluchtsoord gevonden, die daar de sporen van
den ouden godendienst heeft achtergelaten. (Nehalennia.)
Maar achter die reeks duineilandjes bruisten de wateren nog hol en woest in
het diepe haf, hier langzaam eilanden scheppend en elders ze plotseling vernielend of afknagend te gronde richtend. In deze gewesten zou nog gedurende
een lange periode moeten worden gearbeid door de natuur en de menschen,
vóór er de schoone en vruchtbare landouwen verschenen, die wij er thans
kennen.

***
Wij gaan een schrede verder en staan op den drempel van den historischen
tijd, toen de eerste beter bekende bewoners zich vestigden in het moerassige
kustland aan de grenzen der Noordzee. In het zuiden van het tegenwoordige
Holland en in Zeeland bestond een archipel van kleine eilanden, platen en banken, waartusschen de zee haar getijden heen en weer schoof, en waardoor de
zuidelijke tak van den Rijn met de Maas en de Schelde hun wateren naar zee
voerden. De vorm der eilanden en de loop der stroomen was geheel anders
dan zooals wij die tegenwoordig kennen, en het aantal eilanden was grooter.
Doch de rivierwateren voerden voortdurend slib aan van de berggewesten, om
daarvan aan den mond eilandjes op te bouwen. In dunne lagen legden zij elk
jaar hun schatting neer in de stillere gedeelten der kreken en geulen, en zoo
hoogden zij den bodem om de eilandjes en langs de wateroevers op, maakten
vele wateren ondiep en vereenigden onderscheidene eilandjes in den loop der
jaren met elkander tot grootere.
Op die wijze zien wij hier een proces van aanwassen en aaneengroeien, een
geschiedenis van ontwikkeling en wording afspelen, zich voortzettend door den
historischen tijd, zelfs tot heden. Niet enkel lagen van vruchtbare rivierklei
werden hier neergelegd, doch in de stille, door aanslibbing afgesloten plassen
ontstond ook een weelderige plantengroei, een dicht bosch van waterplanten,
die door het proces der veen vorming op en rondom de eilandjes den aangroei
van land bevorderden.
Maar lang niet altijd was het aangroei van land. Als de westenwinden de
holle wateren der Noordzee opjoegen en de vloedstroomen met kracht over het
land deden bruisen, geeselden die winden, met de golven gewapend, de jeugdige
schepping der stroom en, af knagend, wegknabbelend, ondermijnend of uit elkander rukkend in enkele uren de wordingsproducten van vele jaren.
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Zoo was het een strijd van worden en vergaan op de Zeeuwsche en ZuidHollandsche stroom en, een worsteling van land en zee met afwisselende kansen,
die eerst in den tijd, toen de bewoners aan het land hun hulp boden en eindelijk door de uitvindingen van de nieuwere techniek sterk gemaakt werden,
beslist werd ten gunste van het land. De geschiedeniH van dien strijd moest
wel in de wapenspreuk der waterbewoners een uitdrukking vinden, en het
"luctor et emergo", "ik worstel en zwem boven", is geen zinledige phrase voor
de geschiedenis van Zeeland.

***
Wanneer wij ongeveer in de 12e eeuw der Christelijke jaartelling onze blikken wenden op het land ten noorden der Nieuwe Maas, dan zien wij den duinzoom in het westen met zijn boschrijke helling en woudstreek aan den binnenkant, en daarachter het lage, drassige Holland, met zijn moerasbosschen, tochten, kreken en meren doorsneden. Ten noorden van het tegenwoordige Rotterdam zien wij een dergelijk landwater in de Rotte, die uit de veenstreken oostwaarts van Den Haag voortkwam, en in het noorden vinden wij een tegenhanger daarvan in den Amstel, die zijn water loosde in een der waterarm en, welke
zich van het meer Flevo naar het westen uitstrekten, en het geheele noorden
van het tegenwoordige Noord-Holland met een onregelmatig net van meren, zeearmen en plassen doorsneden, het land in een reeks van eilanden oplossend.
Tusschen het IJ en de Nieuwe Maas zien wij uitgebreide plassen. Het latere
Haarlemmermeer is in wording en bestaat uit kleinere meren, in hoofdzaak een
viertal, die door armen met elkander verbonden zijn; andere meren, overblijfselen van de oorspronkelijke lagune, waar die door toevallige omstandigheden
niet dichtgegroeid is, breiden zich uit door den afslag der oevers.
Een groote, breede waterstroom stuwt zijn wateren nog naar het westen en
doorstroomt van het zuidoosten van Utrecht Holland in eenige armen. Niet ver
van het oude Trajectum splitst de rivier zich in een drietal takken: een naar
het noorden: de Vecht; een naar het westen: de Oude Rijn, en een naar het
zuid westen: de Hollandsche IJsel.
Nu eens traag en kalm, dan wèer bruisend en schuimend hun overvloed van
water voortdrijvend, te snel en te veel, om geregeld door de zee te worden
opgenomen, stuwden die wateren op tusschen de rivieroevers, deze overstroomend en niet zelden een uitweg zoekend naar het noorden en zuiden. Bijna
geregeld eIken winter zag men hetzelfde verschijnsel, en aan dit proces, gedurende eeuwen herhaald, danken Holland en Utrecht hun strook en van rivierklei langs genoemde wateren. 't Is de schatting, die Vader Rijn aan de Neder-
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landsche gronden heeft opgebracht voor het recht, om hier zijn uitmonding te
bezitten. En al is dit stelsel der noordelijke rivierarmen bezweken, al zijn de
Oude Rijn, de Vecht en de IJsel sedert lang geen takken van den Rijn meer,
de weelderige landouwen langs de boorden dier oude verloopen rivieren, de
kleizoomen der oude stroomoevers, die het laagveenland doorsnijden, zij zijn
de onwraakbare getuigen van de aloude toestanden, welke ons thans nog verhalen, hoe vroeger de rivieren hier a;rbeidden aan de vorming des lands.
Na de 10e eeuw vindt men een machtigen factor in de geschiedenis van den
bodem dezer lage gewesten werkzaam: nl. den invloed van den mensch, die
toen met meer kracht arbeidde. De herhaalde overstrooming der lage landen
langs de groote rivieren en der zeeën, het opjagen van het water aan de monden der kleinere rivieren werd bij de uitbreiding der bevolking al meer en
meer een belemmering voor de ontwikkeling van den landbouw en de veeteelt.
De oudste bewoners van enkele der kustgewesten hadden hun woonplaatsen
op de meest primitieve wijze tegen overstrooming gevrijwaard. Zij bouwden
hun woningen op palen, of wierpen hoogten: terpen of vluchtheuvels op, waarop
zij Of hun woningen bouwden Of bij overstrooming een toevlucht konden zoeken.
In Zeeland, Friesland en Groningen vindt men hiervan nog genoegzame overblijfselen. Op Marken en het Kampereiland volgt men deze methode thans
nog. In Holland evenwel worden de sporen van zulke terpen niet aangetroffen.
Doch bij de uitbreiding en toeneming der beschaving zocht men middelen, die
meer algemeen verbetering brachten. Dit was te meer noodig, daar onderscheidene verschijnselen er op wijzen, dat de zeespiegel in den loop der eeuwen
rijzende was, én dus het water telkens schadelijker werd voor het land. Dit
bleek bij de uitbrE'iding, welke het meer Flevo onderging, en waardoor dit binnenmeer met onderscheidene waterarm en in den zeeboezem der Zuiderzee
veranderde. De landstreken langs de binnenwateren, die met de zee in directe
of indirecte verbinding stonden, hadden meer en meer van overstroomingen
te lijden.
Deze omstandigheden leidden er toe, om dijken aan te leggen. Zeer zeker
begon men met den aanleg van lage dijken of zomerkaden langs de zee en de
rivieren, waar die het meest tot overstrooming aanleiding gaven. Daarbij werden ook de waterloop en, die van het land met de zee of groote rivieren in verbinding stonden, aan den mond afgedamd, meestal met een sluis, duiker of een
overtoom. Door zulke dammen zijn in Holland onderscheidene steden ontstaan,
zooals hun namen nog aanduiden. Wij noemen enkel Amsterdam, Rotterdam,
Edam, Schiedam, Monnikendam, Zaandam, die hiervan voorbeelden zijn.
Wanneer men hier met den aanleg der bedijkingen is begonnen, valt niet te
zeggen. Doch dit weten wij) dat in de lle eeuw in Holland reeds vele bedij-
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kingen tot stand waren gekomen. En naarmate de waterlast grooter werd en
de behoefte aan volledige drooglegging zich meer deed gevoelen, werden de
dijken verzwaard en werd de bedijking uitgebreid. Toen verder de macht der
graven en hertogen het gezag meer centraliseerde en zij de belanghebbende
landgebruikers nader tot elkander brachten, ontstonden er groote vereenigingen
van belanghebbenden, om voor gezamenlijke rekening dijken aan te leggen en
te onderhonden. Dit was de oorsprong der groote dijkvereenigingen, welke
vooral betrekking hadden op de groote rivieren en de zee.
'1'hans werden aan de wateren perken gesteld en waren de rivieren in hun

De strijd tegen het water.

loop aan vaster banen gebonden. En in het gebied der Zuid ~ Hollandsche en
Zeeuwsche wateren, waar van tijd tot tijd de platen en banken door verdere
aanslibbing als eilandjes uit het water opdoken, kwamen weldra de dijkers, om
die eilandjes door een dijk g'eheel aan de overstrooming te onttrekken. 't Werd
een dijkbouwend volk, dat zich hier ontwikkelde, steeds op het water het oog
gericht houdend.
Doch de ontwikkeling der techniek, om het water te bestrijden, gaf weldra
nog andere hulpmiddelen aan. In de 15e eeuw kwamen windwatermolens in
gebruik, waardoor men in staat werd gesteld, het water uit de lagere gedeelten
van het land kunstmatig af te voeren. Dit hulpmiddel gaf een nieuwen stoot
aan de uitbreiding der bedijking. Thans had men geen rekening meer te houden met lage ebben of lage rivierstanden, om het water te loozen, maar kon
men elk stuk land droogleggen. De lage streken, waar het water in enkele
gedeelten des jaars moeielijk kon wegloopen, werden nu met kaden omringd,
om het water van buiten te keeren, en een molen werd binnen den dijk geplaatst, om het overvloedige water uit te pompen buiten den dijk. Zoo ont-
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stonden de polders met bemalingen in Holland. En in het vlakke waterland,
waar de waterloozing moeielijk ging en de behoefte aan producten van landbouw
en veeteelt steeds toenamen met den verhoogden bloei van handel en scheepvaart, werd langzamerhand het geheeJe land in een reeks van naast elkander
liggende polders veranderd. Reeds gedurende de middeleeuwen was het grootste gedeelte van den Hollandschen bodem in een polderland herschapen.
Nu men eenmaal zoo ver gekomen was, ging de Hollander weldra verder.
De energie der bewoners wendde de rijkdommen, welke de handel hier aanbracht, weldra aan, om met behulp van de techniek der waterbouwkunde den
oorlog te verklaren aan de groote meren en plassen in het land.
Holland was een klein land en de bewoners, die de zee tot het terrein van
hun bedrijvigheid en ondernemingsgeest maakten, hadden tehuis eIken voet
gronds noodig, welke maar te verkrijgen was. Daarenboven leefden zij nog in
de goede overtuiging, dat hun kapitalen in flinke ondernemingen gestoken moesten worden; het was de tijd, toen nog geen vreemde staats- of vorstenleeningen
de overgewonnen schatten tot zich trokken naar den vreemde. Zoo werd de
gouden eeuw van Hollands welvaart ook het tijdperk der groote landveroveringen op de zee.
Heerlijke landouwen heeft de Hollander geschapen uit de moerassen en wateren, waar de visscher voorheen rondzwalkte met zijn lichte schuiten. ViRRchersdorpjes zijn tot bloeien~e marktplaatsen opgegroeid.
De bewoners hebben Holland tot een ander land gemaakt. Eerst hebben zij
op vele plekken het laagveen in de landen achter de duinen uitgegraven, om
daarvan brandRtoffen te verkrijgen, en aldus hun reeds waterachtig land nog
waterachtiger gemaakt, zelfs voor een groot gedeelte in meren veranderd. Maar
sedert den aanvang der zestiende eeuw hebben zij onvermoeid gearbeid, om het
verlorene te herwinnen, en de krachtige wind, die de wateren tegen de oevers
deed klotsen, om ze te ondermijnen en weg te schuiven, werd in dienst genomen, om dat overtollige water naar den oceaan te voeren. Holland werd een
land van watermolens.
De Nederlander heeft aldus zijn land gemaakt, en op vele plekken tot een liefelijk land, een land, dat men moet kennen, om het te beminnen, welks geschiedenis men moet lezen, om het ontwikkelingsproces te bewonderen. Bijna nergens
kan men den voet zetten, of wij worden herinnerd aan den arbeid en de overwinningen van het voorgeslacht. De heerlijke duinstreek, de polders en bedijkingen, de schilderachtige oud-Hollandsche steden, de levendige rivieren, de aangename
landwegen en de trotRche zee, zij alle roepen beelden voor onzen geest op, van
kloeke mannen, die door willen en kunnen Holland groot en bekoorlijk maakteIl.
"De Hollander, als hij van zijn duinen landwaarts nederziet, vindt, met vreugd,
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in de Hollandsche beemd een onafgebroken schouwtooneel van welvaart, rijk in
voortbrengselen van vee en tuin- en akkerbouw, die, in overvloed naar elders
uitgevoerd, de vlijt der landzaten met rijke winsten beloonen; en de vreugde,
met welke hem dit aanschouwen streelt, groeit en klimt nog bij het denkbeeld,
dat die beemd, die Hollandsche tuin, niet door de natuur zoo geschonken, maar,
bijna in weerwil van de natuur, door beleid en moed en volharding der inwoners zoo gevormd is," zegt de dichter van den "Dllinzang" van Holland.
De geschiedenis van land en volk vormde misschien op geen plek der aarde
zoozeer één dooreengeschakeld geheel als in de Nederlandsche kustlanden, en
daardoor is een band gevormd, welke de bewoners innig aan hun geboorteland
en het land hunner vaderen gehecht heeft.

***
Wij hebben hierboven het verloop der wordingsgeschiedenis van den Hollandschen bodem en van de wateren nagegaan en moeten nu een blik werpen
op de bewoners van dit gewest.

Het kasteel van Egmond bij de duinen.

De aan vang der historie van de bewoners der Nederlanden ligt ollgeveer in
het begin der Christelijke tijdrekening, in de dagen, toen de Romeinsche adelaar
de bewoners dezer kust in zijn bescherming nam en hier hooger beschaving
bracht. Van de Keltische bevolking, die hier vroeger gewoond heeft, weten wij
uiterst weinig, al moet men haar aanwezigheid aannemen. Wij klimmen dus
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niet verder op dan tot de Germaansche stammen, die de Romeinen hier vermeldden.
Het grootste gedeelte van den bodem in Holland lag in dien tijd nog drassig'
en woest. Alleen langs de groote rivieroevers en in de hooge streek der binnenduinen vond men de eerste nederzettingen in Holland. De westelijke duinstrook met de daaraan grenzende geestgronden vormde in vele opzichten een
natuurlijke tegenstelling met het daaritchter liggende laagveen- en kleiland.
Die hooge wal van zandgronden lag het vroegst droog en vormde een goed bewoonbare streek in den tijd, toen het laagveen- en kleiland nog herhaaldelijk
ten prooi was aan overstroomingen, een groot gedeelte des jaars drassig lag en
slechts weinig en moeielijk begaanbare wegen had. Hier vonden de Romeinen
reeds bewoners; hier deden zij hun marktplaatsen en kasteelen verrijzen (Forum
Hadriani); hier lieten zij reeds grachten graven (de Schie van Delft naar het
zuiden). Langs de duinstreek vond men in Holland de eerste beschaving.
In den na-Romeinschen tijd en in den tijd der Hollandsche graven was de
bekoorlijke duinstreek van Holland het meest bewoond. Daar vestigde zich de
adel in talrijke kasteelen, omringd door de lijfeigene boeren; de duinstreek was
het gewest van de oude aristocratie dezer landen, tevens vanouds het meest internationale gedeelte van Holland, het gebied, waarop de overleveringen van de
historie der oudste geslachten betrekking hebben. Langs de duinen, zong' Van
Lennep:
Strekten zich de paden noordwaart,
over zand en heuvelkling ,
Weetring, R\jn en duinbeek over
en langs Noordwijk's enge vaart,
Over 't heim, sinds vroeger eeuwen
om der Saksen naam 1) vermaard,
Verder dan 't aloude landhuis,
waar eens Floris, Holland's lust,
Bij 't gezang der vooglenkoren 2)
vaak van staatszorg had gerust;
Over 't pad, waar Haamstee's liebaard 3)
roemvol had gezepraald,
Slechts bij Haarlems oude walpoort
werd uw omtrek afgepaald.
Heinde en ver klonk toen de horen
op uw paden, reis op reis,
En geen wild was uit te denken,
dat niet rondzwierf in uw kreits.
't Was niet enkel snip of veldhoen,
blonde haas of duinkonijn,
1) Zinspeling op Sassenheim.

2) Zinspeling op Vogelenzang, waar Floris V vaak vertoefde.

.) Manpad.
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Neen, toen kauwde aan 't jeugdig etgroen
't ruig geborsteld everzwijn;
Toen, toen sprong de vlugge hinde
schuchter door het kreupelbosch,
En uit diep gegraven holen
loerde dan een sluwe vos.
Was het wonder, dat bosschages,
zoo bekwaam ter blijde jacht,
Dierbaar waren aan de vorsten
uit het grafelijk geslacht?
Dat zij vaak den jachtspriet grepen
voor 't geweldig oorlogsstaal,
En er menig weispel hielden
in voorouderlijke praal?
Menig prachtig lust- en jachthuis
stichtten zij in 't groene woud;
Maar het schoonste had graaf Willem
aan de zuidzijde opgebouwd.

Van die duinstreek en van de rivierzoomen verbreidde zich de bevolking over
het lage moerasland, dat daarachter lag, eerst nog in riet en lisch en bosschage verloren, maar allengs door de vlijt der bewoners tot een vruchtbare
landouw wordend.

***
Van welke afkomiolt was de bevolking, die den lust in zich voelde, zich te
vestigen in dit moeielijk bewoonbare waterland en op de schrale zandgronden
der duinen?
In den tijd, die aan de Christelijke tijdrekening voorafgaat, hadden zich in de
lage kuststreken van de Nederlanden Friesche stammen gevestigd. De Friezen
waren echte waterlanders, een moerasvolk bij uitnemendheid, dat tevens al spoedig het water bevoer en tot het tooneel. van zijn drukke bedrijvigheid maakte.
Van het noorden, uit de gewesten van het eigenlijke Friesland, drongen de
Friezen voort langs de kust naar het zuidwesten en zuiden door het latere Holland. Doch in deze landstreek ontmoetten zij een anderen Germaanschen volksstam, dien der Franken, welke van het oosten en zuidoosten voortschoven naar
het westen en zuiden.
Het gevolg dier ontmoeting was een vermenging dezer volkselementen. De
samenvloeiing van deze beide volkenstroomen in de westelijke kuststreken heeft
de oorspronkelijke Hollandsche bewoners doen ontstaan. Het noordelijkste gedeelte van Holland is daardoor het meest volkomen fl'riesch geworden; ten wes-
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ten van het vroegere IJ verkreeg het Frankische element naast het Friesche
veel invloed, en zuidelijker verdween het Friesche type langzamerhand al meer
en meer bij het landvolk, om voor het Frankische plaats te maken. Reeds in
de omstreken van Rotterdam en bij Gouda valt dit op te merken; het geheele
ommeland van Gorinchem, de zuidoostelijke hoek van Zuid-Holland, door Utrecht,
Gelderland en Brabant ingesloten, de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
zijn meest Frankische gewesten. En ook ten zuiden van de Nieuwe Maas,
op de Zuid-Hollandsche eilanden, treft men de Friesche grondvormen niet zuiver meer aan.

Vrouwenkleeding omstreeks 1400.

De echte Friezen zijn een blond, blank, fijngebouwd, slank menschenras. Ook
de Franken zijn over het algemeen blond, maar onder hen vindt men er velen
met bruin hoofdhaar en donkergrijze of bruine oogen, terwijl de huidkleur donkerder is en bij velen eenigszins naar het lichte en matte geelbruine overhelt.
De frissche huidkleur "als melk en bloed" vindt men onder de Franken weinig, maar wel veel doffe oogen, sluike haren en grove gelaatstrekken, ook bij
de vrouwen, zegt Johan WinkleI'. Door de vermenging van beide elementen
zijn bij de bewoners van het gebied, dat wij in dit deel beschrijven, de zuivere
typen grootendeels versmolten. En naast de genoemde grondvormen der rassen
hebben zich in het kooprijke en scheepvarende Holland, waar zonen van allerlei natiën welkom waren, uit alle landen bewoners in de echte Hollanders opgelost. Daardoor is in de steden meestal een internationaal volkstype ontstaan
en alleen op het platteland en in de dorpen zijn de oorspronkelijke vormen het
meest behouden gebleven.
In enkele streken en dorpen van het vasteland van Holland vindt men nog
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scherp geteekende volks vormen bewaard. De eigenlijke Kennemerlanders, rondom
Haarlem en van daar langs den duinkant tot Alkmaar wonend, wijken in sommige opzichten. af van den gemengd Franko-Frieschen en evenzeer van den
Frieschen grondvorm, die in het noordelijk Holland heerscht. Misschien heeft
men hierin sporen te zoeken van een afzonderlijk en Frieschenstam, aan den
duinkant gevestigd.
Zelfstandige volkstypen zien wij het best bewaard bij de bewoners onzer visschersdorpen aan de Noordzee, als Egmond, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en
Scheveningen. Zij staan geheel op zichzelf en verschillen ook onderling. Niet

Kleeding llit de tweede helft del' 15e

ee~l\v_

onwaarschijnlijk moeten wij in hen nog nakomelingen der Caninefaten zien,
een volkje, dat volgens de oude schri.ivers de duinen bewoonde. Door enkelen
worden ook de Kennemerlanders tot de nakomelingen der Caninefaten gerekend.
Dat wij hier bewaarde volkszelfstandigheden hebben, blijkt het duidelijkst uit
vergelijking. Een Scheveningsch of Zandvoortsch visscher verschilt in 't oog
vallend van den Rijnlandsehen boer, wat zijn lichaamsvorm betreft.
Een eigen aard en zelfstandig uiterlijk vindt men ook bij de bewoners der
visschersdorpen aan de Zuiderzee) als Volendam en Marken. Hier schijnt zich
aan den rand der zich uitbreidende Zuiderzee in later tijd een oude Friesche
visschersbevolking gevestigd te hebben, die door haar isolement haar raseigenaardigheden en gewoonten bewaarde. De Urkers daarentegen, op het oude
diluviale eiland der Zuiderzee gevestigd, waar in den tijd vóór de vorming der
Zuiderzee drie volksgroepen elkander ontmoetten, onderscheiden zich weder

2
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van de Markers en Vol8ndammers en schijnen in hun taal iets te hebben, dat
aan Friezen, Franken en Saksen herinnert.
In het oosten van het tegenwoordige Noord-Holland, op de kleilanden en venen
langs de Zuiderzee, o. a. te Huizen, l\I uiden en ",Veesp en omstreken, vindt men

Kleeding uit de twcerle helft der 15e eeuw.

nog Friesche karaktertrekken overheerschend, maar op de zandgronden van het
Gooi, zooals te Bussum, Laren, Blaricum en Hilversum zijn de oorspronkelijke
boeren nakomelinp;en der Saksen.
:1:

*

*

Wij hebben de ethnographie der bevolking van Holland in een algemeen
overzicht de revue doen passeeron. Bij onze wandelingen door N euerland zullen
de ethnographische typen door de overgangen en versmeltingen niet altijd in
het oog vallen; alleen wetensehappelijke taalvergelijking en anthropologie zijn in
staat, die aan te wijzen. Maar enkele kenteekenen, die met de ethnographisehe
afkomst in verband staan en duidelijk in het oog vallen, zijn toch nog ten deele
bewaard gebleven bij deze volksafdeelingen.
Wij hebben het oog op de volkseigene kleederdracht, zooals die nog bestaat,
maar welke, helaas! ook meer en meer begint te verdwijnen.
Schilderachtig, rijk in afwisseling van vorm en kleuren zijn de nationale
kleederdrachten van ons land. De tentoonstelling van nationale kleederdrachten, met veel zorg bijeengebracht ter gelegenheid der Inhuldiging van Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina in Augustus- November 1898, heeft ons de nog
bestaande eigen kleederdrachten van Nederland doen kennen. Op de gekleurde
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plaat hebben wij de nationale kleederdrachten van Noord- en Zuid-Holland naast
elkander geplaatst 1). Bovenal de vrouwen hebben, zooaiR uit de plaat blijkt,
het meest de eigenaardige kleeding bewaard, die het sprekendst uitkomt in de
hoofdversiering, in de mutsen of kappen, en in de oorijzers.
De plaat geeft een overzicht van de nog bestaande kleederdrachten en heeft,
zonder op de ethnographische afkomt>t te letten, de meest typische kleeding uit
Holland vereenigd.
Dit kan thans gemakkelijker dan vroeger, omdat vele kleine verschillen, welke
voorheen bij de volkskleeding bestonden, zijn afgesleten. De vrouwen hebben
in hun hoofddeksels nog het meest de nationale eigenaardigheid gehandhaafd.

Kleedin[;" uit het begin del' 17e eeuw. Figuren uit de schilderij van A. van Nieuwland:
Jaarlijksche ommeganek der Leprosen op Koppermaandag.
Rij ksmuseurn, Amsterdam.

Zoo toch kan men zeggen, dat van het vroegere IJ tot Den Helder, alleen VO°
lendam en Marken uitgezonderd, de zoogenaamde Noord-Hollandsche kap het
algemeen hoofdtooisel is der vrouwen. In Assendelft en omstreken kenmerkten
tot voor kort de vrouwen zich ook nog door de korte snede van het jak, en in
Kennemerland was ook de mannenkleeding lang eigenaardig.
De boerin in fig. 3 op de plaat voorgesteld, uit de omstreken van Alkmaar,
draagt het gewone Noord-Hollandsche oorijzer, zooals dat bij de boerinnen ten
noorden van het IJ algemeen gedragen wordt, bestaande uit een beugel zonder
1) Aan !Je welwillendheid vall het Bestuur van bovengenoemde tentoonstelling danken wij het, dez!'
plaat te hebben kunnen doen bewerken.

D.lal'VOOr onzen warmen dank!
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benedenwaartsche bocht boven het oor, drie of vier vingers breed, en met langwerpig vierkante, gegraveerde en met zoogenaamd filigreinwerk versierde, een
weinig gebogen platen, die meestal als boeken of token worden aangeduid. Deze
oorijzers zijn van zilver of goud; men draagt br een gouden of diamanten voornaald bij, twee gouden zij naalden, groote kapspelden en een kanten floddermuts
met korte nekstrook er overheen.

I\leerllng uit hel be~ill der ze\'entiende et 'UW, Figurell uit een schildel ij \'an
A. v. d. Vcnnc HiJ3, nijksmuseum te Amsterdam.

In de meer noordelijke streken van Noord-Holland wordt de kap meer achterwaarts op het hoofd gedragen, zoodat het haar, op het voorhoofd gescheiden,
zichtbaar wordt; vooral is dit het geval bij de typische kleederdracht van Texel
en Wieringen.
Om de kap met haar versieringen goed te kunnen dragen, wordt het haar der
vrouwen kort afgesneden, waarover dan een satijnen ondermuts, met zwarte
bloemen geborduurd, wordt geplaatst. In den rouw is de ondermuts van zwart
satijn met witte versieringen. Door de vrouwen, voor wie de kap te kostbaar
is, wordt in plf!.ats daarvan een nhulle~je" of "bazuintje", gelijk men het noemt,
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gedragen. Daaronder verstaat men een muts, rond van bol, van een breede,
fijngeplooide strook voorzien, welke tot de wenkbrauwen raakt, langH de
wangen al breeder wordend afloopt en van achter uit den hals naar boven omgekruld wordt.
Zaandam had vroeger zijn eigen kleederdracht, die wij nader zullen beschrijven, als wij in die plaats aankomen.
In Zuid-Holland worden verschillende oorijzerkapsels gedragen, op het vasteland en op de eilanden. De Maas is de grensscheiding voor de verschillende
kleeding en op de marktdagen te Rotterdam duidt men de Overmaasche boerinnen gemakkelijk aan door den hoofdtooi. Alleen Vlaardingen, met ten deele
nog Overmaasche kleeding, maakt een uitzondering op die grensscheiding.
Het Zuid-Hollandsche oorijzer van het vasteland, wel het Leidsche of Rijnlandsche genoemd, dat de plaat in afbeelding 1 voorstelt, komt in hoofdzaak
overeen met het Noord-Hollandsche. De zilveren of gouden beugel is echter
niet overal even breed, zooals bij het Noord-Hollandsche wel het geval is, maar
eenigszins gebogen naar den vorm van het hoofd en aan de slapen iets verbreed, als een aanduiding van de bladen der Friesche oorijzers. De token of
boeken ter zijde van het hoofd zijn ook vierkant, maar aanmerkelijk kleiner
dan in Noord-Holland. .Men draagt er een voornaald, zijnaaiden en groote kapspelden bij, juist zóó als in Noord-Holland, en tevens wel hangers aan de token
of boeken, wat in het eigenlijke Noord-Holland nooit gedaan wordt.
De muts, die bij dit kapsel gedragen wordt, is tweeërlei. Of het is een klein
mopmutsje, Of het is een groote floddermuts, met lange, geplooide, kanten nekstrook. De vrouwen, die geen oorijzer dragen, hebben een zeer eenvoudig
neepmutsje tot hoofdbedekking.
Het oorijzerkapsel der Zuid-Hollandsche eilanden kenmerkt zich bovenal door
de groote, dichtgewondene, kegelvormige spiralen van dik goud of koperdraad,
krullen genaamd, waar men groote, lange, slingerende hangers in draagt. De
beugel van het Overmaasche oorijzer iR tweeërlei: Of, wat meestal het geval is,
zeer smal en onaanzienlijk, van zilver, koper of blik, Of br0ed, van goud vervaardigd, evenals de beugels der oorijzers van het Hollandsche vasteland. Het
oorijzer wordt er bedekt door een eigenaardige, zeer fraaie muts, welke als een
sluier in een langen staart over den rug hangt, soms bijna tot het middel reikt.
Die muts draagt den naam van staartmuts of keuvel.
Een eigenaardige kleederdracht hebben de visschersdorpen. Wij zullen die
later meer in bijzonderheden beschouwen. Alleen wijzen wij er hier op, dat
de Marker en Volendamsche vrouwen geen oorijzers dragen en dat de Urker
vrouwen een eigen oorijzerkapsel bezitten. De vrouwen in de visschersdorpen
Zandvoort, Noordwijk en Katwijk zijn op dezelfde wijze gekleed. De oorijzers
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zijn van zilver, met token of hangers van goud, terwijl zij bedekt worden
door een muts, zonder de lange, afhangende kanten.
Scheveningen wijkt eenigszins hiervan af. Over de zwarte, aansluitende ondermuts wordt het oorijzer aangebracht, meestal smal en van zilver. De beugel van het Scheveningsche oorijzer strekt zich wat langer uit, tot op de zijden
van het voorhoofd, waar hij bezet is met kleine, half plaatvormige, gegraveerde
haakjes, of met langwerpig ronde, met filigreinwerk versierde boeken. Hierbij
draagt men ook tweeërlei muts: een gewone muts of een fraai mutsje, dat aan
de zijden van het hoofd een· geplooid kanten strookje heeft, met een geplooide
nekstrook.

Vischafslag te Scheveningen.

Naar van Driest, Gemeentemusrum Den Haag.

Het Gooiland heeft nog een eigen volkskleeding, vooral zich kenmerkend door
de hoofdbedekking der vrouwen, waarvan onze gekleurde plaat typen aanwijst.
Wij zullen deze hier niet nader bespreken, omdat die in een volgend deel
behandeld wordt.

***
Werpen wij een enkelen blik op de geschiedenis der vrouwenkleeding.
Slechts een blik, zeggen wij, want er zouden boeken over te vullen zijn.
Elk tijdperk heeft zijn eigen kleeding gehad, zijn eigen mode g'ekend. In de
zoogenaamde groote wereld heerschte al vroeg een groote afwisseling in de mode;
de boeren bleven ook in dezen vanouds het meest getrouw aan het bestaande.
Echter valt het niet te ontkennen, dat menige sierlijke vorm der boerendracht
van thans aan de vroegere grootelui'skleedillg is te danken, die door de boeren
werd overgenomen en bewaard tot op onzen tijd.
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Hoewel de mode reeds lang de wereld naar haar pijpen had doen dansen, was
het toch eerst in het laatst der 14e eeuw, dat zij zich zoozeer liet kennen in
al haar wispelturigheid en grilligheid, dat er elk jaar verandering in kwam.
Als wij alleen de kleeding der aanzienlijke vrouwen even bespreken, dan valt
het ons op, dat zij zich omstreeks 1400 kenmerkte door bijzondere nauwsluitendheid,
evenals dat met de mannenkleeding uit dien
tijd het geval was. Als een vrouw in haar
huiskleed was, gaf dit zoo juist mogelijk den
vorm van het lichaam te zien, niet alleen
boven den gordel, maar zelfs tot over de
heupen. Wanneer zij uitging, trok de vrouw
haar overkleed an.n, eveneens zeer nauw,
met uitzondering van de mouwen, die wijd
en uitgetornd waren. Het ontblooten van
borst en hals, het decolleteeren, kwam reeds
in zwang. De overheid trachtte er zich tegen
te verzetten, doch vruchteloos. Men zag vele
vrouwen, wier borsten voor de helft te zien
kwamen, en geen verordeningen hielpen er
Kapsel t 7e eeuw.
tegen ~ de vrouwen wilden de fraaiheid en
blankheid van borst en rug doen uitkomen. Het over den rug los hangend haar
werd opgebonden, om den hals niet te bedekken; na 1400 werd het haar niet
meer los gedragen. Het komt ons voor, dat de haarbeugels, die bij de Friezen
in oorijzers veranderden, aan deze zelfde om3tandigheid hun oorsprong te danken
hebben. Omstreeks 1400 werd het haar gevlochten met dat doel, welke vlechten
om het hoofd gewonden werden; ook droeg men het haar in netjes of zakjes
aan beide zijden van het hoofd.
Hoewel de sluier en de kaper nog steeds als hoofdbedekkingen der vrouwen
omstreeks 1400 dienst deden, kwamen ook andere hoofdbedeksels, zonderling
van vorm en buitengewoon van grootte, in gebruik. ' Het oudste van deze was
een soort van kap, nauwsluitend om het hoofd, die van voren eenigszins op een
neepjesmuts geleek, doch drie à vier verdiepingen op elkander van neepjes had.
Wat later zag men mutsen, welke aan beide zijden in kussentjes uitliepen; verder
mutsen of hoeden, die aan grenadiersmutsen herinneren.
In de tweede helft der vijftiende eeuw gaf het weelderige Bourgondische hof
den toon aan voor de mode in het beschaafde Europa. Philips de Goede en
Karel de Stoute omringden zich met buitengewone pracht en weelde. De fijnste
en kostban,rste stoffen werden vervaardigd naar schoone modellen en de vorsten
en de adel maakten gebruik van al dat schoons.
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Bij de vrouwenkleeding vielen vooral de hoofddeksels door hun zonderlingen vorm
in het oog. Maakten de mannen veel werk van hun haar, waren zij er trotsch
op, lange haren te kunnen toonen, de vrouwen deden hun best, geen enkel haar
te laten zien, en wat zij niet bedekken konden, brandden zij af of trokken zij
uit. In plaats daarvan vergrootten zij hun hoofddeksels of mutsen, iets, wat het
Bourgondische hof van het Fransche had overgenomen. De vrouwen geleken soms
op gehoornde herten, die den kop nijgen als, zij in het bosch gaan.
B\j de armere standen was het andArs. De vrouwen uit het volk droegen in

Kleeoierdrachten uit de tweede helft der 17e eeuw.
Naar een schilderij van Van Tilborg. GerneenternllS[~Urn, Den Haag.

dien tijd een vrij nauwsluitende kleeding, tot den hals dichtgeknoopt of geregen,
mouwen, niet te wijd en niet te nauw, wijde rokken, kort genoeg, om de bewegingen der voeten niet te belemmeren, en daarover een schort of boezelaar. Het
haar, bij de boerinnen loshangerld en niet lang, werd veelal gestrengeld en gewoonlijk door een doek bedekt, die, onder de kin vastgeknoopt, los neerhing. Over
t geheel was de kleeding van vrouwen man meer frisch gekleurd dan vroeger.
Wij doen een sprong twee eeuwen verder en wenden het oog op de boerenbevolking van Holland.
In de 17e eeuw was de kleeding der boeren en boerinnen in Holland op het
platteland zeer verschillend. De Noord-Hollandsche en Zuid-Hollandsche, de
Rijnsche, Schielandsche en Delflandsche bewoners hadden hun eigen kleeding
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en zelfs de dorpen droegen hun eigen karakter, terwijl enkele namen van dezelfde
kleedingstukken veel verschilden.
De Zuid-Hollandsche en Rijnlandsche boerinnetjes droegen een soort van
tabberd, in den vorm van een bouwen opgeslagen, doch neerhangende geleken zij
op een lang jak. Over de schouders wierpen zij een sagrijnen, saaien of wollen
manteltje met een eenigszins opstaanden kraag.
De Edammer boerinnen droegen aan hun jak
of zieltje platte kragen of linnen omslagen; de
Purmer boerinnen stijve, staande omslagen,
waarin zich het hoofd als verschool. De boezem
werd zorgvuldig bedekt met een net gestrikten
en met linnen bezetten borstlap, dien ze met
rozen of knoopjes en strik-letsen versierden.
Dezen borstlap droegen zij verder over den
nek, zoodat . hij puntig tot achter den bouwen
neerhing, welke bouwen, bij hen niet zoo groot
en ruim als bij de Edamsche, aan een kort,
glad nederhangend rokje, met glimpen bezet,
verbonden was.
De Zuid-Hollandsche boerinnen droegen een
geregen jakje, met een gebloemden of zwart
fluweelen kroplap er over gespeld, die soms ook
met een afstekenden rand omgeven en bovenwaarts van een opstaanden kraag voorzien was.
Op sommige plaatsen droegen de Noord-HollandBoerin uit de eerste helft der 17e eeuw. sche vrouwen een hagelwitte, glad gemangelde
Naar S. van Biest, l\lauritshuis,
kap en een breed, vooruitstaand keurslijf tot
den Haag.
de kin toe. De rokken der Zuid-Hollandsche
boerinnen waren langer dan die der Noord-Hollandsehe, welke laatste zelfs zoo
kort waren, dat de dichters er mede spotten.
*

*

*

Het oude, eigenaardige, met het volk opgegToeide verdwijnt langzamerhand.
Zoo ook de nationale individueele kleeding. Op vele plaatsen heeft het nivelleeringsproces zijn vandalisme reeds toegepast. In de steden, in de Zaanstreek,
en ook op vele plaatsen van het platteland heeft men reeds gebroken met het
verleden, met het kenmerkende. De boerinnen meenen dikwijls bij hun tijd
ten achter te zijn, als zij zich niet kleeden naar de Parijsche mode, als zij
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niet datgene navolgen, waarin de groote wereld voorgaat. De heeren en dames
der groote wereld zijn hierin voorgegaan. Zij hebben veel te veel afgeworpen,
wat het romantisch verleden zoo schilderachtig maakte. In de kleeding, zoowel
als in de bouwkunst, is reeds lang de koude, realistische economie beginnen te
heerschen, smakeloos en karakterloos, zeker in overeenstemming met den tijdgeest, maar niet voldoende aan schoonheidszin. Alleen de boeren en boerinnen
hebben van dat verleden nog iets bewaard, dat echter ook weldra dreigt verloren te gaan.
Zoo veranderden ons land en volk in den loop der eeuwen. Onze bodem, onze
landouwen, onze rivieren en wegen, onze steden en dorpen, onze bewoners, hun
kleeding en woningen, hun zeden en gebruiken, zij alle hebben het proces van
groote veranderingen doorgemaakt. In 't verleden ligt het heden, in het nu, wat
worden zal. Wie het heden wil begrijpen, wil beoordeelen, moet het verleden
kennen.
Wij stellen ons daarom ten doel, met onze lezers het hedendaagsche Nederland
door te wandelen, maar daarbij tevens uitstapjes te doen in het verleden, om
daar eenige lichtstralen op te vangen, waarin wij het tegenwoordige kunnen
beschon wen, om het verband te zien tusschen de ontwikkelings-geschiedenis
van land en volk.
Het is ons plan, geheel Nederland met u door te trekken, om het land te
leeren kennen van de Eems tot de Schelde, van de Noordzee tot de grenzen
Duitschland. Daarvoor vangen wij aan in Holland en denken de eerste tournée
te maken door de gewesten langs de duinen van 's-Gravenhage tot Den Helder.
Misschien zijn er enkelen onder hen, wien deze regels onder de oogen komen,
die vreezen, gevoerd te zullen worden langs moeilijk begaanbare wegen der
wetenschap en daarom aarzelen mede te gaan. Hen moeten wij geruststellen.
Wij zijn niet voornemens, de paden van het wetenschappelijk onderzoek te volgen,
doch kiezen de meer geëffende banen, die vroeger navorschen reeds voor ons
begaanbaar hebben gemaakt. Onze tocht zal daardoor niet zoo moeielijk zijn en,
naar wij hopen, aangenaam. Het ligt ook niet in onze bedoeling, vele uren in
musea of binnenshuis door te brengen op onze reis: wij zullen vooral buiten
vertoeven, in de vrije natuur, waar geen stof van boekengeleerdheid ons benauwt,
waar niet de overdaad der musea ons drukt, en waar wij ook van tijd tot tijd
flinke stappen kunnen doen, om vooruit te komen, maar toch het belangrijkste
zooveel mogelijk willen bezien. Wij zullen voortwandelen door het Hollandsche
landschap, door bosschen en duinen, over weiden en bouwlanden, maar niet nalaten, een kijkje te nemen in de Nederlandsche steden en in vele dorpen, bij de
onderscheidene monumenten van Nederlandsche bouwkunst, op vele merkwaardige plekken van onze historie. Ook zullen wij ook nu en dan stilstaan bij datgene,
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wat herinnert aan onze groote mannen, aan diehters en schilders, aan staatslieden
en geleerden, aan bouwkundigen en industriëelen.
Met moed aan vaarden wij onze reis, in de vaste overtuiging, tochtgenooten te
vinden, die met ons medezwerven door het land van de Eems tot de Schelde,
het vaderland, dat wij liefhebben en willen kennen, en waaraan wij ook gaarne
de woorden van Bogaers wijden:
Ons landjen is plat; het is klein, het is nat,
't Is koud en beneveld en zwemt in moerassen,
Maar 't zij hoe het zij, wij leven er vrij,
Ons bindt slechts de wet, en de wet maken wij,
Ons Hollandje leev' met zijn poelen en plassen.
Geeft elders natuur een lucht van azuur,
Een eeuwige lente onder bloemengewelven,
Ons schamel gebied verruilen wij niet,
Geen volk, dat zoo fier op den vadergrond ziet;
Ons Hollandje hoort ons: we schiepen het zelven.
Wel draagt hier geen rots een zwellenden tros,
Die nektar belooft in de kuipen der vreemden,
Maar weigert Natuur, wij hebben Merkuur,
De lekkerste druif is dien gast niet te duur,
Hij vult ons den beker te midden der beemden.
Een oog vol met gloed, een vuriger bloed
Moog' troon en in 't Zuid bij melodischer tonen,
Meer schoonheid bijeen dan hier om ons heen,
Meer reinheid en trouw vindt men nergens niet, neen!
Geen vrouwen zoo lief als de Hollandsche schoonen.
Nog leeft, als weleer, hier moed, braafheid en eer,
Nog wast er geen onkruid op 't graf van de vaad 'ren,
Om de oude banier groent jonge laurier,
Het kroost duldt geen roestvlek op 't erflijk rapier,
Ons Holland mag staan waar de dapp'ren vergaad'ren.
Klein plekjen der aard, ons zoo heilig en waard,
Om 't bloed, dat ge dronkt, om het goed, dat ge teelde!
Geen engel bezit een vleugel zoo wit,
Zoo glanzig als 't heil, dat mijn boezem u bidt,
Bij dank in het harte te midden der weelde.

IN EN OM DE RESIDENTIE.

J.

'S·GRA VENHAGE.

"Heeft llollanu dan alleen weilanden en polders en meren en
moerassen, zooals de vreemdeling, die het land nooit beschonwde, zich
verbeeldt 1 Weilicht zijn wij rijker dan hij, zoo al niet in ontzettende
toch aanlokkende bevallige lnndtooneelen. Wellicht is hier de natuur
overvloedig in alles, wat hart en gevoel op een aangename wijze
streelt. Of zoude het oord misdeeld zijn, waar de rivier tusschen
Lloemhoven en lustwaranden kronkelt, waar de duinbeek onder het
eikenloof ruischt eu de nachtegaal in den bloeienden meidoorn zingt?
Vaak begaf zich de Hollander, door reislust aangedaan, naar het
een of ander vr0emd gewest, en reisde lang en \'eel, zonder landschappen aan te treffen, die hem alles wedergaven, wat de omstreken
van Den Haag en I1aadem en 's-Graveland in zoo ruime mate
opleveren."
D..T. VAN Lr·;]';NEP.

'k Groet u, heerltik 's-Gravenhage,
Pronkjuweel in Hollands tuin,
Rijk gezegend liev'lingsplekje,
Prijkend aan zijn zandig duin.
Met uw eeuwenoude stammen,
Met uw frissche looverpracht,
Schoonst geschenk uit vroeger dagen,
Dat Natuur u heeft gebracht.
'k Groet u, eerbiedwaard'ge muren,
Eens des Graven hof en hal,
Waar het zoet gefluister ruischte
Bij het vroolijk feestgeschal.
'k Groet u, standbeeld van den Zwijger,
Door wiens groot en wijs beleid
Neêrland voorging op het voetpad,
Dat ten zege heeft geleid.
'k Groet u, met uw donk're bogen,
Schoon bezongen Binnenhof,
Dat ons Jan de Witt herinnert,
't Lot, dat Barnevelt eens trof.
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'k Groet u, somber poortgevaarte,
Pronkend met Oud-Hollands leeuw,
Dat een dubb'len moord zaagt plegen
In een schoone en roemvolle eeuw.
Heil u, koningin der steden,
Immer jeugdig, immer schoon,
Blijf als kostb're parel blinken
Aan Oud-Hollands stedenkroon!

J.

TIDEMAN.

(liaags~h

Jaarb. 1890.)

In de streek, waar thans de vorstelijke residentie verrijst, breidden zich in de
eerste tien eeuwen onzer jaartelling onderscheidene bosschen en bosschages uit
aan den binnenkant van en op het woeste duin. Het lage, knoestige hout van
den duinzoom, met verwrongen stammen, kruipend en zich buigend voor den
zeewind, die met kracht over de duinen blies, g'ing dieper landwaarts en meer
beschut door deze borstwering op de zandige gronden in flinkere, hoog'stammige
boomen over, die verder naar het oosten weer werden vervangen door de moerassige veen bosschen in het weeke achterland. 'russchen die bosschen lagen
open plekken, weide- en bouwgronden, de verblijfplaatsen van enkele eerzame
landbouwers, die de vruchten op den akker moesten beschutten tegen het wild,
dat in' grooten overvloed in het bosch, de wildernis zooals het heette, leefde.
Zoo ongeveer heeft men zich de natuurlijke gesteldheid van den binnen-duinkant
voor te stellen in de eerste eeuwen onzer jaartelling.
Dat hier in den Romeinschen tijd veel hout groeide, moet men afleiden uit het
feit, dat Julianus hier een vloot liet bouwen van achthonderd vaartuigen van
boom en, in de omstreken van Leiden gegroeid. De voorstelling van een schier
onafgebroken reeks van bosschen van 's·Gravenzande langs den binnen-duinkant
tot Haarlem en verder tot Alkmaar, of liever, tot Bergen, Schoorl en misschien
den Hondsbossche, is zeker in hoofdtrekken juist. Het was echter geen onafgebroken woud van hoogstammige boomen, maar een meer aaneengeschakelde
wildernis, waar eiken, esschen, berken, beuken, wilgen, elzen, lijsterbessen,
wilde pruimen, populieren en andere boomen in bonte mengeling groeiden. Men
meent, dat hier tusschen Leiden en Delft het Schakenbosch moet gezocht worden,
een naam, die nog voortleeft bij landerijen tusschen Voorschoten en Voorburg;
in 1560 vond men hier nog een bOBch van ruim 59 morgen groot. Thans wijst
de boerenwoning "Schakenbosch", niet ver van Veur, aan den straatweg deze
streek aan.
In deze woeste doch schoone streek, gelegen langs den weg van het hoofdverkeer te land door Holland, had. een der Hollandsche Graven een jachtslot
gebouwd. De Graven van Holland, die reeds tot aanzien en macht waren
3
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gestegen en zich schier als onafhankelijke vorsten gedroegen, terwijl zij een
gelijke waardigheid in Zeeland en West-Friesland als in Holland bekleedden,
hadden onderscheidene plaatsen, waar zij beurtelings hun hof vestigden, zooals
te Haarlem, Leiden, 's-Gravezande, Zieriksee en elders, alle reeds vroeg aanzienlijke plaatsen, met stedelijke voorrechten begiftigd en gelegen aan den
westelijken zoom van het graafschappelijk gebied. ,Tusschen Leiden en 's-Gravenzande was het niet noodig, een nieuwe hofplaats te kiezen als centrum, om zich
met de onderdanen in betrekking te stellen. Doch de schoone natuur van de

Gezicht in vogelvlucht op het Binnenhof e n zijn omgeving in 1616.

gunstig gelegen streek met haar grooten rijkdom aan wild deed hier een plek
uitkiezen tot een tijdelijke verblijfplaats gedurende de jacht, tot een buitenverblijf in rustige bosch eenzaamheid, om te bekonlen van het krijgsrumoer in
den woeligen tijd.
Den bouw van dit oudste en eerste aanzienlijke jachtslot meent men als den
oorsprong en de opkomst der tegenwoordige residentie te moeten beschouwen.
Voor ongeveer een paar eeuwen waren er nog enkele sporen van het oude
jachtslot in Den Haag aanwezig. Aan de noordzijde van "de Plaats" werd in
het eind der 17<1e eeuw volgens de Riemer, den geschiedbeschrijver van Den Haag,
een gebouw gevonden, "dat zeer oud en van binnen duister was, vertoonende
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door dikte van muren en kelderachtige donkerheid den smaak en trant der
aloude huisbouwingen hier te lande, en niettemin tevens geloofbaar makend,
dat het in een zeer geldeloozen tijd, en wanneer gemeener luyden huizen slechts
van hout waren, gebouwd is door een aanzienlijk heer." Hoewel er geen absoluut
zekere bewijzen voor zijn, is toch de overlevering niet onwaarschijnlijk, dat deze
muren een overblijfsel waren van het oude jachtslot, ofschoon anderen de plaats,
waar het zou gestaan hebben, iets ten noorden van het Spui meenen te moeten
zoeken.
Al is de plek niet met juistheid bekend, dat het jachtslot de aanleiding was
tot een toenemende vestiging op deze plek, ligt buiten twijfel. En toen later de
Graven een nieuw slot bouwden in deze streek, waardoor de bevolking zich
aanzienlijk uitbreidde, ging het oude jachtslot, eerst in leen gegeven aan een
edelman, allengs over in handen van niet-adellijken. Later zag men op die
plek een herberg, waar in 1497 de beeltenis van St. Joris op het uithangbord
prijkte, vervolgens de Draeck uithing en daarna de Zwaen en de Oude Zwaen.
De aanvang van Den Haag moet in het oude jachtslot gezocht worden; de
eigenlijke uitbreiding tot een volkrijke plaats is te danken aan Graaf Willem lI,
den Roomsch-koning van Duitschland. Zoozeer '.vas de rang der Hollandsehe
Graven reeds gestegen, dat de Duitsche Keizerskroon niet te hoog voor hen
geacht werd, en de jeugdige, levenskrachtige Graaf Willem, die te Aken, na de
stad veroverd te hebben, gezalfd was als Roomsch-koning en vele moeielijkheden
in het door twisten verscheurde Duitschland had overwonnen, wilde in zijn
geliefd Holland een paleis stichten, den Duitschen koning waardig, waar hij hof
en Rijksdag zou kunnen houden, zooals het den grootsten vorst der Christenheid
betaamde.
Daarvoor koos hij de streek uit bij het oude grafelijke jachtslot, een plek, die
hem lief was door vriendelijke herinneringen, niet ver gelegen van zijn geboorteplaats Leiden, en evenmin van Delft, waar zijn tante Richardis woonde, van
Loosduinen waar Hollands vorige gravin, vrouw Machteld, de beroemde abdij
had gestieht, de verblijfplaats der edelste maagden. De Hollanders, die hun
Graaf vereerden en in de eer van zijn koninklijke waardigheid deelden, braehten
vele giften op, om hun vorst tot den bouw van een, hem waardig paleis in staat
te stellen, en het overige werd waarschijnlijk gevonden uit den verkoop van
landen op Schouwen in 1249. Aldus werden in laatstgenoemd jaar de grondslagen gelegd van het vorstelijk paleis, dat verrees aan het westelijk eind van
"de haghe", het park. bij het oude jachtslot.
Ten zuiden van het nieuwe slot strekte zich over verren afstand een moerassige
vlakte uit, grootendeels veen- en rietgronden, hier en daar met kreupelhout
begroeid, welke nog eeuwen daarna bekend was onder den naam de "wildernis".
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Ten noorden en noordoosten vond men hooger rijzende duin- en geestgronden,
en over laatstgenoemd terrein slingerde in bevallige kronkelingen door de duinvalleien een beek, die tot op onzen tijd haar nederigen naam van "de Beek"
heeft behouden, doch door de latere uitbreidingsplannen van 's-Gravenhage op
Duinoord bij de stad in weinig meer dan een sloot of riool is veranderd.
Graaf Willem heeft de voltooiing van zijn nieuw kasteel niet mogen beleven;
reeds een zestal jaren na den aanvang van den bouw stierf hij in zijn strijd
met de West-Friezen bij Hoogwoud op tragische wijze, doordien hij, zwaar
geharnast, met zijn paard door het ijs zakte en door den vijand werd gedood.
Een gedeelte van het slot zal reeds gereed geweest zijn en eerst langzaam
werd de bouw voortgezet onder zijn zoon Floris V, die op dat oogenblik nog
slechts den leeftijd van twee jaren bereikt had.
Floris V bracht zijn jeugd grootendeels in Zeeland door en het grafelijk slot
stond veelal eenzaam en verlaten in de bosschen.
Doch een nieuw tijdperk brak aan, toen Floris in 1277 met Beatrix van
Vlaanderen in het huwelijk was getreden en de levenslustige Graaf met zijn
schoone, jonge gemalin dikwijls in het hofgebouw van Den Haag verblijf hield.
Toen werd het stille slot met zijn tuinen en wildbanen het tooneel van afwisselende vermaken van allerlei aard, en tal van edelen, jong en oud, fiere vrouwen
en schoone maagden vereenigden zich om het hof. In dien tijd moest het slot
zelf wel uitgebreid en voltooid worden, om de talrijke gasten en hovelingen te
kunnen herbergen, en een schaar van bedienden en van dorpelingen vestigden
zich rondom het hofgebouw, om hun diensten aan te bieden en te leven van de
groote heeren.
Uit dien tijd dagteekent de opkomst van Den Haag als dorp. Toch was het
nog slechts een plaats van weinig beteekenis, en zelfs de Graven, die in de
nabijheid hun verblijf hielden, schonken aan dit dorp in den eersten tijd niet
veel uiterlijken luister, zooals de Riemer zegt. Hoewel Willem II en Floris V
de vrijheden en voorrechten van menige stad hebben vermeerderd en uitgebreid,
hebben zij aan de bewoners rondom het hofgebouw geen voorrechten of vrijheden
geschonken, en de weinige, hier gevefltigde lieden bleven dus, wat zij vroeger
waren: buren, hllislieden, dienstlieden van den Graaf, maar werden geen poorters.
Zeer lang werd deze plaats dan ook nog vermeld onder de benaming "ons dorp
van den Haghe." Het was een der heerlijkheden van den Graaf, alleen in dit
opzicht boven andere heerlijkheden bevoorrecht, dat de bezitter er verblijf hield.
Toch was de naam reeds bekend, want in 1291 is er al sprake in fltukken
van "den Ambagte van den Haghe" in "Officio de Hagha", zooals in het Latijn
geschreven werd, welk woord in dien tijd een "streek lands" beduidde, ook wel
,ambacht". De bevolking van het dorp Den Haag bleef lang nog klein in aantal,
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zooals blijkt uit de taxatie van 1343 van der "huislieden goed", waarbij Den Haag
nog beneden Monster stond. In 1316 moest zelfs Allard, den "hoeper van Delft",
gehaald worden om "de vaten van der koken en den brouhuse te binden",
waaruit valt af te leiden, dat er destijds nog geen kuiper in Den Haag woonde
en dat het aldus nog een onbeduidend dorp moest zijn.
Graaf Jan I, de laatste uit het Hollandsche Huis (1296-1299), was de eerste,
die zijn hof voor goed in Den Haag vestigde, en de Graven uit het Henegouwsche
en Beiersche Huis hadden, als zij in Holland vertoefden, nergens zooveel hun
woonplaats als hier.
In den tijd van de heerschappij der Graven uit het Beiersche Huis nam het
aantal bewoners in Den Haag' toe, toen genoemde vorsten meer bepaaldelijk
in deze plaats hun residentie gevestigd hadden, zooals ook blijkt uit de vermeerdering van het aandeel~ dat de plaats in de "lentebede" betaalde. Het slot
moest wegens de uitbreiding van het attntal edellieden in het gevolg van den
Graaf vergroot worden, en daar de behoefte aan verschillende bedrijven dagelijks
meer en meer gevoeld werd, zetten velen, met het uitzicht op winst en voordeel, zich in de buurt van het slot neder. En het was onder Hertog Albrecht
(1404), dat voor het eerst de grenzen van deze plaats werden bepaald en eenige
voorrechten werden verleend ter bevordering van den aanwas en den bloei
van het nieuwe "dorp van den Haghe." Stedelijke rechten verkreeg Den Haag
wel niet, doch het waren voorrechten, welke den "buren" werden verleend en
die zij eertijds niet bezaten.
De titel van Den Haag bleef nog die van "dorp", of van "dorp en vrijheid";
soms wordt er gesproken van Ambachte of Dorpe, maar eveneens schreef men
"Vlekke" en zelfs "Stede," hoewel er nooit eigenlijke stedelijke rechten verkregen werden. In overeenstemming met deze benamingen werd in de 16e eeuw
nièt gesproken van het Dorphuis of Rechthuis in Den Haag, maar van een
Raadhuis, soms van een Stadhuis. Hieruit moeten wij afleiden, dat het geographisch begrip van een stad in dien tijd (1533) reeds vaststond, hoewel volgens
het staatsrechtelijk begrip Den Haag niet een stad mocht heeten.
Den Haag is ook altijd een open vlek zonder bemuring gebleven en werd des
nachts slechts afgesloten door hekken en draaiboomen. Men vond deze op het
Spui, voorbij de Langegracht, in de Wagenstraat omstreeks het Padmoes, op het
Westeinde, eerst bij de Vleersteeg en later bij de Westermolens, bij de Scheveningsche brug, aan het eind van de Hooge Nieuwstraat en bij de Boschpoort,
aan het eind van de Molenstraat, bij de Prinsenstraat en aan de Poten.
De uitbreiding van Den Haag, eenmaal aangevangen, ging verder. 't Was wel
geen handel, die hier tot bloei kwam - daartoe lag de plek niet gunstig maar toch bracht de toenemende bevolking in de hofstad ook de nijverheid tot
3*
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groote ontwikkeling. In den oudsten tijd waren de eenige bronnen van bestaan
van de inwoners bovenal visscherij, veeteelt en landbouw, het vervenen der
omliggende gronden (Venestraat) en eenige scheepsbouw. De Graven schijnen
naar hun beste vermogen deze takken van bedrijf te hebben beschermd en
gesteund. Dat er veel veenderij in de 'omstreken der stad was, blijkt uit tal
van uitgiftebrieven van Albrecht van 1357-1404, waarin telkens vermelJ wordt,
dat het uitgegeven land was "een uitgedolven veen", en ook onder de latere
vorsten vinden wij daarvan nog talrijke bewijzen.
Doch in de 16e eeuw werd ook de nijverheid in Den Haag ontwikkeld, al zou
de stad nooit een fabrieksstad worden. De voornaamste tak van bedrijf schijnt
de lakenweverij geweest te zijn en nog getuigen enkele gracht- en straatnamen
van den bloei, waartoe dit bedrijf hier eens kwam. De Voldersgracht, de
Ververssloot, de Weversplaats herinneren hieraan. Walmeer die nijverheid naar
hier werd overgeplant, valt niet te zeggen; dit weten wij, dat er in het midden
van de 15e eeuw reeds bepalingen op de weverij bestonden. Doch vóór de
eeuw nog ten einde was, had de weverij in Den Haag haar bloeitijd gehad en
ging zij weder te gronde, om geheel te verdwijnen. Niet in de nijverheid en
evenmin in den handel zou Den Haag zijn toekomst hebben te zoeken. De
schoon gelegen stad was als voorbestemd tot de residentie van den vorst van
een onafhankelijk volk, van een vorst, wiens macht bestond in de volksvrijheid,
en die geen muren of wallen noodig had te zijner beschutting. De uitbreiding
van Den Haag is van den beginne af te danken aan de verblijfplaats der hooge
regeeringspersonen en collegiën.
De eerste woningen in Den Haag werden gebouwd door edelen en andere
aanzienlijken in de nabijheid van het grafelijk slot. Op de Plaats, den Vijverberg,
het Tournooiveld, den Kneuterdijk en aan het Voorhout vond men die aanzienlijke
oude gebouwen, waarvan in den tijd, toen de Riemer schreef, nog sporen waren
te vinden. In de tweede helft van de 14e eeuw zag men op den Vijverberg
een groot aantal min of meer sterke en uitgestrekte adellijke en onadellijkc
woningen gesticht; in 1467 stonden er veertien huizen. Ook aan het Voorhout
werd gebouwd: Graaf Willem V gaf o.a. aan Meester Jan den Borduurwerker
een hofstede in den Voorhout in 1352 in vrijen eigendom, en in 1359 werd op
last van Albrecht het huis van den machtigen Arkel hier afgebroken op de plaats,
waar thans de kloosterkerk staat, om Arkel voor zijn Hockschgezinde gevoelens
te straffen.
Van de oude straten uit Den Haag noemen wij nog de Heulstraat bij het
Tournooiveld, reed3 bekend in 1358, het Noordeinde, in 1328 genoemd, de Papestraat, waarvan gesproken wordt in 1373, de Venestraat 1384, de Spuistraat 1392.
Om die oude kern, waarvan wij slechts enkele gedeelten ter sprake brachten,

HET BOSCH BEDHElGD.

VESTINGwERKEN.

39

breidde Den Haag zich uit, eerst langs de wegen, die zich naar alle zijden al"
armen uitstrekten in het land, en langzamerhand aanvullend de tllsschenruimten
tot een gesloten huizenmassief.
Wij schrijven geen geschiedenis. van de residentie, doch wezen enkel de
hoofdfeiten uit haar ontwikkelingshistorie aan, voor zoover dit binnen de grenzen
van ons bestek kon geschieden. Daarom kunnen wij ons niet met alle bijzonderheden der uitbreiding bezighouden, doch enkel de hoofdlijnen aangeven.
De uitbreiding van Den Haag in de zestiende eeuw was niet aanzienlijk en
werd nog afgebroken door een treurig tijdperk van ellende, waarin de stad in
1574 verkeerde gedurende den tijd van de onlusten en beroerten in deze landen.
Zelfs dreigde een oogenblik een zware slag, toen het schoone Haagsche bosch,
welks geschiedenis wij nader zullen verhalen, op den index der vernieling
werd geplaatst. Het voorstel daartoe werd, naar aanleiding van den treurigen
loop der tijden, gedaan door den Prins van Oranje, doch kwam gelukkig niet
tot uitvoering.
.*

**

Na die onrustige en onzekere tijden braken betere dagen aan, toen de zon
der Nederlandsche vrijheid boven de kim verrees. Nadat dit gedeelte v!ln Holland van den Spaanschen vijand was bevrijd, begon men er aan te denken)
den zetel van het bestuur weer over te brengen naar Den Haag, de plaats, waar
's lands vorst en met hem de voornaamste staatslichamen steeds verblijf
hadden gehouden.
Een bezwaar rees hiertegen op, nl. dat de plaats geheel open lag en hoegenaamd geen verdedigingsmiddelen bezat. Men had er in 1573 over beraadslaagd,
om hierin verbetering te brengen, doch de inval van den Spaanschen vijand
had de beraamde plannen in duigen geworpen. Nog kwam men terug op die
plannen in 1600, toen Prins Maurits den 4den Mei van dat jaar aan de Gecommitteerden der Staten van Holland een ontwikkeld plan daartoe inzond en subsidie hiervoor aanvroeg. De Staten verleenden machtiging, maar meenden, bij
den treurigen toestand der geldmiddelen, geen subsidie te moeten verleenen.
Op den 6den Juni 1600 werd door de regeering besloten) Den Haag te versterken
door vesten, grachten en poorten. Van 1615-1617 werd zelfs met het graven
der grachten, die de stad zouden omsluiten, aangevangen en later met het maken
der borstwering achter de grachten, welke arbeid in 1629 reeds gestaakt werd.
De "Hooge Wal" is nog een overblijfsel van dat werk.
De plannen, om Den Haag tot een vesting te maken, kwamen telkens weer
ter sprake, o. a. in 1635, toen de stad met een inval bedreigd werd en zelfs het
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bouwen van een steenen muur werd aanbesteed van de Maliebrug tot aan de
ophaalbrug beneden het Bosch; ook werd toen besloten, de grachten te laten
uitdiepen, maar toch zijn de muren en wallen niet tot stand gekomen en bleef
Den Haag van den engsluitenden vestingbouw verschoond, een opene stad,
welker grachten geen voldoende afsluiting vormden, een plaats, die als aangewezen was voor den zetel der regeering in een vrije Republiek, zonder de
suprematie eener hofstad.
Zoo werden, na den terugkeer der veiligheid, de hooge staatslichamen van
Delft weder naar Den Haag verplaatst, den zetel der vroegere graven. Aanvan-

Gezi cht op het Buitenhof in t 758.

kelijk geschiedde dit onder zeker voorbehoud, want de Staten van Holland
achtten het volstrekt noodig, dat alleen die stukken naar Den Haag zouden
worden medegevoerd, welke voor den dienst onmisbaar waren, terwijl de overige
te Delft bewaard moesten blijven. Doch op 13 Maart 1577 schreef Prins Willem
aan het Hof van Holland, dat hij zijn toestemming gaf tot het verleggen van hun
zetel uit Delft naar "de oude residentieplaats."
Niet lang daarna volgden andere collegiën: de Algemeen.e Staten en de Staten
van Holland, met de Gecommitteerde Raden, de Raad van Brabant, de Generaliteits-Rekenkamer en meer.
De toevloed van hooge ambtenaren en aanzienlijken en de bloei der Republiek, welke haar in de Gouden Eeuw tot het centrum der Europeesche diplo-
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matie verhief, waardoor de gezanten van vreemde mogendheden zich hier
vestigden, deden de stad snel uitbreiden. Nieuwe straten en pleinen werden
aangelegd en aanzienlijke woningen verrezen er in grooten getale, om de voorname staatsdienaren en vreemde diplomaten te huisvesten.
Zoo werd Den Haag allengs een internationale stad, welker bewoners uit de
aanzienlijksten van alle deelen des lands, uit leden van alle natiën werden
gevormd, waar alle talen gesproken werden en bovenal de taal der internationale
diplomatie, het Fransch, de omgangstaal in de kringen der aanzienlijken was.
Die bevolking, uit allerlei elementen samengesteld, deed Den Haag de eenheid
van karakter verliezen en den vreemdeling twijfelen, of hij zich wel onder een
Hollandsche bevolking bevond. Maar toch lag er bij dat vele vreemde, zich
oplossend in het amalgama van verschillende ethnographische elementen, een
Hollandsche tint over het landschap en de stad, zoodat voor den nauwlettenden
waarnemer niet verloren ging de overtuiging, dat de Hollandsche grondtrek er
domineerde.
Den Haag is bovenal de verblijfplaats van ambtenaren en renteniers. Nederlandsch-Indië levert een belangrijk contingent aan de vlottende bevolking der
stad, en het rastype wijst bij velen onmiddellijk aan, dat hun stamland geheel of
ten deele ligt nabij den aequator. Levendig is de bevolking, op deze wijze samengevloeid, niet; al mag de oudgast soms wat mopperig vallen en de rentenier
wat zenuwachtig de koersberichten nagaan, men leeft er physiek rustig, zonder
haast, veel wandelend. Geen stad telt zooveel wandelaars als de residentie:
men heeft er tijd voor. Ook het stadstramverkeer heeft zich, Scheveningen
uitgezonderd, aan die langzame beweging aangepast en tracht zelfs de wandelaars daarin te overtreffen. Alleen in den zomer, als het badseizoen is geopend
en het Kurhaus en de Buiten-Societeit in het Bosch trekken, heeft de Hagenaar
het druk. Doch als die tijd voorbij is, gaan de dagen weder traag om.
Den Haag is een groote stad, vooral uitgebreid van oppervlakte, doordien zij
over 't geheel niet dicht bebouwd is, voornamelijk in de nieuwere gedeelten.
De aanzienlijkste uitbreiding echter heeft Den Haag in de tweede helft dezer
eeuw ondergaan. De tijd van de samenvloeiing der bevolking in de steden,
een bedenkelijk sociaal verschijnsel, verwekt door den invloed der moderne
verkeerswegen, heeft een buitengewonen stroom van vreemdelingen naar Den
Haag gevoerd. Van 42150 inwoners in 1811, 56105 in 1830, 58521 in 1840 en
66329 in 1850 nam de bevolking toe tot 78105 in 1860, 91328 in 1870, 113460
in 1880 en 156761 in 1890, van welken er 18141 in Scheveningen woonden. In
1900 bedroeg de bevolking 205328 zielen.
De laatste uitbreidingen evenwel hebben de stad in aesthetisch opzicht geen
voordeel, of liever, veel nadeel gedaan. Smakeloos en karakterloos was o')k
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hier de aanleg van groote stadsgedeelten, we'..ke de oude stad omgorden en die
aangevuld werden met kazernehuizen, geheele straten onder één lijst, zonder
de minste afwisseling, als wij de huisnummers uitzonderen: de jammerlijke
vruchten van een onbelemmerde bouwspeculatie. Eerst in den laatsten tijd
komt ook hierin eenige verbetering door den aanleg van nieuwe lanen en met
meer smaak en stijl gebouwde huizen. De uitbreiding van Den Haag in de
dUinen heeft in Duinoord reeds schoone stadsgedeelten doen verrijzen. Een
belangrijk voordeel van den stadsbouw in Den Haag is hierin gelegen, dat er
minder in de hoogte en ruimer gebouwd werd dan in Amsterdam. Den Haag
als open plaats heeft altijd meer open pleinen binnen de stad gehad dan de oude
vestingen. Daardoor heeft menig gedeelte van Den Haag met zijn boomen en
plantsoenen een vriendelijk aanzien, dat steeds de roem is geweest der residentie,
waardoor zij uitblonk boven vele aanzienlijke steden.
's--Gravenhage, stad der steden,
Hollands roem en Neerlands lust,
Pronkjuweel van onze gouwen,
Schittrend kleinood van de kust!
Waar zijn elders in Europa
aan een Seine, Theems of Rijn
Steden met zoo schoone pleinen,
diè een bosch of bloem hof zijn?
Steden, waar aan de eene zijde
't oog slechts rust op bloem en blad,
Of op vijvers, ·waarin zwanen
drijven op het rimplend nat?
Steden, waar aan de andre zijde
vol verrukking de oogen slaan
Op een reeks van blanke heuvels,
aan het hart van d'Oceaan?
Steden, waar de geest der eeuwen
ommewaart langs plein en gracht,
Om te spreken van de glorie
van een machtig voorgeslacht.

Aldus zingt Louwerse terecht van zijn geliefde stad. En als wij den blik buiten
de residentie slaan, dan zien wij Den Haag ingesloten tusschen "de heerlijke
weiden van het Westland aan den eenen kant en het lommerrijk geboomte van
het trotsche Haagsche bosch aan de andere zijde, terwijl de fraaie Scheveningsche
boschjes en die van Zorgvliet de stad aan den duinkant begrenzen met een
zoom van groen."

OP HET BINNENHOF.
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Niet ten onrechte roemde Huygens Den Haag als:
"Het dorp, der dorpen geen, daar ieder steeg een pad is,
Maar dorp, der steden geen, daal' ieder straat een stad is."

terwijl hij in zijn Voorhoutszang de stad aldus beschrijft:
"Laat ik dan mijn oogen weiden
Over d'een of d'andren kant,
'k Vind er altijd groene weiden,
Met gestichten omgeplant;
Iemand zal mij kunnen toonen
Of meer huizen, of meer houts;
Maar waar zag men ooit bewonen
Zooveel stads in zooveel wouds?"

en wij kunnen dit gelukkig ook nog toepassen op groote gedeelten van het
tegenwoordige Den Haag.

***
Onze wandelingen door Den Haag vangen wij aan bij het Binnenhof, de
klassieke plek, waaraan tal van herinneringen aan belangrijke perioden uit
's lands historie verbonden zijn, de bakermat der residentie. Wij mogen noch
bij die geschiedenis, noch bij de gebou wen, welke men hier vindt, in bijzonderheden stilstaan: beide zijn reeds herhaalde malen beschreven. En het zou ons
bij deze wandelingen te veel tijd en ruimte kosten, om daarin door te dringen.
Wij bepalen ons dus tot een overzicht.
Als wij de poorten van het Binnenhof binnentreden en in die ommuurde
ruimte rondwandelen, rijzen bij het zien van die ernstige, deftige gebouwen onwil- .
lekeurig voor onzen geest op de beelden van Neerlands stadhouders en uitnemendste staatslieden, die hier met succes arbeidden en de Republiek in haar
roemrijkste dagen door de woelige wateren der Europeesche staatkunde stuurden.
Het gebouw, dat het eerst het oog trekt en schier het middelpunt van het
geheel vormt, kenmerkt zich door een hoogen, spitsen topgevel met twee ronde
torens. Dit gebouw, hoezeer ook uitwendig veranderd en inwendig geheel onkenbaar geworden, is een overblijfsel van het hoofdgebouw, dat het kasteel
uitmaakte, met welks bouw Graaf Willem lI, de Roomsch-koning, in 1249 aanving, doch die in 1255 door het jammerlijk uiteinde van den vorst gestaakt werd,
tot Floris V hem in 1274 deed hervatten, zoodat het slot in 1286 voltooid was.
Dit gebouw heette "de Zaal," "de Hooge Zaal," en onder het stadhouderloos bewind
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de n Groote Zaal". In later tijden heeft de Zaal ten onrechte ook den naam
"Ridderzaal" verkregen, een gevolg van de meening, door sommigen verkondigd,
dat Floris V in de Zaal de ridderorde van St. Jacob zou hebben ingesteld, een
bewering, die onjuist is gebleken.
In dit gebouw begroeten wij een eerwaardig monument uit onze geschiedenis,
een stuk middeleeuwsche romantiek en historie, waar de grijze muren fluisteren
van vorst~n en hovelingen, van ridders en schildknapen, van adellijke vrouwen
en jonkvrouwen, die er deelnamen aan schitterende feesten uit den riddertijd.

u

zij mijn groet, 0 ridderlijke Zaal!
Van vroeger glans nog schemerende straal,
Als 's avonds om de kruin der bergen vonkt,
Door 't vaakrig oog des moeden dags belonkt.

Gij waart toch, in der tijden donkren nacht,
Van 's-Gravenhaag de glorie en de pracht;
Het merk, dat zij van vorstlijke afkomst droeg,
Wat vreemde hand haar ooit in kluisters sloeg,
Gelijk een trek van fierheid op 't gelaat
Den vorstentelg in 't slavenkleed verraadt.
En welk een glans van blijder dag getuig',
Wat stralenkralls om 't vorstIijk voorhoofd buig',
Gij blijft, 0 zaal, met uw eenvoudig schoon
Het keurgesteent van 's-Gravenhage's kroon.
Gij draagt van ieder tijdsgewricht
Een blijvend merk; de moed, de ridderplicht,
De vroomheid van een later, schooner tijd
't Heeft alles u ten heiligdom gewijd.

A.

BEELOO.

Doch, helaas! wat de Zaal eens geweest is, valt uit den tegenwoordigen, lang
verwaarloosden toestand bijna niet meer te zien; veel is weggebroken, verbouwd
of verstopt; raamopeningen zijn dichtgemetseld en de daardoor verkregen nissen
dienen nu tot kasten; de kanteelen en pinakels en dakvensters zijn afgebroken,
de muren verhoogd, de dakhelling gewijzigd, en moderne daklantaarns hebben
de vroegere dakvensters vervangen. Alleen de westgevel, dien wij vóór ons
zien, van gele reuzenmoppen, oprijzende tusschen de slanke, 36 meter hooge
torens, met hun vlakke beneden- en hun met spitsboognissen versierde bovengedeelten, alleen deze monumentale gevel met zijn roosvenster, zijn roset- en
andere siernissen, zijn hogels en kruisbloem in den top, vertoont nog het beeld
van den oorspronkelijken bouw, zegt de heer C. H. Peters.
Zoo heeft dit gebouw er jaren gestaan, als om het nageslacht het gemis van
piëteit en schoonheidsgevoel dag aan dag te verwijten, als om den afge-
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DE ZAAL IN HAAR BLOEITI.JD.

vaardigden des volks, die hier schier dagelijks voorbijgaan, het geweten wakker
te schudden en hun toe te roepen, welke heiligschennis hier gepleegd is.
Of dit doel bereikt is? Op het oogenblik, dat deze letteren ter perse gaan,
ziet men de taak beginnen, die de Zaal zal verlossen van haar treurigen ombouw, om haar terug te brengen in den oorspronkelijken toestand. Een der
torens staat reeds gedeeltelijk vrij, het linker zijgebouw ligt in puin, en weldra
zal het andere volgen.
Welken indruk maakte dit gebouw in zijn zonnige jeugd, welke beteekenis
had het in die dagen? De heer Ising geeft ons hierop antwoord. "Hoog rees
de Zaal op te midden van Hollands houtrijke duinstreek. De forsche gevel,
tusschen twee slanke torens gevat, overdekt met een sierlijke kap, uit kostbaar
Iersch eikenhout getimmerd, werd de Zaal bij uitnemendheid genoemd. Sedert
het midden der dertiende eeuw maakte zij het middelpunt uit van het Haag·
sche Hof. Daar vierden de Graven uit de Huizen van Henegouwen en Beieren
feest; daar spraken de Bourgondische Hertogen recht; daar wapperden in de
glorierijke dagen der Republiek de vaandels en banieren, op 's lands vijanden
veroverd. Zij was getuige van de pracht en weelde der riddertijden, van de
rijpende beschaving, van de zangen der meistreels en de tournooien der Heeren; zij zag de wording der Republiek, haar bloei, haar kracht, haar bloedige
offers, haar verval."
Ook al heeft Floris V hier niet de orde van St. J acob ingesteld, in de Zaal
hield Filips van Bourgondië toch herhaaldelijk vergadering of Staete van zijn
Orde van het Gulden Vlies, de eerste maal in 1432, maar met buitengewonen
luister in 1456 bij de viering van het vijf-en-twintig-jarig bestaan der Orde.
In den Grafelijken tijd diende de Zaal tot feest- en eerezaal, waar de Heeren,
Ridders en Edelvrouwen zich verzamelden, als de genadige Heere ter jacht toog
of uitreed, om te "voghelen" in de wildrijke duinstreek; hier werden de schitterendste feesten gegeven, waar de weelde schier tot verkwisting steeg. Doch
na den Grafelijken tijd diende de Zaal tot praktische, vaak politieke doeleinden.
Binnen deze muren namen in 1581 de afgevaardigden der Geünieerde Provinciën het belangrijk besluit, waarbij de Koning van Spanje vervallen verklaard
werd van zijn heerschappij over de Nederlanden, "op grond, dat de onderzaten
niet van God zijn geschapen ten behoef van den Prince, om hem in alles, wat
hij beveelt, recht of onrecht, onderdanig te wezen en als slaven te dienen,
maar veeleer de Prince om de onderzaten, zonder welke hij geen Prince is,
met recht en redenen te regeeren en voor te staan en lief te hebben, alzoo als
een vader zijn kinderen." Zoo hoorde men daar in de oude Zaal reeds in de
16e eeuw de ideeën der democratie ruischen, niet alleen als gewenscht ideaal,
maar ook tot een levend beginsel van staatkunde aannemen.
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In de Groote Zaal kwam in 1651 de Groote Vergadering bijeen onder de leiding van Jacob Cats; meer dan driehonderd afgevaardigden uit de Zeven Vereenigde Nederlanden beraadslaagden binnen deze muren, en de Hoog M,ogende
Heeren namen plaats onder de vele vlaggen, banieren en standaards, in talrijke
gevechten op de vijanden veroverd.
De tijd van feesten in de Zaal was hiermede voorbij. Nog was er aan Leicester
in 1586 door de Staten van Holland een banket aangeboden, en in 1642 had
Frederik Hendrik er nog een schitterend ballet gegeven ter eere van de Koningin
van Engeland en haar dochter Maria, gehuwd met den jeugdigen prins Willem,
maar sedert werden er geen festijnen meer gevierd. En dit klassieke gebouw was
omstreeks het midden der 17e eeuw reeds tot een soort van bazar afgedaald,
waar kraampjes en winkeltjes langs de muren stonden, later uitsluitend van
boek- en prenthandelaars. In 1709 werd de Zaal aangewezen tot het trekken
van de door Hunne Hoogmogenden georganiseerde loterij, en hoewel van 18081815 tijdelijk voor exercitieplaats of hospitaal dienend, bleef zij tot kort vóór
de laatste restauratie de "Loterijzaal", een naam, die nog dikwijls door den nietHagenaar daaraan wordt gegeven.
Zoo was dit historisch gedenkteeken in een treurigen staat van verval gekomen. Van vele zijden drong men weldra op restauratie aan, doch.... een vandalistische bouwkunde heeft, in plaats van herstelling, in 1861 de oude sierlijke
bekapping door een ijzeren bekapping vervangen en was zelfs van plan, het
geheele gebouw aan wansmaak op te offeren. Toen gingen gelukkig de oogen
van invloedrijke en machthebbende personen open. Op aandrang. der Rijksadviseurs werd van 1878--80 de voorgevel met zijn beide torens, die reeds in
1534 van lage, onsierlijke renaissancespitsen met achtkante koepeltjes voorzien
waren, hersteld en tevens werd toen het overdekte bordes met trap tegen dien
gevel geplaatst, ter vervanging van den dubbelen opgang uit de 18 e eeuw, die
het oude buitenportaal van 1376 had vervangen.
Dit was een begin in de goede richting. Doch op dien weg moet men
voortgaan en zal men gelukkig voortgaan, door de oude Zaal weer uit haar
assche te doen verrijzen.

***
Van de Zaal breidden zich de gebouwen uit aan de noord- en zuidzijde van
het Binnenhof. Van lieverlede ontstonden die bijgebouwen, naarmate de behoeften grooter werden van het grafelijke hof en later van de hooge collegiën
van Staat.
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In het begin der 14c eeuw besloeg het grafelijk Hof een oppervlakte van ongeveer 13/4 H. A. Dit terrein was aan alle zijden, behalve aan de noordzijde, waar
destijds waarschijnlijk de Hofvijver reeds gegraven was, door wallen en grachten omringd. Midden op het plein stond de Zaal; aan de oostzijde grensde hieraan het oude kasteel van Willem II, aan de noordzijde, nabij den vijver, zag
men de toen nog zeer kleine, aan de Heilige Maagd gewijde kapel, benevens
waarschijnlijk eenige andere gebouwen. Deze gebouwen waren,. zoo al niet
reeds in dien tijd, dan toch spoedig daarna, door middel van een overdekte gang,
de zoogenaamde "Witte galerij", ter plaatse van de tegenwoordige middelste
poort, met de Zaal verbonden. De Graaf met zijn gezin konden zich aldus, zonder het plein te betreden, uit hun kamers naar de kapel begeven.
Aan de noordzijde van het Binnenhof werd ook het kwartier gevonden, waar
de ~tedehouder van den Graaf gevestigd was. De laatste, die als stadhouder
van den Graaf over Holland en Zeeland regeerde, was Prins Willem van Oranje.
Ook na de afzwering van Filips bleef het ambt van stadhouder in wezen, doch
met. veranderde beteekenis. De stadhouder kon thans niet meer als de vertegenwoordiger van den afwezigen souverein, den hertog of graaf, beschou'wd
worden, maar was eerste dienaar van de Staten met verschillende rechten uit
vroegeren tijd,
Daar het ambt van stadhouder allengs hooger beteekenis verkreeg in de bloeiende Republiek, werd ook het kwartier van den stadhouder uitgebreid, en tegen
den noordwestelijken walmuur werden gebouwen opgetrokken, die voor het gebruik van den stadhouder dienden.
Prins Willem van Oranje hield voor 1567 meest zijn verblijf te Brussel en
later in het St. Agathaklooster te Delft. Doch Prins Maurits vestigde zich
na 1585 in het stadhouderlijk kwartier op het Binnenhof. Daar de localiteit
hier niet voldoende was, werd van 1620-21 langs den westelijken walmuur
een nieuwe vleugel gebouwd, 32 meter lang. Deze vleugel werd door de oude
poort, die toen verplaatst werd, in tweeën gescheiden, en aan den binnenkant
van den vleugel werd een overwelfde galerij aangebracht, op Toskaansche kolommen rustend.
Ten behoeve van Frederik Hendrik, die in 1625 het stadhouderlijk kwartier
had betrokken, werd in 1635-'36 het benoorden den toren aanwezige hoekhuis
gebouwd. Aldus werd het Binnenhof later uitgebouwd en omsloten, al naar de
behoeften, en verkreeg ook het stadhouderlijk kwartier uitbreiding, terwijl het
in 1689, nadat Willem In Koning van Engeland was geworden, een tijdlang
"Konings-kwartier" werd genoemd.
Wij mogen niet langer stilstaan bij alle veranderingen en aanbouwingen, welke
hier aangebracht werden; wie ze uitvoerrig wil leeren kennen, verwijzen wij
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naar het boek van den heer C. H. Peters, de Landsgebouwen (1891), waaraan
wij verschillende bijzonderheden ontleenen. Onder Prins Willem V en vooral na
diens huwelijk met Prinses Wilhelmina van Pruisen werd het geheele kwartier,
volgens den smaak van dien tijd, prachtig ingericht en versierd, terwijl de stadhouderlijke hofhouding op buitengewoon kostbaren en grooten voet werd ingericht; op het voorbeeld van Frankrijk hield de stadhouder een Zwitsersche
lijfwacht, de zoogenaamde "Cent-Suisses", echte Zwitsers, in het schilderachtig
nationaal costuum gedost uit het laatst der zestiende eeuw. Hiervoor was weer
meer ruimte noodig, en een nieuwe vleugel werd aan den zuidwestelijken kant
van het Binnenhof gebouwd, dat aan die zijde toen nog met boomen en kleine
huisjes afgezet was. De nieuwe vleugel kwam in 1793 gereed en deed het gedeelte
ontstaan, dat thans tot lokalen dient voor de vergaderingen van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
Nog vóór de voltooiing van den nieuwen vleugel werd in dat gedeelte in
1790 met schier koninklijke pracht het huwelijk voltrokken van de dochter van
Prins Willem V, Louise, met den erfprins van Brunswijk-Wolfenbuttel. Toen
schitterden hier in de nieuwe balzaal, die als een meesterstuk van bouwkunst
werd beschouwd, de rijkdom en weelde van het hof op het gala-bal. Maar hiermede eindigde ook de glans van het stadhouderlijk kwartier, en door het tanen
der stadhouderlijke macht, hetwelk onder al die schittering steeds duidelUker
aan 't licht kwam, ging de zon voor deze gebouwen weldra onder.
Reeds in 1785 had de Stadhouder zich met zijn gezin uit Den Haag verwijderd
en hoewel hij in 1787 met gejubel in de residentie terug werd ontvangen, nadat
de Pruisische troepen vrees hadden ingeboezemd, was toch de band slap geworden, die Prins en volk verbond. En onder den invloed der Fransche revolutie
stortte weldra ook in Nederland het wrakke Staatsgebouw ineen.
Den 18"n Januari 1795 verscheen Willem V met zijn beide zoons in de groote
danszaal. De voornaamste hovelingen en ambtenaren wachtten hier den Prins
af. Gedrukt, gebrokell, trad Willem V binnen. Hij wilde een verklaring geven,
waarom hij zich tijdelijk uit den lande wilde verwijderen, maar werd door
aandoening geheel overmeesterd. De graaf van Rechteren las toen op 's Prinsen
verzoek het stuk voor. En hiermede was het pleit beslist: de Prins verliet het
stadhouderlijk kwartier op het Binnenhof voor altijd. De hofkoetsen kwamen
voor, langzaam reed de stoet door het Noordeinde, waar meest alle huizen waren
gesloten, en vervolgens ging het in snellen draf naar Scheveningen. Duizenden
stonden daar, ondanks den felIen oostenwind, op het strand. Om drie uur in
den namiddag stegen de Prinsen uit het rijtuig; visscherslieden droegen hen naar
de pink van Jan Roos; het volk ontblootte de hoofden; de ankers werden gelicht en weldra zag men den laatsten stadhouder, aan boord van het lichte
4
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vaartuig, dobberená op de golven, het land met weemoedigen blik groeten, dat
eens zoo innig aan de Oranje's verbonden was geweest. Dit was het laatste
tafereel uit de geschiedenis van het stadhouderlijk kwartier.
Nog geen week later stapten des nachts te twaalf ure zes leden der Fransche
Nationale Conventie op het Binnenhof af. Hun komst werd met kanongebulder
begroet en zij namen hun intrek in de verlaten appartementen van het stadhouderlijk hof. Daarmede was onder het devies der vrijheid Neêrlands ondergang geteekend.
Geen Oranjevorst heeft sedert het Binnenhof weer bewoond. In 1806 betrok
Lodewijk Napoleon nog den nieuwen vleugel, doch slechts voor kort: reeds in
1808 werd zijn residentie verplaatst naar Amsterdam. En het Binnenhof, aan
het departement van Oorlog overgedragen, werd aanvankelijk bestemd voor een
cadetten- en pupillenschool, enkele gebouwen dienden zelfs voor militair hospitaal.
De kostbare ornamenten, spiegels, geschilderde doeken, schoorsteenmantels, enz.
werden uitgebroken en naar Amsterdam overgebracht, waar eenige in het Paleis
geplaatst werden, andere werden opgeborgen in een pakhuis der voormalige
Compagnie. Waar dit alles gebleven is, kan niet gezegd worden. Zoo was de
heerlijkheid van het Binnenhof te gronde gegaan, verzwolgen in de golven der
revolutie, en het schoone paleis van den stadhouder in een ontredderden en
verwaarloosden toestand geraakt, steeds meer vervallend.
Het gewelf binnen de Stadhouderspoort werd in de 1ge eeuw gevaarlijk verklaard en uitgebroken; de colonnade der galerij werd in 1858 met houten balken
geschaard; de Rekenkamer, die zich op de tweede verdieping gevestigd had,
moest wegens bouwvalligheid verhuizen; de gracht langs den westelijken gevel
van het stadhouderlijk kwartier werd in 1862 gedempt, en de brug voor de
Stadhouderspoort weggebroken; de kelders onder het gebouw werden toen onbruikbaar gemaakt. Schilderachtige effecten en historische monumenten gingen
bij die sloopingswoeàe te gronde, en het stond te vreezen, dat de meest bekende
historische plek van onze residentie geheel een ruïne zou worden, misschien wel,
om plaats te maken voor de stijllooze steenhoop en van den revolutiebouw.
Eerst in ] 878 kwam hierin een verandering ten goede, toen de Minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid, de heer Tak van Poortvliet, de eerste som op
de begrooting bracht tot restauratie van het stadhouderlijk kwartier, waardoor
het eindelijk in den toestand werd gebracht, waarin wij het thans kennen.

***
Aan de noordzijde van het Binnenhof verrijst het gebouw, waar de Eerste
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Kamer der Staten-Generaal haar zittingen houdt. Dit gedeelte werd reeds bij
besluit der Staten van Holland, in 1652 bestemd, om gebouwd te worden tot
een vergaderplaats, waar een zoo machtig college als dat der Edel Groot Mogende
Heeren van Holland en West-Friesland waardig kon ontvangen worden. De
vergaderzaal der toenmalige Staten van Holland is de tegenwoordige vergaderzaal
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 't Was in haar bloeitijd een der
prachtigste zalen, rijk aan schilderwerk, beeldhouwwerk en ameublement, die
de bewondering van landgenoot en vreemdeling opwekten. Maar ook zij heeft
een deel van haar heerlijkheid verloren; de tribunes, in 1880 aan de eindwanden
aangebracht, schaden de verhoudingen en onttrekken de prachtige schoorsteenen
aan het oog, terwijl ook in andere opzichten het vandalisme hier den smaak
geweld heeft aangedaan.
Deze zaal werd in 1795, toen de Provisioneele Representanten van Holland
de Staten van Holland vervallen verklaarden, door de Burgers Representanten
ingenomen en sedert Mei 1798 diende zij voor de vergaderingen van de Tweede
Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam. In 1814 werd de zaal bestemd
voor de vergaderingen der Ridderschap van Zuid-Holland en in 1848 verkreeg zij
haar tegenwoordige bestemming, terwijl ook de Staten van Zuid-Holland nog hun
vergaderingen in deze zaal houden.

***
Een hardsteen en gedenksteen aan denzelfden wand van het Binnenhof draagt
het opschrift:
DE
VOORMALIGE HOFKAPEL
in
MDCCCLXXIX
verbo u wd.
Verder duidt het onderschrift aan, dat in de kelders dier kapel de grafsteden
van Graven en Gravinnen van Holland zijn, en dat hier het lijk van Johan van
Oldenbarnevelt werd bijgezet, 16 Mei 1419.
Op deze plek verhief zich eertijdi:l de Hofkapel. Ongetwijfeld werd reeds door
Willem 11 bij het stichten van de Zaal ook een kapel gebouwd, zeker een klein
gebouw. Zij was g-ewijd aan Onze Lieve Vrouwe en heette daarnaar "Mariaten-Hove" of "lVIaria-ter-Haghe."
Reeds vroeg werd deze kapel door de Graven en Gravinnen met schenkingen
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begiftigd en niet zelden werd de Maria-ter-Haghe verrijkt met zoenoffers der
hooge heeren. In deze kapel hadden vele plechtigheden plaats, voor de geschiedenis der Graven van beteekenis; hier werd in 1418 het huwelijk van de
bijna zeventienjarige Jacoba van Beieren met Jan van Brabant plechtig ingezegend, en ruim 18 jaren later werd in den herfst van 1436 binnen de muren
dezer kapel het lijk der beproefde vorstin bijgezet, waar reeds velen harer
vorstelijke voorzaten rustten.
Met de toenemende weelde aan het hof werd ook de kapel rijker versierd en
weelderiger voor den eeredienst ingericht en vergroot. De aanzienlijke Bourgondische en Oostenrijksche vorsten bogen· allen hier hun knieën voor dén
Onzienlijke, en hun stadhouders en vertegenwoordigers gingen hier ter kerke.
Bij den Beeldenstorm, die zooveel kunst vernielde, bleef de Hofkapel blijkbaar
gespaard, maar zij werd gesloten en in 1582 aan het domein toegewezen. De
Staten van Holland hadden reeds in 1580 gelast, dat in 't vervolg driemaal per
week in de kapel zou worden gepreekt, en in 1591 werd ten gerieve van Louise
de Coligny en van vele andere vreemdelingen besloten, een Waalsch leeraar
te beroepen, die in de Fransche taal moest preeken in de Hofkapel. De eerste
van deze hofpredikers was Joh. Uitenbogaert, een tijdlang de gunsteling van
Prins Maurits en de vriend van Oldenbarnevelt, doch die door het kiezen van
de Remonstrantsche partij in 1618 ontslag moest vragen.
Herhaaldelijk werd vervolgens de Hofkapel verbouwd en onder de Bataafsche
Republiek bleef zij nog altijd de kerk der regeering. Tijdens koning Lodewijks
verblijf op het Binnenhof werd de Hofkapel nog weder voor den Katholieken
eeredienst ingericht, zoodat de Waalsche gemeente het gebouw moest ontruimen
en sedert haar kerk heeft aan het Noordeinde. Tot 1875 bleef nu de Hofkerk
in het bezit der Katholieke gemeente; in dat jaar werd zij door het Rijk gekocht
en afgebroken. Bij die verbouwing werden ook de grafkelders geopend; van hetgeen men hier vond heeft Mr. D. Veegens een nauwkeurig verslag opgesteld.

***
In den hoek, naast de poort, wijst een opschrift ons, dat daar het Ministerie
van Waterstaat, Handel en Nijverheid wordt gevonden. Hier stonden reeds
vroeg verschillende huizen, doch omstreeks 1633 onderging dit gedeelte verandering. In dit jaar werd hier een straat aangelegd over het Binnenhof en het
Akerenland naar 's Graven kooltuin, het tegenwoordige Plein. Toen werd de
noordelijke Binnenpoort of Middenpoort gebouwd, die thans gerestaureerd is, en
van dien tijd dagteekent ook de fraaie Grenadiers- of Mauritspoort.

DE TRÈVEZAAL.
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Nog een tweetal zalen vindt men hier, die aan de 17e eeuw herinneren. In
de eerste plaats noemen wij de Trèvezaal, aldus geheeten, omdat hier het
Twaal(jarig Bestand zou zijn gesloten. Dit is echter niet het geval; het Bestand
kwam te Antwerpen tot stand, doch alleen de langdurige voorbereidende onderhandelingen hadden hier in de nabijheid plaats.
De Trèvezaal was de antichambre voor Heeren Hoog-Mogenden, die er ook
conferentiën hielden met vreemde gezanten. In 1697 werd deze zaal voltooid
en nam zij de plaats in van een paar oude g·ebouwtjes. De zaal werd opgetro~ken in den toen heerschenden stijl van Lodewijk XIV en met prachtig
i'mij- en schilderwerk versierd.
Van 1814-1848 diende deze zaal voor de zittingen der Eerste Kamer, welke
destijds niet openbaar waren, doch die in laatstgenoemd jaar, toen zij open
kwamen voor belangstellenden, verplaatst werden, zooals wij reeds zagen.
Na 1848 werd de Trèvezaal niet meer gebruikt dan voor een enkele vergadering; zelfs besloot men, haar af te breken. Gelukkig is dit niet geschied;
integendeel ifl zij in 1880 gerestaureerd tot haar tegenwoordigen staat.

* ::: .;:
Een breede dubbele deur leidt uit de Trèvezaal naar de Statenzaal. Dat is de
zaal, waar de Algemeene Staten hun zittingen hielden. Vroeger werden die op
verschillende plaatsen gehouden; in 1585 echter, werd besloten voortaan zooveel
mogelijk in Den Haag bijeen te komen. De zaal van bijeenkomst moet gezocht
worden op deze plek. Omstreeks de helft der 17e eeuw ontving de zaal haar
tegenwoordige gedaante. In het midden van de met prachtige tapijten behangen
zaal vond men de lange, met groen laken belegde tafel, waaraan de Hoog
Mogende Heeren provinciesgewijze plaats namen, terwijl de stoel van den
wekelijks afwisselenden Voorzitter in het midden stond. Aan het boveneind
der zaal prijkte de met rood fluweel bekleede zetel van den stadhouder.
Het was in deze zaal, dat de Hoog Mogende Heeren den 1en Juni 1660 het
plechtig bezoek ontvingen van Karel II van Engeland, toen hij zich gereed
maakte, den troon zijner vaderen weder te beklimmen. Van het Mauritshuis,
waar hij gelogeerd was, begaf de Koning zich te voet naar de Statenzaal. Binnen
dezelfde muren ontvingen de Staten-Generaal twee en dertig jaren later Willem
lIl, die den vorigen dag uit Engeland was gekomen, waar hij den troon van
zijn oom en schoonvader had beklommen.
Maar een geheel ander beeld vertoonde de Statenzaal op den llen Maart
1795. Toen ontvingen hier Heeren Hoog-Mogenden, terwijl de "Marseillaise" en
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het "Ça ira" uit de Trèvezaal klonken, een deputatie van Fransche en Hollandsche officieren, die, nadat de bezittingen van den stadhouder verbeurd
verklaard waren ten behoeve van het reddende en vrijmakende (?) Frankrijk,
eenige historische reliquieën goedwillig aan Nederland achterlieten, als een
bewijs van vriendschap. Voorafgegaan door een Fransch muziekkorps en gevolgd
door het geheele garnizoen van den Haag droegen eenige Fransche en Hollandsche
generaals en officieren die merkwaardigheden, als de admiraalstaf van de Ruyter,
het zwaard van Tromp en dergelijke, die Willem V in het Valkhuis, waar hij
ook een verzameling van schilderijen had en een natuurkundige verzameling,
had bewaard. Uit dankbaarheid voor zooveel grootmoedigheid besloot men onmiddellijk den Franschen gezanten een maaltijd aan te bieden.
Aan den overkant van het Binnenhof, aan den zuidwestelijken hoek, verrijst
het gebouw, waar de Tweede Kamer vergadert. Wij zagen reeds, dat dit een
deel is van den vleugel, in 1777-1793 ten behoeve van den stadhouder gebouwd.
Na het vertrek van den Prins in 1795 werd het onder den naam "Nationaal
Hötel" ingericht tot vergaderplaats der Eerste Kamer van het Wetgevend Lichaam,
in 1806 tot koninklijk verblijf, vervolgens als pupillenschool en militair hospitaal,
totdat Koning Willem I er den 16den Oct. 1815 de Vergadering van de StatenGeneraal der Vereenigde Nederlanden in opende. Van dien tijd af dient het
gebouw tot zijn tegenwoordig doel.
*

**

Vóór wij dit gedeelte van het Binnenhof verlaten, waart ons oog rond over
het plein, door deze gebouwen ingesloten. Een monumentale fontein van ijzer
smeedwerk is er in den nieuweren tijd geplaatst ter eere van graaf Willem 1I,
den stichter van den Haghe. Op dit plein wordt onze aandacht geboeid door een
somber beeld uit de vaderlandsche geschiedenis, dat voor onzen geest verrijst,
want ondanks al het rijke van onze historie, bleef ook zij niet vlekkeloos en
de partijstrijd heeft zwarte bladzijden geschreven in ons geschiedboek.
't Is de tragische geschiedenis van Johan van Oldenbarnevelt. Op Woensdag 29
Augustus 1618 was 's lands Advokaat 's morgens vóór negenen in zijn koets naar het
Hof gereden, om de vergadering der Staten van Holland bij te wonen. Bij de
buitenpilaren van de brug naar 't Hof, vóór de Hofpoort, thans Stadhouderspoort,
werd hij opgehouden door den opper-kamerling van Prins Maurits met de mededeeling, dat de Prins den Advokaat wenschte te spreken. Oldenbarnevelt klom de
trappen op en trad het salet binnen, waar hij gewoon was, zich met den Prins te
onderhouden. Een poos later kwamen ook Hugo de Groot en Hoogerbeets op het
Hof en werden mede ontboden door den Prins. Wat er toen geschiedde, is bekend.
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Oldenbarnevelt werd eerst in bewaring gehouden in het stadhouderlijk kwartier
en daarna in de kastelen ij va,n den Hove. De kastelen ij moet in den aanvang
der 17e eeuw zeker gezocht worden in de gebouwen, waar tegenwoordig het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken gevestigd is. Spoedig werd over het lot
van den staatsman beslist; den 12dl'U Mei 1619 werd het doodvonnis uitgesproken
over den man, van wien de Staten van Holland op zijn sterfdag in het Resolutieboek schreven: "Hij was een man van grooten bedrijve, besoigne, memorie
en discretie, ja, singulier in alles."
Hier, op het Binnenhof, vóór de Zaal, zien wij in den vroegen morgen de
werklieden druk bezig, om een schavot op te slaan. En als eindelijk de beslissende
ure is aangebroken, betreedt de staatsman, vergrijsd in den dienst van het
vaderland, de ruwe planken. De menigte, aan de kanten, langs de galerijen
geschaard, ijst. Men ziet, dat een stoel ontbreekt, om op te knielen, en de
ongelukkige legt zijn knieën op de harde planken, terwijl Lamotius voorgaat in
het laatste gebed. Nu knoopt hij zijn wambuis los, wijst den beul af, verheft
zich fier, als gesterkt in het gebed, en wij hooren, hoe hij met krachtige stem
tot de menigte spreekt: "Mannen, gelooft niet, dat ik een land verrader ben; ik
heb oprecht en vroom gehandeld als een goed patriot, en zoo zal ik sterven !"
Nog enkele oogenblikken en het hoofd is gevallen van den man, wiens standbeeld door Koning Willem I in den aanvang zijner regeering onder dat der vier
groote mannen, welke het vaderland heeft voortgebracht, te Brussel is geplaatst.

***
Als wij naar het oosten het Binnenhof door de gerestaureerde poort verlaten,
staan wij voor het Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Het is een zonderling
complex van gebouwtjes en vertrekken en gangen, zonder stelsel met elkander
in verband gebracht, alle met eigen verdiepingshoogte, eigen gangen, trappen
en plaatsjes, te zamen een waren doolhof vormend. Deze gebouwtjes dagteekenen
meesbl.l uit het einde der zestiende of het begin der zeventiende eeuw; het
westelijke deel is ouder.
De noordoostelijke hoek van het Binnenhof diende oudtijds tot tuin der kastelenije en werd aan de oostzijde begrensd door een gracht, die in den Vijver
uitliep. Op den hoek van de gracht en den vijver werd reeds in 1443 een
achtkant zomerhuisje gevonden. Dit zomerhuisje, later verbouwd en van
een renaissancespitsje voorzien, is het welbekende torentje geworden, waar in
1849 de Minister J. R. Thorbecke verblijf hield en later ook andere Ministers
hun intrek namen.
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Ten oosten van het Departement van Binnenlandsche Zaken verrijst de
schilderachtig gebouwde lVIaurits- of Grenadierspoort, met haar karakteristiek,
in zandsteen gebeiteld wapen. Deze poort dagteekent van 1634, toen zij het
kleine Oostpoortje verving, dat toegang gaf tot het daarachter gelegen Akerland
en den kooltuin. Toen dit land en de kooltuin in 1634 voor den bouw van huiserven
waren verkocht, moest de kleine poort wel vergroot worden. Van deze plek

Het huis van gl'aaf Maurits van Nassau.

verzuime men niet, den gerestaureerden, smaakvollen achtergevel van het oude
grafelijk paleis te beschouwen.
Weinige schreden van hier staan wij voor het zwaar opgetrokken, massief
deftige lVIauritshuis, gebouwd door gTgaf Johan lVIaurits van Nassau, die in dienst
der West-Indische Compagnie Brazilië bestuurde (over!. 1679).
Op deze plaats verhief zich oudtijds het rondeel, dat het Akkerland aan de
Vijverzijde afsloot en waarlangs het voetpad liep van het Binnenhof naar den
kooltuin. Op dit terrein werd in 1633 aan lVIaurits van Nassau toegestaan, een
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paleis te bouwen, dat door uitbouw in den Vijver een vierkante gedaante verkreeg.
OoriSpronkelijk is dit gebouw gesticht naar de plannen van Jacob van Campen,
doch in 1704 brandde het prachtige paleis grootendeels af. Het werd echter
weder in denzelfden trant opgebouwd en aldus spreekt uit dit statige, ernstige
bouwwerk nog de geest van den grooten stichter van het Amsterdamsch
Stadhuis (Paleis).
Op den zandsteenen onderbouw met sousterrain staat de twee verdiepingen
hooge, uit baksteen opgetrokken bovenbouw. Jonische pilasters, uit zandsteenlagen van afwisselende hoogte opgetrokken, staan op de breede deklijst van
den onderbouw, scheiden de vensters met hun zandsteenen omlijstingen en
bekroningen en dragen de zandsteenen kroonlijst met haar op kraagstukken
rustende gootlijst.
Hoewel het gebouw uitwendig in hoofdzaak nog dezelfde gedaante behouden
heeft, is de omgeving aan de voorzijde nogal veranderd. Aanvankelijk was het
voorplein afgesloten door een muur met ramen, doch deze werd later vervangen
door het tegenwoordige gesmeed ijzeren hek, afkomstig uit den tuin der Koninklijke
Bibliotheek. Het nAeckerland of Reijgerbosch", tegenover het huis gelegen, werd
den graaf van Nassau in 1636 tot vrij gebruik afgestaan en vervolgens tot een
sierlijken tuin aangelegd, met een paviljoen, kabinetten, plantsoen, piedestals, om
beelden op te zetten, vogelvluchten, grotwerken, enz.
Inwendig was het lVIauritshuis weelderig ingericht en gedecoreerd; de gangen
en trappen, van kostbare Braziliaansche houtsoorten gebouwd, waren al fresco
beschilderd; de wanden van een der kamers waren geheel met afbeeldingen
van Braziliaansche vogels versierd; de Nassausche kamer prijkte met de portretten van al de vorsten van Nassau. Het gebouw was rijk gemeubeld en
bevatte een schat van kunstvoorwerpen uit ivoor en andere kostbare sieraden.
Hierdoor kon dit gebouw met recht een vorstelijk verblijf genoemd worden, en
aan Koning Karel II van Engeland werd in dit paleis tijdens zijn verblijf in
de Nederlanden in 1660 gastvrijheid verleend.
Johan lVIaurits van Nassau werd in 1647 aangesteld tot stadhouder van Kleef,
waar hij in ] 679 stierf. Daarna kwam het Mauritshuis aan zijn neven, de
vorsten van Nassau. Sedert 1685 werd het verhuurd aan de Gecommitteerde
Ra<;len en diende het tot tijdelijke huisvesting van vreemde gezanten en andere
aanzienlijke personen. De Nederlandsche gevolmachtigden voor de vredesonderhandelingen te Rijswijk hielden hier verblijf in 1697, later de hertog van lVIarlborough. Na den brand van 1704 werd het minder rijk hersteld, maar toch in
denzelfden vorm, en opnieuw door de Staten gehuurd.
Nadat in 1795 de kelder aan wijnhandelaars verhuurd was en de verschillende
deelen van het gebouw voor onderscheidene doeleinden dienst deden, enkele als
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gevangenis voor staatsmisdadigers, vestigde in 1806 Koning Lodewijk er de
Nationale Bibliotheek. In 1820 werd het gebouw geheel eigendom van den Staat;
de bovenzalen zouden dienen tot een Museum voor schilderijen, terwijl in de
benedenzalen een verzameling J apansche, Chineesche en Indische zeldzaamheden
en historische voorwerpen zouden worden tentoongesteld.
Op 1 Jan. 1825 werd dit Museum geopend en sedert in 1875 de historische
en ethnographische verzameling overgebracht is naar een gebouw op de Prinsengracht, dient het Mauritshuis geheel tot schilderijenverzameling.
Wij kunnen bij de kunstschatten van dit Museum niet stilstaan; de opnoeming
daarvan zou geen indrukken geven en de plaatsruimte verbiedt ons, verder te
gaan. Doch dit willen wij zeggen: niemand ga het Mauritshuis voorbij, zonder
daar te genieten van de kunst onzer grootste schilders, van een Potter (de Stier),
Rembrandt, Ruysdael, Jan Steen, Wouwerman e. a., die dit Museum inderdaad
tot een koninklijk kabinet van schilderijen maken, terwijl het rustig ingerichte
gebouw den bezoeker in niets afleidt.

***
Zoo staan wij thans voor het Plein, de vierkante open vlakte, door schaduwrijk geboomte omringd, in welker midden het metalen standbeeld verrijst van
Prins Willem I, juist twee eeuwen na d,e afkondiging van den Vrede van Munster onthuld.
Het Plein heeft een landelijk aanzien in de stad; hier vond men, gelijk wij
zeiden, vroeger den kooltuin van het grafelijk slot. Een centrum van Den Haag,
gelijk de Dam van Amsterdam, is het Plein nooit geweest en zal het nooit worden.
's-Gravenhage mist in zijn bouw het planmatige, dat Amsterdam kenmerkt,
en hierdoor komen de straten er niet in een middelpunt samen.
De aanleg van het Plein dagteekent van 1630, toen de oude vruchtboomen
werden geveld, de grond werd geëffend en twee lanen lindeboom en kruiselings
op het nieuwe terrein werden aangeplant. Het geheel werd nu, in verband met
de opruiming van het klooster St. Maria in Galilea en den nieuwen aanleg van
de Poten, in een openbaar plein herschapen en was weldra een sieraad voor
Den Haag, omringd door statige gebouwen, die het geheel een deftig karakter
verleenen.
Als wij het Plein rondwandelen, zien wij aan de zuidwestzijde verrijzen het
Ministerie van Koloniën, het gebouw van den Hoogen Raad en het Ministerie
van Justitie.
Waar het Departement van Koloniën verrijst, een eenvoudig, vierkant gebouw,
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werd vroeger het Akkerland gevonden, dat tot het grafelijk kasteel behoorde en
in 1621 als Reijgerije werd gebruikt door den stadhouder. In 1859-'60 werden
hier in plaats der vroegere tuinen koetshuizen enz., het vier verdiepingen hooge
gebouw opgetrokken, een smakelooze, lompe steenklomp met talrijke vensters.
Daarnaast, achteruit springend door een ledig voorplein, verrijzen de colonnaden van het gebouw van den Hoogen Raad, in 1860-'62 gesticht. Een veel
te steil bordes van veertien treden voert naar een zuilenrij, die een zwaar fronton
torst, waaronder vijf deuren rechtuit en vier zijdeuren. Wij zullen ook hierbij
niet toeven, want hoewel minder onaesthetisch dan het Ministerie van Koloniên,
is toch ook dit gebouw een complexie van smakeloos vertoon.
Een geheel anderen geest ademt het Ministerie van Justitie, van 1877 -1883 in
deftigen, middeleeuwschen stijl gebouwd, in den geest van Jhr. Victor de Stuers
en ontworpen door den Rijksbouwmeester C. H. Peters.
Op deze plek stond tot 1876 het zoogenaamde Huygenshuis, dat Constantijn
Huygens in de jaren 1634-'37 door de architecten Jacob van Camp en en Pieter Post
had doen bouwen op den zuidoostelijken hoek van het Akkerland. De stadhouder
Frederik Hendrik had dit terrein aan zijn geheimschrijver ten geschenke gegeven
om er een woning te bouwen, en volgens de ontwerpen van den beroemden
bouwmeester verrees er een eenvoudig, maar toch smaakvol geheel. Tot zijn
dood in 1687 werd het huis door Huygens bewoond, die echter sedert 1639 des
zomers meestal op Hofwijck vertoefde, dat wij later zullen bezoeken.
Toen in 1876 besloten werd hier het nieuwe Ministerie van Justitie te bouwen,
werd het Huygenshuis afgebroken en tevens de straat in de Lange Poten verbreed. Een volledige betimmering van een der vertrekken met schoorsteenmantel
uit het Huygenshuis vindt men in het Rijks-Museum te Amsterdam.
Ten westen van het Huygenshuis stond voorheen in de Lange Poten een
heerenhuis, dat diende tot hötel van de Britsche gezanten, en van 1728-'32
bewoond werd door Lord Chesterfield, den bekenden schrijver. In het laatst der
18e eeuw hield er de Hertog van Brunswijk Wolfenbuttel verblijf, en nadat
dit gebouw in 1806 Staatseigendom was geworden, werd hier in 1830 het Departement van Justitie in gevestigd en vervolgens diende het mede voor den opbouw
van het nieuwe Departement. Eenige rijk geschilderde eikenhouten plafonds zijn
uit het oude gebouw, gerestaureerd, in het nieuwe overgebracht.

***
Aan de zuidzijde van het Plein, schuin tegenover het Ministerie van Justitie,
vindt men het Departement van Oorlog. Hier werd vroeger het logement der
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afg'evaardigden van de stad Rotterdam gevonden; het tegenwoordig gebouw dagteekent van 1739-1746; sedert 1808 heeft het zijn tegenwoordige bestemming.
Het plein verder rondwandelend valt aan den oostkant het Rijksarchief in het
oog. Op deze plek stonden in de 17e eeuw een viertal huizen, welke van
1616--1718 door de stad Amsterdam achtereenvolgens werden aangekocht en
tot logement voor hun afgevaardigden ter Statenvergadering ingericht. In 1736
werden die huizen verbouwd tot een prachtig hötel, de rijke koopstad waardig.
Het gebouw was in twee deelen gesplitst, met twee hoofdingangen. Het noordelijk
gedeelte werd bewoond door de heeren, die vanwege Amsterdam zitting hadden
in Gecommitteerde Raden, het zuidelijke was bestemd tot verblijf van Gedeputeerden ter Statenvergadering.
Tal van gebouwen in Den Haag zijn eenmaal hötels geweest van bepaalde
steden. Nadat in 1581 besloten werd, dat de Staten van Holland in Den Haag
zouden vergaderen, werden aanvankelijk, zooals nog thans, door de afgevaardigden
kamers gehuurd bij particulieren of in een herberg. Toen de Republiek in bloei
steeg en deelnam aan de groote Europeesche staatkunde, waarvan Den Haag
het middelpunt was, werd het strijdig geacht met de waardigheid van het hooge
college, dat de afgevaardigden zich zoo moesten behelpen. De steden, die hun
vertegenwoordigers moesten onderhouden, zagen om naar eigen gebouwen voor
hun afgevaardigden, waar zij veilig waren, vrij konden spreken en werken,
zonder dat hun ambtsgeheimen gevaar liepen, door onvoorzichtige tafelgesprekken
aan het licht te komen. In 1670 werd zelfs door resolutie verplichtend gesteld,
dat de afgevaardigden een eigen woning hadden.
Sedert zorgden de stemhebbende steden, dat zij eigen logementen in Den Haag'
verkregen. De kleine steden, voor wie dat te kostbaar was, deden dit voor gezamenlijke rekening; de groote hadden een eigen logement. Gorinchem, Schiedam
en Schoonhoven hadden te zamen één logement; Alkmaar en Enkhuizen ook, en
eveneens Hoorn, Edam, Monnikendam, Medemblik en Purmerend.
Amsterdam en Rotterdam hadden ieder een eigen logement in Den Haag.
Vooral dat van Amsterdam was, overeenkomstig met den rijkdom dier stad,
ingericht als een paleis. Het toezicht op de huishouding in het Amsterdamsche
logement was opgedragen aan de echtgenooten der regeerende burgemeesters, later
aan een bepaaldelijk daarvoor aangewezen dame, Mevrouw van de huishouding
genoemd, die jaarlijks in Mei persoonlijk alles moest opnemen en met den
kastelein bespreken.
Tot 1795 bleef het Amsterdamsche logement zijn bestemming behouden; na
dien tijd werd het voor verschillende doeleinden gebruikt. In 1819 werd het
gebouw door den Staat van Amsterdam gekocht. Het diende aanvankelijk tot
paleis voor de Prinses Douairière en voor haar dochter, de weduwe van den
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Erfprins van Brunswijk, en na het overlijden der Prinses, in 1820, werd het in
1823 betrokken door Prins Frederik der Nederlanden. Van 1839-1849 werd dit
gebouw bewoond door den Prins van Oranje, den lateren Koning Willem lIl, die
het in 1853 ter beschikking stelde voor 's Rijks archieven, waarvoor het nog
dient. Het Amsterdamsche wapen in den voorgevel wijst nog altijd op de
Amsterdamsche afkomst van dit gebouw.

***
Nog' eenige schreden van het Rijksarchief, en wij staan voor de Witte, het
groote, stijve) deftige gebouw, dat aan den noordkant het Plein begrenst. Wie
in Nederland, die de "Witte" niet kent; en zoo hij al zelf de deftige zalen niet
heeft betreden, dan toch niet door vrienden of kennissen verhalen heeft hooren

Gezicht op den Korten Vijverberg en den Vijver.
Naar een schilderij van Klinkenberg.

opdisschen over de "Witte" en de kennissen, die men daar ontmoette. De "Witte"
nu is een stuk Haagsch leven, een ongeziene factor in het regeeringsmechanisme, waar de minister zoowel als de ambtenaar rekening mede houdt.
De Witte is een societeit en wel de grootste Haagsche societeit. Wie Den
Haag kent, weet, wat een societeit hier te beteekenell heeft. Als de klok vier
geslagen heeft en de bureaux leegstroomen, stormt een groot aantal amb-
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tenaren, renteniers, enz. naar de societeiten en de Witte ontvangt hiervan het
leeuwenaandeel. In de Witte, met haar uitgebreide introductie, laten de vreemdelingen zich gaarne zien, en deze societeit werd voor Den Haag het centrale
ontmoetingspunt. Maar toch, voor de bewoners der hofstad zelf heeft de Witte
steeds een exclusief karakter gehad, waar niet zelden op kleinzielige wijze de
deuren gesloten werden voor verdienstelijke personen, als zij aanklopten aan de
poorten van dit heiligdom der gezelligheid.
De Witte is klein begonnen. Eenige jongelieden, die gewoon waren een
koffiehuis op het Plein te bezoeken, stichtten hier in 1802 in een der benedenzalen een societeit, welke naar het witte gebouw den populairen naam de ,,·Witte"
ontving. Vermoedelijk heeft in den Franschen tijd, toen men enkel letterkundige
vereenigingen gedoogde, deze vereeniging den naám "Nieuwe Litteraire Societeit"
verkregen, wat nog de officieele naam is, die evenwel den volksnaam van de
"Witte" niet heeft verdrongen.
Het tegenwoordige gebouw dagteekent van 1870. Vóór dit gebouw destijds
werd ingewijd, nam Koningin Sophie een kijkje in de lokalen en gaf haar
indruk aldus weer: ,,'t Is heel mooi: wat zullen de heeren uithuizig worden!"
Het bezoek aan de Witte is sedert steeds vermeerderd, zood at een nieuwe
aanbouw noodig was, welke in 1900 werd ingewijd.

***
Van het Plein richten wij onze schreden langs den Korten Vijverberg. Hier
valt ons oog op een gebouw, waarin een gedenksteen geplaatst is met het
opschrift:
Hier woonden GROEN VAN PRINSTERER
1838-187B
en Vrouwe GROEN VAN PRINSTERER
geb. VAN DER HOOP
1838-1879.
Dit gebouw werd eens bewoond door Mr. Reinier Pauw, Ridder van Ter Horst
en Rijnenberg, President van den Hoogen Raad van Holland. Nadat de bekende
staatsman Groen van Prinsterer hier in 1876 overleden was en zijn weduwe het
huis nog tot haar dood in 1879 bewoond had, werd het door den Staat aangekocht en de Arrondissementsrechtbank hierin gevestigd.
Voorbij het Stedelijk Museum wandelen wij over den Vijverberg naar de
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Plaats. De Vijverberg geeft een schoon uitzicht op den Vijver en op de gebouwen van het Binnenhof. De breede wandelplaats van den Vijverberg, thans
aan de noordwestzijde begrensd door aanzienlijke huizen en met lommerrijk
geboomte beplant, was oudtijds in het oosten en westen door een muur afgesloten. Hoewel reeds in het midden der veertiende eeuw van lieverlede met
huizen en hofsteden bebouwd, werd toch eerst in 1604 een steenen weg over
den Vijverberg gelegd. In het laatst der 14Je eeuw speelden de )lghesellen
van den speie" op het terrein van den Vijverberg en een eeuw later werden
hier banken gezet, )ldaer die heeren des somerdaegsch op sitten", onder 't
geboomte. In den grafelijken tijd verrezen hier de woningen van ridders
en edelen.
De Vijver is het sieraad van het oude Den Haag. Het is een gegraven kom,
die in de 14e eeuw al bestond. Oudtijds geheel ommuurd, nog zonder het bekende eilandje, was het een vischrijk water, want zoowel de tafel van den
Stadhouder als die van het St. Nicolaas-Gasthuis werden uit den Vijver van
visch voorzien. Op den Vijver ging graaf Albrecht met Jonkvrouwe Aleide van
Poelgeest spelevaren, en nog in 1752 lag hier een jacht, waarmede de Stadhouder roeitochtjes ging maken. Op den Vijver werd uiting gegeven aan de
vreugde des volks over groote gebeurttlnissen; daar schitterden de vuurwerken,
zooals bij de verkiezing van FrancisClIs Stephanus, hertog van Lotharingen, tot
keizer van Duitschland, bij den vrede van Aken op den 18 den Oct. 1748, en bij
dergelijke groote gebeurtenissen meer. Langs den Vijverberg galmde de echo van
de groote politiek uit geheel Europa.
>

***
Aan het eind van den Vij verberg, waar zich thans de vreedzame, rustige
Plaats uitbreidt, eens de "voorplaats" van het Hof, verrijst voor onzen geest de
gerechtsplaats van den voormaligen Hove van Holland, gewoonlijk Groene
Zoodje genoemd. Het Groene Zoodje was een gemetseld terras, waarop in 1446
was geplaatst het nHeylich Cruys optiePlaetse daer men rechte"; vóór het
kruis hing een lantaarn, terwijl op de hoeken van het terras gebeeldhouwde
leeuwen stonden met het wapen van Holland. In de Nederlandsche geschiedenis speelt deze plek een treurige rol; hier was het, dat de lijken der door het
grauw vermoorde gebroeders Jan en Cornelis de Witt werden tentoongesteld en
waar menig achtbaar hoofd viel onder beulshanden.' In het jaar 1719 werd
die treurige stellage op verzoek van de bewoners der belendende huizen afg·ebroken, maar toch hadden hier de terechtstellingen nog steeds plaats.
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En daar vóór ons verrijst nog altijd de grijze, sombere Gevangenpoort, een
der vroegere buitenpoorten van het Buitenhof, de Voor- of Voorste poort, de
eenige dier poorten, welke nog in wezen is, een gebouw, welks staatkundige
geschiedenis zoo nauw met het Groene Zoodje is verbonden. Deze poort, van
reuzenmoppen opgetrokken, was in de eerste plaats bestemd tot verdediging van
den Voor- of Nederhof van den grafelijken burg. Op de Gevangenpoort, waar
de Leeuw van Holland, nu schier kleurloos geworden, op het punt staat te
bezwijken, heeft eenmaal de keizersarend geprijkt, toen Karel van Oostenrijk
drie weken op het Hof verblijf hield. Al vroeg werd deze poort ook gebruikt
als gevangenis voor hen, die zich aan ernstige misdrijven hadden schuldig
gemaakt. In de tweede helft der veertiende eeuw wordt de voorpoort reeds
genoemd: "minns Heeren vanghenesse".
Tijdens de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, die in de veertiende en de vijftiende eeuw Holland verscheurden, zaten op de Gevangenpoort afwisselend Kabeljauwsch- en Hoekschgezinde edelen gevangen, en in de zestiende eeuw leverde
de geloofsvervolging haar contingent van gevangenen aan dit gebouw. Hier werd
de gewezen priester Jan de Bakker (in 't Lat. Johannes Pistorius, ook wel Jan van
Woerden genoemd, naar zijn geboorteplaats) opgesloten, omdat hij tegen de dwalingen van het pausdom en den aflaat predikte, en van hier werd deze schuldige naar
het Groene Zoodje vervoerd en verbrand in 1525. In deze gevangenis werd in Sept.
1567 ook de vrijzinnige Dirck Volkertsz. Coornhert door den Raad van Beroerten
als gevangene gebracht, doch in Dec. werd hij gelukkig uit den kerker verlost,
zonder echter Den Haag nog te mogen verlaten. Eerst in Febr. van het volgende
jaar ontsnapte Coornhert uit de stad, waar zijn veiligheid opnieuw bedreigd werd.
In de Gevangenpoort werd ook Reinier van Oldenbarnevelt, Heer van Groeneveld, gebracht, die ter dood veroordeeld was wegens zijn deelneming aan den
aanslag op Prins Maurits, door zijn broeder gesmeed, en van hier naar het
Groene Zoodje gevoerd werd, waar zijn hoofd viel.
En binnen deze zelfde muren werd den 6en Augustus 1672 Cornelis de Witt
overgebracht, om op de pijnbank gelegd te worden naar aanleiding van de
schandelijke aantijging van den snooden Tichelaar, dat hij naar het leven van
den Prins had gestaan. Manmoedig, onder het opzeggen van eenige regels van
Horatius, doorstond hij hier de vreeselijkste pijnen, die echter geen bekentenis
van "schuldig" over zijn lippen deden komen. Maar de vrijheid herkreeg de
Witt niet, want toen zijn broeder, de Raadpensionaris Johan de Witt, die op
korten afstand op den hoek van het tegenwoordige Hartogstraatje aan den
Kneuterdijk woonde, hem kwam spreken, was het lot der gebroeders beslist en
volbracht het grauw in het treurigste jaar onzer geschiedenis de gruweldaad,
welke geen Nederlander anders dan met afgrijzen zal herdenken.
5

66

DE GEVANGENPOORT.

HET BUITENHOF.

Tot het laatst der 18e eeuw werden nog verschillende personen om staatkundige redenen hier gevangen gezet; in het jaar 1795 bracht de Raadpensionaris Van de Spiegel nog een jaar achter de zware muren door. Nog menig
ander heeft in de Gevangenpoort gezucht. Doch wij mogen hierbij niet langer
verwijlen.
Het oude gebouw, dat zooveel geschiedenissen heeft doorleefd, werd in de
1ge eeuw bouwvallig. Zelfs werden er herhaaldelijk aanslagen op gedaan;
men beschouwde het met ergernis, totdat in 1853 de Gevangenpoort onder de
historische monumenten werd opgenomen. Nog werd er herhaaldelijk in de
Tweede Kamer op aangedrongen, om dezen historischen steen des aanstoots weg
te ruimen, maar zeer terecht werd beweerd, dat men, zoomin als uit de geschreven
historie, een bladzijde uit de monumentale geschiedenis des lands mag scheuren,
omdat daarin iets vermeld wordt, wat ons volk niet tot eer strekt. Toen in 1873
nog het voorstel werd gedaan in de Tweede Kamer, om de Gevangenpoort afte
breken, werd dit gelukkig verworpen en werden er gelden tot restauratie toegestaan. Zoo werd het gebouw in den tegenwoordigen toestand gebracht, en in
1875 werd aan den eigenaar van het belendende huis op de Plaats vergunning
gegeven, ter plaatse van een in 1613 tegen de poort gebouwd keukentje een
traptorentje te bouwen, dat wij er nog zien. In den Gevangentoren vindt men nog
vertrekken en folterwerktuigen uit de treurige dagen van zijn geschiedenis.

* :;:
*
Wij wenden ons af van deze plek en slaan enkel den blik over het Buitenhof,
vroeger Voor- of Nederhof genoemd (zie de fig. op pag. 40), waar het standbeeld
van Koning Willem II verrijst.
Het Buitenhof heeft nogal veranderingen ondergaan in den loop der eeuwen.
In Maurits' tijd stonden hier nog slechts weinig huizen, doch allengs breidde
de bewoning zich er uit.
De tegenwoordige Hoofdwacht was sedert het midden der 17e eeuw het "corps
de garde" van de ruiterwacht. Vroeger placht dit gebouw een stal van den
Stadhouder te zijn, en wel bepaald de stal voor zijn koetspaarden.
In het begin der 18e eeuw vond men aan den zuidoostkant van het Buitenhof
het Logement der Twee Steden (Alkmaar en Enkhuizen), en meer westwaarts
de beide logementen van Leiden. Het eerste heeft als "Hötel de twee Steden"
zijn ouden naam bewaard. Het breede, ruime, schaduwrijke plein, met het uitzicht op den Vijver, is levendig door de rijtuigen, trams en omnibussen, die hier
elkander kruisen. Op deze ruimte had men in 1795 den vrijheidsboom geplant,
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waar de Hagenaars met luid gejubel de vrijheid bezongen, die hun zoo duur
kwam te staan.
Nog slechts weinige schreden en wij staan voor het Stadhuis, een gebouw
met fraaie gevels, uitmuntend door mooie lijnen en smaakvolle evenredigheid
der détails, in één woord: een der meesterstukken van de Hollandsche renaissance. Het Raadhuis is waarschijnlijk gebouwd op de plek, waar vroeger het Huis van Brederode stond,
en dagteekent uit den tijd tusschen
1560-1565. In het begin der 18e
eeuw is het geheele achterste gedeelte
door brand vernield, waardoor vele
documenten en papieren zijn verloren gegaan, en na dien tijd is de gevel
aan die zijde geheel vernieuwd.

*

Stadhuis te 's-Gravenhage.

**

Van het Stadhuis wenden wij ons
naar de St. Jacobskerk in de nabijheid, binnen welker muren den
7den Februari 1901 Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina haar hand ten
aanschouwe van duizenden plechtig
in die van Prins Hendrik van Mecklenburg legde. In het koor dezer
kerk kwam in 1456 Filips de Goede
met een dertigtal Ridders van het
Gulden Vlies plechtstatig bijeen, en
ter herinnering daaraan prijken nog
de wapenborden der vliesridders aan
de pilaren, dat van Filips afzonderlijk. En aan het eind van het koor

ziet 'men de prachtige eeretombe, opgericht ter gedachtenis van den LuitenantAdmiraal Jacob, Baron van Wassenaar, Heer van Obdam, die in den zeeslag
tegen de Engelschen op 14 Juni 1665 met zijn schip in de lucht sprong. Zijn
beeld staat overeind, onder een troonhemel, rustende op vier rood marmeren
zuilen i hij wordt gekroond door de overwinning, zittend op een arend met uit-

68

DE i:lT. JACOBSKERK ALS BOUWWERK.

gespreide vleugelen, die op een wereldkloot geplaatst is. Aan de vier hoeken
van het praalgewelf staan vier vrouwenbeelden, voorstellende de Dapperheid,
de Voorzichtigheid, de Wakkerheid en de Getrouwheid. Aan drie zijden van
den grondsteen zijn de voornaamste zeegevechten, waarin de admiraal bevel
voerde, in marmer uitgehouwen. Het waren de Staten-Generaal, die in 1667
dit gedenkteeken voor hun held hebben doen oprichten.
Beschouwen wij thans de kerk als bouwwerk. De St. Jacobskerk is een merkwaardig gebouw. Wel kan zij niet wedijveren met de St. Janskerk in Den
Bosch of met den Dom te Utrecht, en eveneens staat zij als monumentale schepping achter bij de St. Bavo te Haarlem en de St. Pancras te Leiden, de Oude
en Nieuwe Kerk te Delft, de St. Laurens te Rotterdam, de St. Nicolaikerk te
Kampen en de Nieuwe Kerk te Amsterdam, maar toch blijft de St. Jacobskerk
door haar bouw merkwaardig als een bij uitstek karakteristieke Hollandsche kerk.
Het grondplan der kerk wijst op twee tijdperken van stichting. Klaarblijkelijk is het hooge koor het oudste gedeelte, dat omstreeks de tweede helft der
14e eeuw gebouwd moet zijn. Ongeveer een eeuw later moet het schip van de
kerk gebouwd zijn, dat omringd is door een krans van kapellen, welke, ieder van
een eigen topgevel voorzien, zich ook in het uitwendige zelfstandig openbaren.
Deze kapellenuitbouw is eigen aan vele kerken van de 15e eeuw in Holland.
De kerk wordt gedekt door een houten tongewelf voor den hoofdbeuk, waarbij
tongewelven van gelijke hoogte over de kapellen insnijden, aldus een gewelf,
coördonnantie vormend, die groot effect heeft, hoe zuiver de eenvoud ook is,
terwijl de polychrome versiering het effect der houtzoldering verhoogt.
De toren der St. Jacobskerk behoort in aanleg waarschijnlijk tot den in de
15e eeuw ondernomen bouw, maar is, evenals de kerk, herhaaldelijk door brand
en verwoesting getroffen. :Merkwaardig is hierbij de zeer zelden voorkomende
zeshoekige grondvorm. Het onderste gedeelte is zeer eenvoudig in baksteen
opg'etrokken tot aan den bovensten omgang, waar een schoone spits het geheel
zou hebben moeten bekronen. Veel aan den toren is echter van later dagteekening. Dit is ook met de spits het geval, en hoewel als ijzerconstructie merkwaardig, voldoet zij uit een schoonheidsoogpunt niet aan de verwachtingen,
die men aan de spits op dezen gTondslag zou mogen stellen.
Uitwendig heeft deze kerk al bijzonder weinig aantrekkelijks, zegt de heer
Peters. Arm en verknoeid als zij is, draagt zij de kenteekenen van herhaald
herstel door onkundigen. Blijkbaar is de metselaarsknecht in vroeger jaren
heer en meester van den toestand geweest, en heeft deze van lieverlede aan
de kerk van buiten elk kenmerkend détail ontnomen, al 't oude weggebroken
en dit door nieuw metselwerk grootendeels vervangen. Waar zijn de oude lijstwerken, de oude topgevel-nissen met hun beeldwerk en met hun St. Jacob;

69

DE HOOGS'rRAAT EN HET KONINKLIJK PALEIS.

waar zijn de oude raam-traceeringen en contrefort-afdekkingen; waar zijn de
oude huisjes, voorzien elk met een eigen geveltje, een eigen dak en dakvensters
in eigen afmetingen, in eigen raam- en deurvormen, 't eene voor 't andere
terugspringend, 't eene laag, 't andere hoog, alle op eigen wijze zoekende naar
een niet-rookend schoorsteentype ? Waar zijn ze? Alle verdwenen en vervangen door een gordel van 27 gelijkvormige woningen, slechts onderbroken
aan de zuidzijde door de kerkeraadskapel, alle met een portlandcementbandje
afgesloten, alle met gelijkvormige ramen in geportlande nissen. De ingangen
der kerk? Men zoekt ze, maar niemand komt tot de veronderstelling, dat de
aan beide zijden der kerk aanwezige stal- of schuurdeuren, tusschen de huurhuisjes besloten, met een spitsboogje in portlandcement tot eenig distinctief,
dat die deuren de ingangen zijn der Protestantsche hoofdkerk van 't Vorstelijk
's-Gravenhage.
Vergeleken met den zoo door en door karakteristieke 16 e eeuwschen raadhuisgevel, vervolgt de heer Peters,staat de St. Jacobskerk daar als een verwaarloosde,
als een mishandelde uit het verleden, aan wie al, wat haar sierde, van lieverlede
is ontnomen; al, wat herstel vroeg, als 't kon, is verwijderd, en, waar 't niet
kon, op het nuchterst is vervangen.

*

*

::

De smalle, geenszins aanzienlijke Hoogstraat, een winkelstraat, voert ons naar
het Noordeinde) waar het prachtige ruiterstandbeeld van den Grooten Zwijger, "den
Vader des Vaderlands", in 1845 onthuld, onze aandacht trekt. En daartegenover
verheft zich het Koninklijk Paleis, een gebouw, eenvoudig van uiterlijk, geflankeerd door twee zijvleugels. Vroeger vond men vóór het Paleis den koninklijken
tuin, die thans is verdwenen; het terrein wordt tegenwoordig ingenomen door de
Paleisstraat met de aangrenzende villa's. Aan de tuinzijde wordt het middelgebollw
van 't Paleis begrensd door een achterplein of cour. Een tuin van 100 meter diepte
strekt zich aan de westzijde achter het Paleis uit; daarnaast ligt noordwaarts, binnen zijn slooten, het zoogenaamde Bosch met den vijver, dat in 1795 de Nationale
Tuin genoemd werd, en sedert weder onder den naam Prinsessetuin bekend staat.
Het Paleis bevat verschillende ruime zalen en vertrekken en is smaakvol
gemeubileerd, maar onderscheidt zich inwendig door niets bijzonders.
Op de plek van het Paleis werd in 1533, het geboortejaar van den Zwijger,
door den ontvanger-generaal Willem Goudt een aanzienlijk gebouw gesticht, dat
spoedig het eigendom werd der Heeren van Brandwijk, en naar hem "Huis van
Brandwijk" heette. In 1591 besloten de Staten van Holland, op aandrang' van
5*
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Prins Maurits, dat aan Louise de Coligny de huizinge Brandwijk ten laste van
den lande, wat de huur betreft, zou worden aangeboden tot verblijfplaats. In
1595 verkregen de Staten het huis in eigendom, waarna zij het in 1609 aan de
Prinses-Weduwe en aan haar- zoon Frederik Hendrik in eigendom afstonden.
Aldus werd Frederik Hendrik eigenaar van het paleis en de tuinen en in
hetzelfde jaar kocht hij een weide achter het gebouw, van 4 morgen groot,
welke in een tuin werd herschapen, sedert Prinsessentuin geheeten. Deze tuin

Het Koninklijk Paleis in de 18e eeuw.

prijkte met parterres en veelkleurige bloemperken, met geschoren hagen en
priëelen, met koepels en marmeren beelden, een veelhoekigen vijver, een fontein
en lommerrijke lanen. Het Paleis heette toen het Oude Hof.
In dien tijd bestond het paleis nog uit een van de straat afgezonderd gebouw
met twee daktorentjes en trapjesgevels. Vóór het gebouw lag een voorplein, door
lage. gebouwen omringd) en daarnaast strekte zich de lusthof uit.
Frederik Hendrik liet het huis geheel verbouwen en versieren met koninklijke

HET VOORHOUT EN ZIJN GESCHIEDENIS.

71

zalen en groote kostbaarheden. Rijk schilderwerk en fraaie meubelen maakten
het paleis beroemd, zood at het de bewondering wekte van Maria de Medicis.
Na den dood van Frederik Hendrik werd het paleis betrokken door zijn
weduwe Amalia van Solms, die het bleef bewonen en met vele prachtige schilderstukken, waaronder van Rubens, verrijkte. Na haar overlijden stond het paleis
een tijdlang ledig en sedert het kinderloos overlijden van Willem lIl, den
Koning van Engeland, werd het ter beschikking gesteld van Koning Frederik van Pruisen, die er zijn gezanten liet wonen en er zelf ook enkele
malen vertoefde. In 1714 strekte het tijdelijk ten verblijf aan Koning George
I van Engeland en zijn zoon, den Prins van Wales. Later, in 1754, werd dit
gebouw weder teruggekocht van Pruisen en behoorde het tot de goederen van
Stadhouder Willem V, totdat het ongelukkige jaar 1795 deze bezitting van
den Stadhouder aan de Franschen verbeurd deed verklaren, die bij het tractaat
van "vrede en vriendschap", dat den lande honderd millioen kostte, het paleis
aan de Republiek overdroegen. Na 1814 werd het Oude Hof weder bestemd
tot paleis van den ~ouvereinen Vorst, later Koning Willem I, en is sedert het
Koninklijk Paleis gebleven, maar als eigendom van den Staat. De rijkdom aan
meubelen en versieringen, welken men er vóór 1795 in vond, is grootendeels
verloren gegaan in de dagen der omwenteling.
Met den bouw der prachtige stallen en koetshuizen, welke tot het Paleis
behooren, en die koninklijker zijn dan het Paleis, werd in 1876 aangevangen. 1)

***
Van het Paleis op het Noordeindö komen wij weldra in het Lange Voorhout,
of gewoonlijk alleen Voorhout genoemd, een breede wandellaan met statig lindengeboomte en omringd door vele deftige huizen der aristocratie.
Aan het noordeind van het Voorhout verrijst thans het Vorstelijk Paleis van
H. M. de Koningin-Moeder.
Een gedeelte van het Voorhout behoorde reeds in 1343 met den Vijverberg
tot een der vijf buurten, waarin Den Haag toen verdeeld was, nl. tot die buurt
bi Noirdenhout. Vooral verkreeg deze breede weg een aangenaam uiterlijk, sedert
Karel V hem in de 16e eeuw met lindeboomen had doen beplanten. Toen werd
hij de "playsantige Voorhout", zooals Bor zegt, "zoo magnifielijk met schoone
lindeboomen overschaduwd, zoo lustig en vermakelijk, om in te wandelen, bijzonder
1)

Wij hebben bij de beschrijving der Rijksgebouwen dankbaar gebruik gemaakt van het rapport

van den heer C. H. Peters Rijksbouwmeester, over deze gebouwen.
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des zomers, als men aldaar hoort het liefelijk gezang van allerhande vogeltjes."
Van die linden zong Huygens in 1621:
nLinde-laen, mijn soet versinnen,
Waer ontginll ick uwen roem?"

Het werd aldus spoedig de aantrekkelijke plek, waar
"al wat de Min omvat
Sich vertoont in 't Linden-Padt."

Het Voorhout is lang de pantoffelparade van Den Haag geweest, waar gereden
werd met koetsen en waar men kon wandelen onder de linden. Dat rijden door
het Voorhout, de zoogenaamde "Cours de carrosses", duurde nog voort tot de

Gezicht op het Voorhout in 1756.

eerste helft der 18e eeuw, doch in het midden die! eeuw werd het rijden minder
en vervangen door een anderen prikkel der aa lzienlijken, n.l. het spel. De
wandelaars echter bleven, en menigeen schiep gaarne een luchtje na den eten
onder dit geboomte.
Aan het Voorhout verrijst de bekende Kloosterkerk of Prinsenkerk. Dit gebou w
is vermoedelijk in 1396 gebouwd en behoorde tot het kloOllter der Predikheeren
of Dominicanen. Na in den tijd der Spaansche onlusten eerst tot paardenstal en
geschutgieterij te zijn gebruikt, werd deze kerk in den strijd tusschen de
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Remonstranten en Contra-Remonstranten door de laatsten met geweld ingenomen.
Het was in dit gebouw, dat Prins Maurits den 23 el1 Juli 1617 openlijk de partij
koos der Contra-Remonstranten, door met groot en schitterend gevolg van edelen
en officieren de Kloosterkerk te bezoeken, een beslissing, welker gevolgen zulke
treurige bladzijden van onze geschiedenis zouden vullen.
Aan denzelfden kant verheft zich ook de Koninklijke Bibliotheek met een
fraaien gevel uit de eerste helft der 18e eeuw. Als particulier huis gebouwd,
diende het jaren achtereen tot woonplaats der Engelsche gezanten, en werd het
in 1802 door den Staat gekocht, om te dienen tot verblijfplaats van den Franschen gezant. Van 1811-1813 woonde hier de prefect, baron de Stassart.
Bij de terugkomst van den Prins in 1813 werd deze aanvankelijk dit verblijf
aangeboden in afwachting dat het Paleis op het Noordeinde gereed zou zijn.
Sedert strekte het tot woning van den kroonprins, den lateren Koning Willem
1I, totdat die in 1817 het voormalige huis van Wassenaer op den Kneuterdijk
betrok.
De Koninklijke Bibliotheek, die sedert 1807 in het Mauritshuis was geplaatst,
werd nu naar dit gebouw vervoerd. Het was de boekenverzameling, door de
Stadhouders bijeengebracht en sedert 1795 tot een Nationale Bibliotheek herdoopt.
In 1811 heette de verzameling de "Groote Hollandsche Bibliotheek" en zij werd der
stad 's-Gravenhage aangeboden, die het geschenk aannam, doch het in 1814 weder
aan Koning Willem I aanbood. Deze aanvaardde de bibliotheek weder voor
het Rijk en sedert is zij een Rijksverzameling, die den naam "Koninklijke
Bibliotheek" heeft behouden.
Een rijke schat van boeken en handschriften is hier verzameld, die nog steeds
wordt uitgebreid.
Het Voorhout buigt zich van hier rechthoekig om tot een breed, door vele
rijen hoomen overschaduwd plein, dat zich aansluit bij het Tournooiveld, een
plek, die herinnert aan de ridderlijke worstelspelen in den grafelijken tijd hier
gehouden. Luisterrijk was het er vooral den 26<'11 April 1344, toen een der
schitterendste ridderspelen door Graaf Willem IV werd gegeven, bijgewoond
door de bloem van den adel, en een prachtige stoet, gevormd door den baanderheer met zijn ridders, herauten, pages, schildknapen, trompetters, trommelslagers en pijpers zich bewoog over dit plein.

11.

NAAR SCHEVENINGEN.

Van het Voorhout richten wij onze schreden naar Scheveningen. De straat
langs de Kloosterkerk, voorbij de nieuwe, fraai gebouwde Katholieke kerk, voert
rechtstreeks naar het Plein 1813, een der prachtigste stadspleinen, door de
schaduwrijke Sophialaan met hooge iepen doorsneden en van boomenrijen en
villa's of buitens omringd. In het midden van dit plein werd in 1869 het

Het nationaal gedenkteeken op het Plein '181::1,

groote nationale gedenkteeken onthuld, tot welks oprichting in 1863, juist een
halve eeuw na het afwerpen van het Fransche juk, besloten was. Het grootsch
monument is gesticht uit vrijwillige bijdragen van het Nederlandsche volk.
De metalen beelden van dit gedenkteeken zijn vervaardigd op de fabriek der
firma van Kempen, te Voorschoten. Aan de voorzijde ziet men Koning WiUem
I, de grondwet bezwerend. Het driemanschap Gijsbert Karel van Hogendorp,
Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg Stirum, de leiders der vrijheids-
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beweging in 1813, staan aan de andere zijde, hand in hand. Aan de zijden ziet
men · allegorische vrouwenfiguren, en in bas-reliefs wordt de aankomst van den
Prins te Seheveningen, het dragen van Oranjelint en het vertrek der Fransche
bezeiting voorgesteld. Een fiere, jonge vrouw, die de Oranjevaan in den grond
plant, een voorstelling van het herstelde Nederland, dat de slavenketenen heeft
afgeschud, kroont het statige monument.
Wij zijn hier in het nieuwe Den Haag, in die gedeelten, waar de residentie
haar schoonste uitbreiding heeft verkregen, voortschuivende naar de duinen en

De Oude Scheveningsche weg met de buste van Huygells_

de zee. In plaats van de weiden en tuingronden der 18e eeuw is hier een
villastad verrezen met boschrijke lanen.
En wanneer wij verder wandelen naar den Ouden Scheveningschen weg,
zien wij alom nog grooter veranderingen sedert de 17e eeuw.
In dien tijd was het Noordeinde bijna niet te berijden dan "tot groote pericule
van paerden, die deur dieselve straete ende moerasse met grooten cracht moesten
rijden ende trecken." Voor een drietal eeuwen bestond er van Den Haag
naar Scheveningen nog slechts een pad, dat begon bij de Scheveningsche
ophaalbrug (Zeestraat) en verder door mul zand, hobbelige duinen en duinpan-
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nen, die 's winters vol water stonden, naar de kerk van Scheveningen voerde.
Cats bracht hier het eerst verandering door den aanleg van zijn buiten
Zorgvliet, en sedert begon men ook aan een beteren weg naar Scheveningen,
dwars door de duinen, te denken. Constantijn Huygens maakte ernst van de
zaak en wist de vele bezwaren tegen dit "groote werk", dat velen in het jagende
duinzand niet uitvoerbaar achtten, te overwinnen. Het eerste ontwerp dagteekent van 1653, doch eerst in 1664 werd tot den aanleg van den Seheveningschen weg besloten, die in 1665 voltooid was, tot verwondering van alle twijfelaars. In plaats van het moeielijk begaanbare duinpad werd ~ier niet alleèn
een goed geplaveide weg aangelegd, maar door schoon plantsoen en lanen werd van
dien weg ook een wandeldreefjgeschapen, die weldra de roem des lands zou worden.
't Was echt poëtisch, stout gedacht,
Naar zee te gaan door lusthofianen,
In 't mulle zand een pad te banen,
Met hemelhoog geboomt' bevracht.
Wie marmer met gebeiteld loover
Ter eer behoeft, gij, Huygens, niet!
Uit levend groen voert Edons lied
Aan 't nageslacht uw kunstroem over.

Aldus bezingt Ernst Koning het ontwerp van Huygens nog in 1839. Al had
H uygens geen gebeiteld loover noodig, toch hel3ft het nageslacht zijn metalen
buste geplaatst aan den kant van den weg, waar het beeld als met innig welgevallen neerziet op het schitterend resultaat dezer sehepping.
Wij staan voor den toegang tot den Ouden Scheveningschen weg.
Pas hebben wij de stad verlaten, of bij een flauwe kromming van tien weg
lacht de geopende doorgang u vriendelijk toe als een poort, die toegang geeft
tot dit paradijs. Zoo is het op een schoonen morgen in den zomer, als de
natuur nog niet verontrust wordt door de schier onophoudelijk rollende trams,
omnibussen en rijtuigen, welke zieh, helaas! van dit stukje natuur te veel hebben
meester gemaakt en te dikwijls alles hullen in een wolk van stof. In de stilte,
gelijk wij die wenschen, als de zonnestralen tersluiks en schuin door het
dichte gebladerte dringen, ziet gij daar vóór u niets dan weelderig lommer en
hooge boom en, en boven u het groene bladergewelf. De Schevenillgsche weg
is onvergelijkelijk schoon, en biedt een wandeling, welker weerga men zelden
elders vindt, één groote betoovering der natuur.
Daar staan wij nog voor het Tolhek, het deftige ijzeren hek en de schilderaèhtige, stemmige huizinge, welke den weg afsluiten en den aangenamen indruk
niet alleen geenszins schaden, maar integendeel veeleer verhoogen.
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Het witte Tolhek is een dier liefelijke plekjes, waar bij toeval of bij intuïtie
het werk van 's menschen hand zich harmonisch bijeenschikte en paarde
met dat der natuur.
Al is de tol thans afgeschaft, het Tolhek blijft zijn ouden naam behouden.
Degelijk en zwaar, soliede en deftig, staan daar de drie gemetselde penanten,
waaraan de ijzeren hekken hangen, bekroond met mooie kroonlijsten en geornamenteerde koppen, mede van zandsteen. De middelste is hooger dan de andere
en prijkt met vier wapenschilden, die op gouden velden beurtelings den
rooden leeuw van Holland en den Haagschen ooievaar, met het aaltje in den
bek, vertoonen. De gravenkroontjes boven de schilden zijn in 't zandsteenen
ornament aangebracht, waardoor te groote bontheid wordt vermeden, terwijl het
vroolijk rood en goud der wapenschilden met de zachte kleur van den zandsteen
zoo harmonisch tegen den achtergrond en de omgeving van donker loover
uitkomt, dat het aesthetisch effect niets te wenschen overlaat, zegt de heer
D. C. Meijer.
Bij den aanleg van den Scheveningschen weg werd er tol geheven, om de
kosten van den aanleg eenigszins te vergoeden. Zoowel voetgangers als rijtuigen
moesten hier tol betalen. Alleen de Scheveninger voetgangers waren vrij van tol;
te hunnen gerieve vooral was de weg toch mede aangelegd. Maar wel moesten
zij voor de manden viseh, welke zij op het hoofd droegen, betalen. Het levendig
verkeer, dat spoedig sterk toenam, vergoedde door de opbrengst van den tol
weldra de gemaakte kosten van aanleg. De pacht steeg van f 2500 tot t 5000
'sjaars. En sedert Scheveningen een badplaats werd, steeg zij zelfs tot/lO,OOO
's jaars, hoewel sedert 1837 de voetgangers vrij waren. Wel gaf Den Haag
niet gaarne die inkom::;ten prijs, maar het was toch al te dwaas, dien tol te
behouden, nu Scheveningen meer en meer met Den Haag verbonden werd.
Het heffen van den tol was mede reden tot den aanleg van het hooge voetpad,
dat wij thans nog prijzen.
Om toch den voetgangers het ontloopen van den tol onmogelijk te maken, werd
de weg bij den aanleg aan weerszijden voorzien van dijkjes of walletjes van
een paar ellen hoog, welke met doornen heggen werden bezet. Hierdoor werd
het wortel vatten van het geboomte, dat langs den weg geplant werd, bevorderd.
Het dijkje aan de noordzijde is nu al sedert lang met schelpen begrint, en
daardoor tot een hoog en aangenaam wandelpad geworden langs den geheelen weg.
Aan de noordzijde van den Scheveningschen weg, nabij het Tolhek, ligt de
begraafplaats der Israëlieten en een weinig verder leidt een laan door de
Boschjes ns,ar de begraafplaatsen der Roomsch-Katholieken en Protestanten.
Ongeveer in het midden van den weg, waar de Stadhouderslaan, die om Zorgvliet
door de duinen buigt, en in aanleg is met een nieuw stadsgedeelte, den Sche-
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veningschen weg bereikt, stond vroeger het jachthuis des Konings, Klein
Zorgvliet, later in het hótel "la Promenade" veranderd. Vervolgens is de weg
aan de zuidzijde ingesloten door talrijke moderne villa's met sierlijke tuinen,
terwijl ten noorden van den weg verschillende wegen, met villa's omzoomd,
door het van Stolkpark slingeren.

***
Ten zuiden van den Scheveningschen weg verheffen zich de bosschen van
het bekende Sorgvliet, het buitenverblijf, door Jacob Cats gesticht en door
den volksdichter herhaaldelijk bezongen. Cats telde reeds zestig jaren, toen
hij in het midden der naakte duinen nabij de Noordzee een lustverblijf liet
aanleggen, zoodat het ontstaan van Sorgvliet tusschen 1637 en 1638 gesteld
moet worden.
Het is niet het in 't bosch verscholen gebouw, maar wel de schoone aanleg,
die de belangstelling gewekt heeft. Maar Cats was ook landontginner van natuur, die zich gaarne verpoosde met planten en poten .
•lck oock van Jangerhandt tot planten wel genegen,
Heb des, al ben ick oudt, een nieuwen lust gekregen,
En daarom vindt ick goet te krijgen eenig lant,
Om, mij tot oefening, oock nu te zijn beplant.
En schoon ick desen bouw van nieuwgepote struycken
Of niet voltrecken mocht, of weynig sal gebruycken,
Dat acht ick evenwel voor my geen ongeval,
lck kenne wacker volck, dat na mij komen sal."
zegt Cats, en daarom toog hij aan den arbeid. Van den heuvelachtigen grond
wist Cats partij te trekken tot vriendelijke afwisseling:
.Men siet er heuvels staen, en weder lage dalen,
Men siet er slinger-werck, daerin de sinnen dwalen,
Men vindt er soet bedrog, een doolhof voor de jeugt,
Want in het dolen zelf daer is haer meeste vreugt."
Ook de beek uit het duin exploiteerde hij:
.Een beekje uit het duyn, dat komt hier nederdalen,
En gaet om onse werf en door de klingen dwalen,
Dit geeft ons beter nat als wel of dieper put,
En 't is oock bovenal aen siecke luyden nut."
aldus getuigt de dichter.
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Cats richtte Sorgvliet zoo danig in, dat men hier keur van planten en bloemen
vond, en als curator van de Hoogeschool te Leiden had hij gelegenheid, zeldzame
zaden te verkrijgen, die er met zorg en kunde behandeld werden. Daarom kon
hij getuigen:
"Wel soo nu yemant vraeght, hoe dat men ligte klingen
Kan brengen tot den dragt van sooveel nutte dingen,
En hoe men edel fruyt kan trekken uit het zandt,
Dat hier voor desen lag, gelyck een dorre strant,"
dan is het antwoord op die vraag:
"De kunst, hier in gebruickt, en is niet al te groot,
De stof ons allernutst is bagger uyt de sloot,
En die, met zandt vermengt en ondereen geslagen,
Maackt dorre klingen nut, om hout te konnen dragen,
Hier plant ick boomen in van allerhande slag,
En proeve, wat de grondt van desen aert vermag."
Op Sorgvliet, in welks bosschen de dichter de stad ontvlood, vergat hij des taatkunde.
Evenwel, al noemde Cats zich op Sorgvliet een "eremyt", het was er best voor
hem uit te houden. Hij was er geen heremiet evenmin als een ascçet, zegt
Prof. Kalff. Er kwamen blijkbaar niet zelden gasten op Sorgvliet, die er zich
vermaakten met de jacht op konijnen, patrijzen en snippen, met visschen, enz.
Predikanten zag men er gedurig; ook hooge gasten, als de Princesse Douairière
van Oranje.
Zat de grijsaard niet te schrijven of te lezen binnenshuis of buiten in een
der priëeltjes, die hij op afgeschutte hoekjes in het groen had laten aanleggen,
dan was er altijd wel iets anders te doen: boomen kappen, enten en snoeien,
of de plaats rondwandelen. Daarvan kon hij lang genieten, want op zijn 82ste
jaar kon hij nog loopen als een kievit. Op zijn wandelingen heeft hij altijd iets
op te merken; geen vormen of kleuren, geen bevallige lijnen of fraaie vergezichten, geen licht of schaduw, geen wolkenspel, geen windgeruisch in nijgende
boom kronen of wuivend koren, maar iets, dat tot leering en stichting dienen kon.
"Een muys, een mol, een mugh, een mier,
Een kickvorsch of een naekte pier,
Een bloem, een gras, het minste kruyt
Dat roept uw groote wonders uyt."
De duinen zijn voor Cats slechts "onvruchtbaar zand", maar hun eenzaamheid
trekt hem aan. Zoo rustte Cats niet op zijn buiten, maar leefde, werkend tot
zijn laatsten levensdag.
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~Een kind, dat nauwlijks spreken kan,
Spreekt van dien arbeidzamen man.
Dus straalt zijn dichtvuur nog, ten spijt van grooter lichten,
En Sorgvliet, trotsch op dat gerucht,
Beurt fier zijn kruinen in de lucht,"

zong Jacob Zeeuws van den grijzen dichter op Horatiaansche wijze. Op tachtigjarigen leeftijd schreef Cats nog gedichten, en te midden van zijn werk legde
hij de pen voor goed neder.
Het lijk van Cats is overeenkomstig zijn uitersten wil naar Den Haag gevoerd
en "in alle stillicheyt" bijgezet in de Kloosterkerk, in het graf, waar sinds eenige
jaren ook zijn vrouw rustte.
Spoedig na den dood van Cats werd Sorgvliet het eigendom van Prins Willem lIl,
die het buiten aan Hans Willem Bentinck, graaf van Portland, ten geschenke
gaf. Deze verfraai~e het nog met vijvers en fonteinen. Na lR38 kwam het
weder aan de koninklijke familie; Koningin Anna Paulowna heeft er veel vertoefd
Thans is het buiten onbewoond en behoort het tot de nalatenschap der GrootHertogin van Saksen Weimar. Een gedeelte van de terreinen van Zorgvliet aan
den achterkant is als bouwterrein verkocht; de Groot-Hertoginnelaan herinnert
nog aan die afkomst. Herhaaldelijk is er sprake van, dat Zorgvliet zal worden aangekocht, om er een koninklijk paleis te bouwen, waarvoor het zich uitstekend leent.

***
Tegenover Zorgvliet liggen aan de andere zijde van den weg de veelgeroemde
Scheveningsche boschjes. Het verkleinwoord duidt reeds aan, dat wij hier een
tegenstelling vinden met het groote Haagsche bosch. Daar zijn het zware
stammen, die een echt woud vormen; hier is het hout Echt, struikachtig en
minder opgeschoten onder den in vloed der zee, maar toch met enkele zware
stammen er tusschen.
"De Scheveningsche boschjes staan tot het groote Bosch als een tuiltje madeliefjes tot een ruiker rozen en camelia's, of, zoo men liever wil, als het gefluit
van een vink tot het verheffend, harmonisch gezang van een nachtegaal. Het
statige, hooge bosch is, met de lage, dartele boschjes vergeleken, een ernstige
grootvader tegenover een lachend kleinkind." Aldus de heer Gram.
Op de naakte of met enkele struweelen en struiken overdekte duinen werden in
't begin der negentiende eeuw de Scheveningsche bosschjes aangelegd. Van de stadzijde zich uitbreidend over het afwisselend duinterrein, door slingerende paden en
lanen doorsneden, hebben de Boschjes een onuitsprekelijke bekoorlijkbeid voor de
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wandelende Hagenaars, die hier kunnen dolen, zonder groote afstanden af te leggen, en waar de kinderen kunnen spelen en stoeien,
Hoe zijn de Boschjes ook veranderd in de laatste jaren! Daar in het midden
ligt de Bataaf, eigenlijk "de Bataafsche Boer", sedert 1889 een nette melkinrichting,
een moderne uitspanningsplaats voor jong en oud, te midden van dennenbosschen.
Vroeger was het een boschwachterswoning, geheel in het duin verscholen en
slechts door een pad te bereiken. De schilders kenden die eenvoudige hut, met
haar teekenachtige, aardige omgeving, en hielden haar in hooge eer, en voorts
kwamen hier de duinwandelaars wel eens binnenloopen, om er een glas verRche
melk te drinken. Die rustieke heerlijkheid is al lang verdwenen.
Sedert de· hervormers der Scbeveningsche Boschjes den zijweg langs "de
Bataafsche Boer" aanlegden, werd de duinhut te druk bezocht en was er behoefte
aan een ruimer gelegenheid, die hier niet ongelukkig is aangebracht. Want al

Waterpartij iu de Scheveningsche Boschjes.

moest de stille eenvoud noodwendig verloren gaan in den nieuweren tijd, toch
blijven de Boschjes veel bekoorlijks behouden, en "de Bataafsche Boer" blijft
e6n nette rustplek, waar het Friesche oorijzer glinstert achter het buffet.
Op het eind van de oude Boschjes, waar zich voor enkele jaren de naakte
duinen hoog verhieven tusschen de Boschjes en Scheveningen, zijn schilderachtige vijvers en beplantingen aangelegd, trotsch in afwisseling, en verder op met
villa's-bouw in het Van Stolkpark. De groote "\vaterpartij met haar heuvelachtige
omzooming, waarop enkele buitens met torens zich verheffen, geeft schilderachtige
effecten, welke eenigszins aan een trotsch berglandschap doen denken. Hier werd
met het uitzicht op den vijver de wit marmeren Verhuell-bank opgericht, een
herinnering aan Jhr. Verhuell, die als lid van den Raad in Den Haag zoo geijverd
6
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heeft voor de verfraaiing en inrichting der Boschjes. En in de nabijheid herinnert
de sobere, geenszins fraaie Cremer-bank aan den novellist, de die Betuwsche toestanden zoo meesterlijk wist te schetsen, en op deze plek zoo gaarne vertoefde.
Hier is de plek. Met madelieven kleedde
Weer de al tijd frische lente d' ouden grond;
De zonneschijn verzelt den morgenstond;
Sambucus' loof zingt met de lijsters mede.
Spreek zacht op deze plaats. Weerhoud uw schrede.
Herdenk hem, die natuur aan kunst verbond,
Wiens geest in rustloos werken ruste vond,
En 't ideaal zich schiep uit humor, schoonheid, vrede.
"Wilt ge herdenken? Wijdt me in lievlingsoorden
Een plek, waar elk vermoeide rusten kan." 1)
Dit is de zin dier zeer bescheiden woorden.

De Kanaalweg en het Kanaal

Aldus gaf Louise Nagel haar indrukken weer bij de Cremer-bank. Mr. C.
Vosmaer, de Nederlandsche bewerker van Homerus, heef( in de oude Boschjes
eveneens een nederige herinnering: een monumentale fontein. Valt het te verwonderen, dat Busken Huet er over ontstemd was, dat men in Nederland
verdienstelijke maunen slechts eert door banken en fonteinen!
Ten noorden worden de Boschjes begrensd door het Scheveningsche Kanaal,
van Den Haag naar Scheveningen loopend en met rijwegen er langs. lVIet het
graven van dit kanaal werd in 1822 begonnen; het zou, volgens het plan, tllsRchen
1)

Çremers wool'tlen, nagelaten aan zijn vrienden.
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het toenmalig badhuis en het dorp in zee loop en tot spuiïng der stadsgrachten
van Den Haag. Het behoort tot de ondernemingen van den toenmaligen burgemeester Copes van Cattenburch, naar wien een der prachtigste lanen van Den Haag
is genoemd. De uitvoering van dit plan is niet tot stand gekomen; het staken dier
doorgraving was een der eerste koninklijke besluiten, welke koning Willem II nam.
Toch bleef het plan, om Scheveningen een haven te verschaffen, niet rusten,
maar het kwam eerst in 1901 tot uitvoering, en wel ten zuiden van het dorp.
Ten noorden van het Kanaal ontwikkelt zich meer en meer een villapark in
de duinen, en vormt Wittebrug reeds een dorpelijke kern.

***

Hervormde kerk in de Duinstraat
te Scheveningen.

Zoodra wij de aaneenschakeling van parken en
villa's ten einde zijn en aan het eind van den
altijd schoonen Scheveningschen Weg de huizen
nederiger zien worden en zich tot een straat
aaneen zien rijen, hebben wij het dorp Scheveningen bereikt. Links verrijst de nieuwe Ned.
Hervormde Kerk met renaissancetoren, die echter
niet geheel past bij het overige van 't gebouw.
Dit eenvoudige, nette dorp, daar neergelegd in
de duinen, met zijn eigenaardige visschersbevolking,
die trots de nabijheid der hofstad de oude landseigene kleeding nog trouw heeft bewaard, dat dorp,
een aanhangsel van de residentie, is gedurende
een groot gedeelte des jaars het glanspunt van

Den Haag. Schev-eningen is schier in geheel Europa bekend. Het is evenwel
niet het dorp, dat behalve het karakteristieke der bewoners niet veel belangrijks
op zichzelf aanbiedt, waardoor aanzienlijken uit alle landen naar Scheveningen
getroond worden, maar het is de Noordzee met haar strand, die door gezonde
lucht en frissehen golfslag genezing of versterking brengt aantal van lijdenden ;
de zee, die met haar eeuwige muziek het rustelooze gemoed tot kalmte stemt,
den dichter tot poëtische ontboezemingen brengt en door schilders op het doek
vereenigd wordt.
De zee, ja, de zee, de ondoorgrondbre, de schoone,
De fiere, onweerstaanbre, die, machtig en stout,
De schuimende baren zich vlecht tot een krone,
Door 't zonlicht besprenkeld met paarlen van goud
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De zee, in wier hart een geheim ligt besloten,
't Geheim eeuwenoud, dat geen brein ooit doorzag;
De zee, van wier harpe de klagende noten
Het luchtruim vervullen van angst en geklag.
De zee, door wier adem de kranken genezen,
Maar kracht ook en jonkheid vaak smoorde in haar schoot;
De zee, die in 't bruisen de klacht smoort der weezen,
Wier ouders haar macht heeft gedoemd tot den dood.
De zee - schoon de nachtlijke koeltjes daar suizen,
Van duinen tot stranden, langs oever en reê,
Schoon 't nachtelijk floers haar bedekt, zij blijft bruisen,
Zti kent geene rust, de immer rustlooze zee.
ELLIOT BoswEL.

De zee is poëzy; nooit zwijgen
Haar lippen; uit haar boezem stijgen
De hymnen op, vol majesteit;
Diep als de diepe schoot der waatren,
Die tegen 't helmig duin strand klaatren,
Is 't denkbeeld, dat ze alom verbreidt;
't Is schoon, zooals de hemeltransen,
Waar zij de sterren van weerkaatst,
Die schittrend op 't azuurkleed glansen,
Waarlangs de wind geen wolkjen blaast.
S. J. v.

D. BERG.

Welk Nederlandsch zanger voelde bij den aanblik der zee niet zijn hart
ontstuimiger kloppen door de rijke bron van gedachten, daaruit opbruisend? Van
Tollens tot Kloos, van Cats tot Koster en Verwey, bij allen ontgloeide het dichtvuur,
aangeblazen door den maatslag van haar golvenrhythmus .
. Maar niet alleen in hoorbare zangen zijn de indrukken der zee vertolkt,
ook in kleuren en lijnen.
Welk volk telt naar evenredigheid, in beteekenis zoowel als in aantal, zoovele
zeeschilders als het Nederlandsche? Schotel, Louis Meyer, en Heemskerk van
Beest kennen de zee in al haar nuances; zij hebben de zee lief; gaven uitdrukking
aan haar lach en woede, haar leven en onrust. Israëls diept uit de zee de elementen van den weemoed, die hij in zijn visschers en hun vrouwen belichaamt.
En Mesdag, meer droomer en ziener dan zeeman, staart voorbij de schepen
en het strand naar de zee, naar de zee om haarzelf, in haar worsteling en woeling,
met groene watervallen en met gekuifde golvenreeksen, met haar luchten, rustend op den verren horizon, eenig spel van van licht en kleurschakeering, nu
sprekend van diepen, peinzenden ernst, dan van volle, bruisende levenskracht.
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De zee met haar luchten is het wonder onzer westerstranden. Wie vergeet
ze, die stille, schoone avonden, als het oog niet moe wordt van het staren over
die schier eindelooze vlakte; als de onveranderlijk eeuwige zee elk oogenblik
wisselt van leven en kleur, naarmate de gouden hemelbol dieper zich neerlegt
in het bed van grijs en groen en rood, dat aan den westerhemel gespreid
wordt, en het zacht weemoedig golvengeftuister den nachtzang murmelt, zich
verliezend in de donkere w'ijdte der onbegrensdheid. Op zulke avonden wordt
een gevoel in ons wakker, zij het ook onbestemd en vaag, dat· Mesdag naar het
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penseel deed grijpen, om in vormen en kleuren die gewaarwording uit te drukken, vereeuwigd voor alle geslachten.
En voor ons, Nederlanders, heeft de zee nog een andere beteekenis. Voor
het kleine kustvolk was de zee het veld van arbeid en opkomst. J a, meer: de
zee is het veld van onze glorie, waarop de eerste heldengestalten onzer historie
hun roem verwierven, waar de economische kracht van het Nederlandsche volk
wortelde. Zoo zijn wij ook in historisch opzicht met de zee verbonden.
Is het te verwonderen, dat elk Nederlander de zee liefheeft, in den zomer
er naar smacht te vertoeven aan haar stranden; dat zelfs veraf zijnde vreemdelingen dien drang niet kunnen weerstaan? Alleen moet het ieder bevreemden
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dat die zomertrek naar zee in West-Europa nog van zoo jongen datum is, en
eigenlijk eerst van de 1ge eeuw dagteekent.
Maar de zee, zoo liefelijk, kan ook vreeselijk zijn in haar werking. Hoewel
Scheveningen als een hartelijke vriendin door de zee gekust en bevoorrecht wordt,
heeft diezelfde zee Scheveningen ook herhaaldelijk met den ondergang gedreigd. Het
oude Scheveningen, het visschersdorp, dat hier voor ruim vier eeuwen gevonden
werd, lag veel verder naar het westen, op de plaats, waar thans de zee schuimt.
Een breede strook duinen is hier in de laatste vier eeuwen verloren gegaan
door den afslag der zee. De stormen van 1470 tastten de kust zoodanig aan,
dat er een groote strook van het strand wegspoelde, waardoor de kerk, die er
toen stond, wel 2000 schreden in zee kwam te liggen. Door dit onheil, nog
vergroot door het gevangen nemen van een deel der Scheveningers, alsmede
door zeerampen, werd de bevolking van het dorp gedecimeerd tot niet meer
dan 190 personen, van welke veertig moesten gaan bedelen.
Langzaam kwam Scheveningen weder op, maar nog telkens tastte de zee
onverwachts de duinen aan, teisterde het dorp en rukte de zeeweringen weg,
die met veel moeite waren aangelegd. De Novemberstorm van 1530, de winterstorm van 1538, die van 1546, en vooral de Allerheiligenvloed van 1570 hebben
groote verwoestingen aangericht; op laatstgenoemden dag zou, volgens de opgaven van enkelen, het halve dorp verzwolgen zijn. De inwoners hebben daarna
hun woningen meer binnenwaarts gebouwd, om beter beschut te zijn, zoodat er
een nieuw dorp ontstond, het tegenwoordige Scheveningen. Zoo is de kerk, die
in 1470 binnenwaarts verplaatst was, weder aan den zeekant komen te staan,
gelijk wij nog op dit oogenblik kunnen zien; de huizen buiten de kerk zijn het
offer der zee geworden .
. Sedert hebben nog herhaaldel\jk stormvloeden het dorp en het strand bedreigd,
maar toch heeft men de zee tot staan gebracht. En toen de vreeselijke stormvloed in den nacht van 22 op 23 Dec. 1894 een hernieuwing van de vroegere treurige drama's deed vreezen, de visschersvloot op het strand tot een
schepen- en mastenchaos door elkander schudde, het strand deed afnemen en
het duin ondermijnde, is men met kracht opgetreden, om der zee voor goed
perken te stellen. Sedert zijn de hoofden in zee gelegd, om het strand weder te
doen aanlanden; toen is de zware bazaltmuur gebouwd en de zeeboulevard
aangelegd, vanwaar wij zoo veilig en gemakkelijk de zee knnnen overzien, al
had het vroegere duin voor ons meer bekoorlijkheid.

***
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Scheveningen als zeebad dagteekent zijn opkomst van 1818. In dat jaar deed
Jacob Pronk ongeveer tien minuten ten noordoosten van het dorp het eerste
badhuis in Nederland verrijzen, een gebouwtje, klein van omvang en eenvoudig
van vorm. Het was slechts een houten loodsje, dat in den winter uit elkander
kon worden genomen. Toch voldeed het zoodanig, dat in het eerste jaar hier
1400 baden werden genomen. Tot dit badhuis behoorden twee badkoetsen, een
grootere en een kleinere. Die nieuwigheid, om in zee te kunnen rijden, trok
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ten zeerste de aandacht. Van Immerzeel maakt er verwonderd melding van,
als hij zegt:
Maar, wat nooit in vroeger dagen,
Baders, hier mijn oogen zagen,
Was een overhuifde wageu,
Waar ge u in naar zee liet dragen,
En waaruit ge in 't golvend nat,
Hooger, lager, naar behagen,
Langs den trapvloer nedertradt.

Pronk moest reeds spoedig zijn "bad-etablissement", gelijk hij het noemde,
uitbreiden. Hij zag weldra in, dat er een toekomst lag in zijn onderneming,
en trachtte octrooi voor een aantal jaren te verkrijgen, om het alleenrecht te
hebben. Al werd dit hem niet toegestaan, toch kreeg hij gedaan, dat de autoriteiten hem wilden beschermen tegen onbillijke concurrentie. In 1820 deed Pronk
een steenen badhuis in de plaats van het houten in de duinen verrijzen, en er
werd een weg aangelegd door de duinen naar het badhuis.
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Toch was alles nog hoogst primitief ingericht. Daar nu het baden meer en meer
ingang vond en men ook elders aan zee er aan dacht, badhuizen op te richten,
besloot de gemeente 's-Gravenhage de toestanden in Scheveningen te verbeteren,
teneinde hier de badplaats een eersten rang te geven. In 1826 werd een voorstel
daartoe van den burgemeester Copes van Cattenburch in Den Haag aangenomen,
en sedert trad de geschiedenis van Scheveningen als badplaats in een nieuw
stadium. De gemeente deed in 1828 een nieuw badhuis bouwen op grooter
schaal en deftiger ingericht. Maar bij het toenemend bezoek aan zee, mede een
gevolg van het zich uitbreidend verkeer, werden weldra omvangrijker eischen
gesteld en werd Scheveningen een badplaats van den eersten rang. De Maatbchappij "Zeebad Scheveningen" deed in 1885 een nieuw badhuis verrijzen, dat,

Het Kurhaus te Scheveningen.

na in 1886 te zijn afgebrand, onmiddellijk nog prachtiger werd herbouwd. Zoo is
Scheveningen een lievelingsplaats geworden voor duizenden gedurende den zomer,
die er in de hötels en op de talrijke villa's verblijf houden; een internationale
plaats, waar men alle natiën vertegenwoordigd ziet, alle talen hoort spreken.
Door dien aanleg van kunstwerken, door den aanleg van het Wandelhoofd
"Wilhelmina" in zee vóór het Kurhaus in 1900 heeft Scheveningen, helaas! te
veel kermisdrukte verkregen. Wie vredige rust wenscht bezoekt Scheveningen
niet meer, waar de toiletten en chic een belangrijk aandeel in het badleven
verkregen. Doch voor hem staan Loosduinen, Domburg, Katwijk, Wijk-aan-Zee,
Egmond, Huisduinen en Schiermonnikoog nog open aan onze kust.

IU.

VAN 's-GRAVENHAGE TOT DE RIJNSTREEK.

Ten noordoosten van Den Haag breidt zich binnen het eigenlijk duin een
breede strook geestgronden uit, die in het oosten begrensd worden door de
Vliet van Leiden naar Rijswijk, en welke alleen in de onmiddellijke nabijheid
van Den Haag ongeveer aan de westgrens van het Haagsche Bosch tot den
Hollandschen spoorweg en naar het noorden tot nabij het Paleis in 't Bosch
door een bodem van laagveen worden afgebroken. Die zandstreek wees den
natuurlijken weg aan ter verbinding van Leiden, de Rijnstreek en den noordelijken duinzoom met 's-Gravenhage. Niet één verbindingsweg werd hier aangelegd, maar een drietal parallelwegen werden er vanouds gevonden, en langs
ieder van deze ontwikkelden zich eigenaardige economische verhoudingen en
toestanden, voortspruitende uit de ligging, in verband met het omliggende
landschap.
De oostelijkste dezer wegen is die van Leiden over Voorschoten naar
Voorburg, welke zich in het zuiden voortzet tot Rijswijk, Delft en Rotterdam.
Deze weg loopt tusschen Rijswijk en Voorschoten over den rand der zandgronden, waar die aan het laagveen land in het hart van Zuid-Holland
tusschen de kleilanden van den Rijn en de Nieuwe :Maas grenzen, ten zuiden
van Rijswijk tot ten zuiden van Delft over kleilanden en venolgens door lage
veenstreken tot .Kotterdam. 1) Die weg, de oude landverbinding tusschen belangrijke streken en steden, had bovenal een groote handelsbeteekenis, en daar langs
ontstonden dorpen, afgewisseld door enkele lusthuizen eIl buitenverblijven. Hoe
fraai en bekoorlijk ook, hoezeer den indruk van groote welvaart makend, droeg
toch deze verNnding tegelijkertijd een economisch karakter.
Geheel anders is het met de overige wegen van Den Haag naar de Rijnstreek.
De Leidsche straatweg in het midden en de Wassenaarsche weg in het westen
zijn niet alleen veel bereisde wegen voor het binnenlandsch verkeer, althans
wat eerstgenoemde betreft, maar tevens de lijnen, waar de schoonste Hollandsche
buitens en de bekoorlijkste natuurtafereelen zich aan elkander rijen. Daardoor
1) De Romeillsche heirweg liep van Voorburg naar Oud-Vlaardingen, zooals wij later zullen zien.

90

HET

HAAG~CHE llO~CH.

dragen deze wegen een aristocratisch karakter, meer van rijkdom dan van
burgerlijke welvaart, en hebben ze sedert lang iets vorstelijk-aanzienlijks door
den aanleg der trotsche lusthoven. Dientengevolge gaat aan den Leidschen weg
tusschen Den Haag en het huis Den Deyl (thans een café) het forsche natuurschoon
bijna ten onder in de kunst, die parken wrocht en vijvers groef. Maar langs
den Wassenaarschen weg, die aan den achterkant der buitens langs den schilderachtigen duinzoom loopt, een ouden heirweg, vindt men meer sporen van
de ongerepte natuur in onvergelijkelijke bekoorlijkheid.

** *
Wij willen deze wegen thans bewandelen en verlaten de stedelijke kom van
Den Haag door het Korte Voorhout.
Daar, over het Kanaal, dat naar Scheveningen loopt, staan wij aan den ingang van een der fraaiste stadsbosschen. De schilderachtige residentie breidt
hier haar kom niet uit door kunstgewrochten van architectonische phantasie,
maar door natuurzuilen en bogen, die den toon aangeven voor verheven, en
opgewekte Gothiek. Ginds in het donker, onder het dichte dak der bladergewelven, die ~ op zware zuilen rusten, wordt als het ware eveneens de stijl
aangewezen, waaruit de Romaansche bouwkunst is voortgekomen.
De schoonheid heeft haar troon in 't Haagsche bosch gesticht;
Daar schiep ze een nieuwen dag voor haar betoovrend licht;
Daar heeft zich 't grootsche met het lieflijke vereenigd,
Daar wordt het trotsche door 't bevallige gelenigd,

aldus zong Jacob C. v. d. Kasteele van deze plek.
Het Haagsche Bosch heeft door zijn zware stammenreeksen, die met zorg
van onderhout blijven voorzien en niet door overzorg worden gefatsoeneerd,
een aristocratisch karakter. Het draagt overal de sporen van een eerwaardigen
ouderdom op het gelaat, van een stamboom, die in het grijs verleden wortelt.
En werkelijk wijst de geschiedenis van een Haagsch bosch, al is het niet dit
bosch, op voorouders in den grafelijken tijd, zelfs nog van vroeger) zeker in
den tijd der Romeinen.
Op dat grijs verleden hebben wij vroeger met enkele woorden gewezen. Doch
ook de geschiedenis der 14de eeuw vermeldt, dat Den Haag in dien tijd door bosschen omringd was. Niet enkel vond men er de Houte, maar ook de Myente,
den Ouden Bosch, den Korten Bosch, Berkenrijs en Schakenbosch. Het Oude
en het Korte Bosch lagen ten westen van Den Haag, het Schakenbosch buiten
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Haagambacht, Berkenrijs in de vlakte van Waalsdorp, dus noord-noordoostwaarts
van Den Haag; de Myente, een gemeen bosch, onderscheiden van het grafelijke,
vond men te Eikenduinen, en een ander gemeen bosch in 't zuidelijk gedeelte
van den Zusterpolder.
De hooge duinstreek en geestgronden ten noorden en westen van Den Haag
waren in dien tijd gedeeltelijk met bosch bedekt, en dat bosch strekte zich uit
over de veengronden en broeklanden ten zuiden van de duinstreek. De streek
ten noorden van Den Haag heette nog in de 16e eeuw de »Wildernisse", en
waarschijnlijk behoorde het Bosch daartoe, alsmede een gedeelte van den grond
ten zuiden daarvan tot zelfs ten westen van Den Haag.
Het Bosch had echter in de 14e, 15e en 16e eeuw niet dien statigen trots,
welken het tegenwoordig bezit. Vlakten, waar niets dan biezen, varen, braam
en ruigte groeiden, werden afgewisseld door bosschen en hooge duinen. Op de
lage veengronden groeiden geen hooge boomen. De turf uit deze streek leverde
brandstof voor het Hof en werd ten voordeele van het Hof verkocht, en tot
1533 ging men met het graven van turf voort, waardoor zelfs het hout werd
uitgeroeid. Daar vele gedeelten door het langdurig uitvenen drassig geworden
waren, vulde men de lagere gedeelten met het zand der tusschenliggende
hoogere duinruggen en heuvels aan. Zoo werd o. a. de Koekamp gevormd,
thans de vlakke weide der herten aan den ingang van het Bosch. Op vele dier
afgegraven veenlanden werden elzen en ander hout geplant en zoo werd op
de plaats van vroegere boschjes, die met het afgraven van veen vernield waren,
nieuw bosch geplant en de boschrijkheid ten noordwesten van Den Haag onderhouden op beteren grondslag.
Reeds vroeger was een gedeelte van het Bosch, dat aan het Hof grensde, tot
wandeling aangelegd, waar ook de edele graven of hun stadhouders den bal
sloegen. Dat gedeelte werd omstreeks 1420 omheind en omgraven en ontving
den vroeger algemeenen naam van de Houte, terwijl het overige deel als het
Bosch werd aangeduid. In de Houte werd in 1386 een fontein gemaakt en de
reeds in 1316 bekende Koekamp, waar zeker koeien werden geweid, behoorde
er toe.
In de 14e eeuw bestond het Haagsche Bosch nog meest uit berken en elzen
en vormde het dus meer een wild, ruw bosschage dan een bosch in de tegenwoordige beteekenis. Eerst in de 15e eeuw werd er meer bijzondere zorg aan
het Bosch gewijd. Men zaaide eikels en plantte eiken en beuken. In 1470
werden jonge beuken uit het Gooiland, in 1493 uit Brabant aangekocht, wat ook
in latere jareu werd voortgezet. Eerst hierdoor is het Haagsche bosch een statig
woud van opgaande stammen geworden. Vroeger had men het meer als jachtgrond dan als lustoord beschouwd, zooals blijkt uit het bevolken met konijnen,
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waartegen kort na 1450 maatregelen werden genomen. Reeën en herten, die
thans enkel in de Koekamp zijn overgebleven, vond men in het jachtbosch in
menigte, verder fazanten, veldhoenders, snippen, hazen en konijnen, maar
geen wilde zwijnen.
Het oude Bosch was niet toegankelijk voor de Haagsche bevolking; het was
afgesloten en had verschillende ingangen. Een beek (later vergraven) murmelde
door het dorre loover, dat zich hier ophoopte, en slechts enkele paden slingerden
door de wildernis; op een paar stille plekjes waren kapellen gebouwd tot het
volbrengen van godsdienstige plichten te midden der vrije natuur. De wagenweg
van Leiden over Den Haag naar 's-Gravenzande liep door het Bosch.
Het Bosch en de wildernis van den Hagehout stonden onder beheer van den
rentmeester van Noord-Holland, wiens bewind zich in het laatst der 16e eeuw
nog over een gedeelte der duinen, het Voorhout, den Vijverberg en de singels
om het Hof uitstrekte. De speciale zorg voor het Bosch was opgedragen aan
een houtvester.

***
In den tijd der opkomst van het eigenlijke Haagsche Bosch, toen het eerst als
Bosch beteekenis verkreeg, werd het al met den ondergang bedreigd. Tusschen 1571
en '73 wilde men Den Haag tegen een overval van Spaansche benden versterken,
en om plaats te maken voor de verschansingen, werd een zesde gedeelte der
beste eiken van het Bosch omgehouwen. Den Spanjaarden moet de cel' worden
gegeven, dat zij, toen zij in 1574 in Den Haag kwamen, het Bosch hebben
gespaard, doch de Hollandsche hllurbenden deden nog een zeventigtal boom en vellen.
Zelfs werd in 1576 het Bosch met algeheelen ondergang bedreigd, toen de Prins
van Oranje en de Staten van Holland uit geldgebrek besloten hadden, niet alleen
het houtgewas van het Bosch, maar ook den grond te verkoopen. Het Haagsche
Bosch zou vallen als een offer op het altaar der Nederlandsche vrijheid. Doch
gelukkig konden andere offers hiervoor in de plaats gesteld worden: het Bosch
werd na vele vruehtelooze vertoogen en smeekschriften door Den Haag vrijgekocht
In April 1576 werd een yerdrag gesloten, waarbij de Prins van Oranje met en
nevens de Staten van Holland beloofden "dat men het Bosch tot geen tijden,
door wat zaken van nooddwang of wat het zijn moge, zoude verkoopen of
uitroeien." Den Haag schold voor deze verbintenis aan de Staten kwijt de
schuld van 1500 Carolusgulden, de waarde der klokken van Den Haag, reeds
vroeger tot het gieten van kanonnen gebruikt, en betaalde verder 1000 Carolusgulden. Ten koste van deze offers bleef het Bosch voor altijd voor Den Haag behouden.
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In 1579 begon men het deerlijk gehavende Bosch te herstellen en vóór in
het Bosch een nieuwe plantage aan te leggen. Omstreeks 1583 werd die aanleg
met kracht voortgezet door het planten van eiken, iepen en linden. Vervolgens
werd het Bosch stelselmatig verfraaid en door wandel- en zijpaden doorsneden,
hóewel nog altijd het jachtgenot er werd gesmaakt en Prins Maurits het jachtrecht
niet wilde prijsgeven. Toch veranderde de aard van het Bosch geheel: de
aangeplante en· tot hooge stammen opgewassen eiken, linden, iepen en beuken
verdrongen de wilgen, populieren, enz. hoe langer hoe meer en gedoogden slechts
laag onderhout in hun schaduw.
Wij mogen bij de verdere historie van deze schoone plek van Holland niet
in bijzonderheden stilstaan: onze ruimte is daarvoor te beperkt. Wie de
geschiedenis van het Bosch meer in bijzonderheden wil leeren kennen, leze de
studiën van A. Ising (Haagsche Schetsen, 1878) en J. Kuyper (Haagsch Jaarboekje,
1897), welke laatste zijn belangrijke onderzoekingen met kaartjes toelicht.
Nog een paar malen werd het Bosch ten doode opgeteekend. Het eerst
geschiedde dit in 1795, toen een der leden van de Nationale Vergadering
voorstelde, het Bosch uit te roeien, het hout te gelde te maken en er aardappelen,
knollen en peen te poten. Dit prozaïsch voorstel, hoewel druk besproken en
bijval vindend bij enkele leden, was toch zelfs dezen tijd van vandalisme te
sterk en werd niet aangenomen.
Doch in 1812 werd het gevaar dreigender.
De geweldenaar, wiens hand zoo zwaar drukte, niet alleen op Nederland
maar op geheel Europa, Napoleon I, decreteerde na zijn bezoek aan Den Haag,
dat het Bosch zou verdwijnen, gesloopt en verkocht zou worden. Aan den
opperhoutvester, Baron van Heeckeren de Cloese, werd opgedragen, het Bosch
op te meten, in kaart te brengen en in tien stukken te verdeelen, om de slooping
over tien jaren te doen plaats hebben.
De opmeting en karteering werden volbracht en leerde-n den toestand van
het Bosch beter kennen. En gelukkig werd door den val van den Keizer en de
herwinning der Nederlandsche onafhankelijkheid het doodvonnis over het Bosch
vernietigd. Een tijdperk van vernieuwden bloei brak thans aan voor het Bosch.
In de 19t1 eeuw werd het Bosch veel verfraaid en verbeterd en meer en
meer een wandelpark voor de Hagenaars. De groote vijvers werden van
1819-1821 gegraven. De Nieuwe Litteraire Societeit, beter bekend als de Witte,
verkreeg in 1819 vergunning, een linnen tent in het Bosch te plaatsen, die reeds
in 1823 werd vervangen door een houten tent, in 1888 weder door een steen en
gebouw in renaissance-1ltijl, waarin ruim 1400 personen plaats kunnen nemen
en genieten op zomermiddagen en avonden van de heerlijkste muziek in de
vrije natuur.
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Doch al waren het g'een vreemde vorsten of oorlogsonrusten, die het Bosch
meer bedreigden, de machten van het luchtruim deden vn.n tijd tot tijd hun
aanvallen op het Bosch, niet minder hefiig en ernstig gemeend. De Pinksterstorm
van 1860, dien sommigen onzer lezers zich misschien nog herinneren, woedde in
het Bqsch als een heir van bezeten demonen, tegen wier geweld niets bestand
was. Het jeugdig groen der boom en werd weggevaagd van het landschap, en
vele woudreuzen lagen op en over elkander gestort, geschaafd en gekraakt, aan
splinters gespleten, op enkele plaatsen wel twintig door elkander. Doch misschien
nog vreeselijker was de teistering, welke had plaatsgegrepen den 29 sten
November 1836. Dit zijn de hevigste aanvallen der natuur op het Bosch in
de pas vervlogen eeuw, maar elke winterstorm strekt zijn hand uit naar het
Bosch, om er mindere of meerdere schade aan toe te brengen.
Een andere vijand van het Bosch is zijn eigen bodem. De veenachtige lagen,
hier en daar met zand overdekt, waarop wij reeds wezen, vormen geen vasten
ondergrond, waarin de zware stammen voldoende vastheid van wortelgrond
kunnen bekomen. Daarenboven was de waterstand in het Bosch te hoog voor
het wortelniveau. De toestand van het Bosch werd in 1877 door een commissie
van deskundigen onderzocht, en in 1878 werd hierover een rapport uitgebracht,
dat vele verbeteringen aanwees, waaraan gedeeltelijk voldaan is.
Zoo is het Bosch allengs g'eworden, gelijk het door van Lennep beschreven
werd, het
"Heerlijk bosch van 's-Gravenhage,
nooit volprezen lustwanmd!
Lievlingsplek van Hollands Tuinmaagd ,
pronksieraad van Nederland !
Wijd vermaard door eigen schoonheid,
wijd vermaard door Huygens' lied!
Wie, die eenmaal u doorkruiste,
roemt, verrukt, uw luü;ter niet!
Dankbaar rust de matte wandlaar,
afgedoold van 't heete duin,
In de schaduw van uw loover,
onder beuk of olmenkruin.
Trotsch verheffen eik bij eiken
eeuwen lang den groenen top,
En uit vlier- en lindebloesem
sqjgt de geur verkwikkend op.
Altijd l'Uischt van tak en twijgen
't zich verjongend boschkoraal ,
Fluit het sijsje, zingt de lijster,
orgelt vink en nachtegaal.
Kunst, door echt gevoel gedreven,
bood Natuur haar bijstand aan,
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J1Jn heul' beider macht, vereenigd,
deed uw roem onwrikbaar staan.
Vroolijk dartIen blanke zwanen
in uw heldren vijverplas,
Waar zich vroeger niets deed vinden
dan een onbezocht moeras."

***
Als wij het Bosch in zijn lengte zijn doorgewandeld, door zijn statige lanen
met eeuwenoude stammen en langs zijn prachtige waterpartijen, verrijst daar
in de stilte des wouds, eenzaam, als naar den uithoek verschoven, maar daardoor
in diepen vrede, het Huis ten Bosch.

Hoe rustig en liefelijk is het hier op een kalmell zomerdag! Aan het eind
van een breede laan, waar de zon slechts met enkele lichtkringen speelt op den
zwarten bodem, ziet men opeens het eenvoudige, deftige en ernstige lustslot
vóór zich, stralend in het volle licht des hemels.
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Het Huis ten Bosch is een monument, ter eere van een onzer meest geliefde
Oranje-vorsten gesticht. De roemrijke daden van Frederik Hendrik zijn hier
vereeuwigd door zijn geliefde gemalin, Amalia van Solms, die gedurende de ruim
twee en twintig jaren, dat zij lief en leed met den beroemden krijgsman deelde,
van vurige bewondering voor hem vervuld werd. Reeds op het oogenblik, dat
de schoone en jeugdige Amalia van Solms, hofdame bij de verbannen koningin
van Bohemen, haar hand in die van den Prins legde, gevoelde zij zich zoo
gelukkig, dat zij tot zinspreuk koos "quid reddam Domino", nwat zal ik. den
Heer vergelden voor zijn weldaden."
Prins Frederik Hendrik zocht in zijn onrustigen tijd nu en dan afleiding van
de krijgsbeslommeringen door het ontwerpen en doen bouwen van enkele
buitenverblijven. Aan hem is de stichting van het huis Nieuwbllrg bij Rijswijk,
waar in 1697 de bekende vrede gesloten werd, te danken, alsmede die van het
lusthuis te Hondsholredijk bij Naaldwijk, welke wij beide later zullen beschrijven.
Ook het kasteel der Graven van Buren (welke titel nog door onze vorstelijke
familie gevoerd wordt) werd door Frederik Hendrik gerestaureerd. Al deze
werken wijzen op een periode van welvaart, toen niet alle tijd en gedachten
meer in beslag werden genomen door den oorlog.
De Prins, als Stadhouder, hield meest verblijf in het Binnenhof. Hoewel het
paleis aan het Noordeinde, het zoogenaamde Oude Hof, voor zijn gemalin bestemd
was, om daar na zijn dood te kunnen verblijven, begon zij nog tijdens 's Prinsen
leven een eigen lustslot te bouwen, waarvan zij de werkzaamheden persoonlijk
leidde, wel in overleg met haar gemaal, doch geenszins in overeenstemming
met al diens wenschen.
Het begin van dien arbeid was de verkrijging van den noodigen grond. Hiervoor werd een terrein van 18 morgen 470 roeden oppervlakte aan het eind van
het Bosch gekozen. 't Was een wildernis van elsakkers, van geen groote waarde;
daarom werd de vraag, om dien grond te gebruiken, door de Kamer van Rekening van Hollands Grafelijkheid den 17en Mei 1645 toegestaan.
Het eerste werk bestond in de ophooging van den moerassigen bodem en het
graven van de omsluitende grachten. Daarna werd onverwijld met den bouw
van de hoofdafdeeling aangevangen; de beide zijvleugels dagteekenen eerst uit
den tijd van Prins Willem IV. Jacob van Campen en Constantijn Huygens
waren de bekwame raadslieden bij de plannen voor het bouwen en inrichten
van het paleis, die door het vorstelijk echtpaar nader werden besproken.
De Prins mocht het nieuwe gebouw niet voltooid zien; hij overleed den 14pn
Maart 1647. Daarna besloot de Prinses-Weduwe haar lusthuis tot een mausoleum ter eere van den afgestorvene in te richten. Spoedig werden daartoe de
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middelen beraamd, o. a. door op de gr:oote zaal een koepel te doen bouwen
en het geheel tot een praalgesticht te hervormen, bovenal door de schilderkunst.
Thans was Huygens de raadsman der vorstin, en aan J ordaens, den beroemden
leerling uit de school van Rubens, werd opgedragen, het groote schilderstuk te
vervaardigen, het beeld van den zegevierenden Frederik Hendrik, gezeten op
den zegewagen, waarvan de paarden door lVIercurius en lVIinerva gemend worden,
terwijl de overwinning zijn hoofd met onsterfelijke lauweren kroont, en de faam
de pijlen afweert, waarmede vijanden van allerlei aard, als ondeugd, ziekte en
dood den held bedreigen. Boven vertoont zich de Stedemaagd, door vriendelijke
engelen omgeven, die het opschrift ontrollen: "Ultimus ante omnes de parta
pace triumphus", "de schoonste aller overwinningen is die, waardoor de vrede
overwonnen wordt." De weduwe had dit symbool gewenscht, om duidelijk te
doen uitkomen, dat de lVIunstersche vrede aan de overwinningen van Frederik
Hendrik te danken was. Het was op die schilderij, dat door den Nederlandschen vertegenwoordiger gewezen werd, toen de vredesconferentie in lVIei 1899
de afgevaardigden van bijna alle staten samenbracht, om in de Oranjezaal te l-pidden
van die symbolen het pleidooi voor den wereldvrede te houden, een vrede, die,
helaas! zoo jammerlijk smoorde in den meest woesten en onrechtvaardigen
oorlog tegen de Nederlandsche natie in Zuid-Afrika.
De overige stukken in olieverf van Van Thulden, Zoutman, de Bray, Grebber,
Livens, Honthorst en Cesar van Everdingen stellen tafereelen voor uit het leven
van den Prins, van zijn geboorte tot het graf.
Wilden wij dit kunstmuseum beschrijven, wij zouden moeten stilstaan bij de
Chineesche kamer met haar tapijten van rijstpapier uit de 18e eeuw, bij de
Japansche kamer met produkten der Japansche kunstnijverheid, nog in 1795
aan Prins Willem V geschonken, enz.
Doch liever dan in zulke détails te treden, laten wij het oog weiden over de
plaat, welke ons een aanschouwelijk beeld geeft van dit deftige buiten met zijn
bosschen en tuinen naar de tuinarchitectuur der zeventiende eeuw. Een blik op
de omgeving van het lusthuis leert ons, hoe de tuin met de meeste zorg was aangelegd, naar den smaak des tijds versierd "met groene cabinetten (koepels),
welker twee staen in den Hoff, met gras-parcken, hooge ende laege terrassen,
parterres van borduurwerck, met initialen, labyrints, keucken- ende moeshoven,
elze-plantage, linde- ende eycke-Iaenen, terwijl de Loo-Iaen toegang gaf tot de
Bezuydenhoutse-wech." Deze weg is in 1748 tot aan het huis bestraat.
De Prinses-weduwe bewoonde de Oranjezaal tot haar dood. Sedert is het
gebouw dikwerf een geliefkoosd verblijf geweest voor onze Oranje-Vorsten; in
dit paleis werd Koning Willem I den 24<'11 Augustus 1772 geboren. Prins Willem
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IV liet de beide vleugels aan het Paleis bijbouwen; Koning Willem I werkte
hier bij voorkeur gedurende zijn laatste levensjaren, en het ligt velen Hagenaars
nog in het geheugen, dat Koningin Sophie er verscheidene jaren, zoowel des
winters als des zomers, vertoefde en hier geleerden en kunstenaars ontving.
Sedert dien tijd is de inrichting altijd dezelfde gebleven; men vindt er het ernstig portret van den bekenden Amerikaanschen historicus Motley, 'die de opkomst
der Nederlandsche Republiek zoo boeiend beschreef en gedurende zijn studietijd
in ons land herhaaldelijk de gast van Koningin Sophie was. Ook onze jeugdige
Koningin Wilhelmina vertoefde herhaaldelijk, doch slechts gedurende korten tijd,
in dit rustig paleis; het grootste gedeelte des jaars staat het echter ledig.
In den tijd der Bataafsche Republiek werd dit gebouw nog korten tijd als
staatsgevangenis gebruikt voor de staatslieden, die in 1798 door hun gematigdheid de instelling van de Constitutie der Bataafsche Republiek in den weg
stonden. Twee en twintig afgevaardigden des volks, wier tegenstand tegen de
regeering bekend was, werden den 22en Januari 1798 gearresteerd en op het
Huis ten Bosch gevangen gezet.
Met deze herinneringen verlaten wij het Huis ten Bosch, om den weg naar
Leiden te vervolgen.

***
De straatweg naar Leiden loopt bijna in een rechte lijn naar het noordoosten,
om bij Haagsche Schouw den Rijn te bereiken. Een oude Romeinsche heirweg
liep hierlangs, zooals blijkt uit een Romeinschen mijlpaal, op het landgoed
Persijn in de achttiende eeuw langs den voormaligen weg, de "Zandzee" geheeten, waarover thans de groote weg loopt, gevonden.
Toch duurde het tot 1804, vóór men besloot, dezen weg van Den Haag naar
Haarlem te bestraten, hetgeen door het Departementaal bestuur van Holland
geschiedde, en in 1807 voltooid is. Reeds in 1769 was hiertoe concessie aangevraagd, maar een storm van tegenstand brak los tegen dit plan. Men vreesde,
dat de tuinen zouden lijden door het schudden van den grond; dat de buitens
onbewoonbaar zouden worden door het rusteloos geschreeuw voor de tolhekken
bij dag en bij nacht, en dat ook de paarden er onder zouden lijden, daar zij
het loop en op den harden weg niet zoo lang konden volhouden als op het zand.
Welk een wijze voorzichtigheid bij onze voorouders in de 18e eeuw! En dergelijke bezwaren hielden het leggen van de straat tegen. De weg toch, meende
men, was zoo goed als er maar ergens een in de geheele Republiek gevonden
werd; voor kort nog was het gedeelte van de Papelaan tot het Huis te Zuid wijk
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met boomen beplant en daardoor considerabel verbeterd; ook van dat huis tot
aan Haagsche Schouw was de weg voor kort nog opgehoogd. Wel is waar lag
de zoogenoemde "Zandzee" gul en mul, "maar overigens kon van het Schouw
tot Den Raag toe worden gedraafd, behalve als bet 's zomers veel regende."
Zou er dus een straatweg noodig zijn, waar de behoefte zoo klein en de nadeelen
zoo vele waren ?
Aldus luidde de algemeene opinie, nog geen anderhalve eeuw geleden. Doch
keeren wij terug tot onze beschouwing der landstreek.
Het lag voor de hand, dat de aanzienlijke bewoners der residentie op dezen
zandgrond hun buitens deden verrijzen, die zich aan de westzijde van den weg
aansloten bij de voorheuvels der duinen, hier nog in enkele hoogten uit de geestvlakten oprijzend, terwijl aan de oostzijde de meer effene geestgronden met
schier onmerkbare helling overgaan in het laagveenland, dat evenwel door het
langdurig uitvenen in een polderland van droogmakerijen is veranderd. Alleen
enkele lage verheffingen van den bodem ten oosten van den straatweg, zooals bij
den Beukenhorst en den Eikenhorst, wijzen er op, dat zich hier sporen van binnenduinen bevinden, welke ten noorden van Leiden tot Haarlem echter beter uitkomen.
Deze gesteldheid van den bodem deed in de streek langs dezen weg op natuur·
lijke wijze bosschen en bosschages ontwikkelen, zooals wij vroeger mededeelden,
en ongetwijfeld verhieven zich hier in den oudsten tijd natuurbosschen, afgebroken door open plekken. Kon het anders dan dat de rijkdom der hofstad
deze streek, waar jachtvermaak lokte en een schoone natuur door heuvels en
vlakten in schilderachtige afwisseling bekoorde, uitkoos, om er sierlijke buitens
aan te leggen? Eerst langzamerhand geschiedde dit, vele verrezen pas in de
achttiende eeuw.
Zoo is het grootste gedeelte van den weg van het Haagsche Bosch tot het
huis Den Deyl een schier onafgebroken aaneenschakeling van groote buitens
geworden, welke zich nu eens aan de eene, dan weer aan beide zijden van den
weg uitstrekken. Hier luchtig, vol zon, met open grasvelden, daar in het dichte,
donkere woud verscholen, soms het bosch weer tot parken aangelegd, dan weer
meer de vrije natuur gevolgd, nu tusschen jong hakhout, dan onder zware
beukenlanen, ginds met schilderachtige waterpartijen met bloemperken en heesters, zoo is deze weg een der schoonste wegen des lands, een guirlande van
natu urbekoorlijkheden.
De nabijheid der hofstad, het centrum der diplomatieke geschiedenis ge·
durende vele eeuwen, waarlangs de draden van zooveel wereldgebeurtenissen
geleid werden, deed de buitens aan dezen weg niet zelden de verblijfplaats
worden van geschiedkundig bekende persoonlijkheden, die hier in de stilte der
natuur den loop der wereldhistorie bestudeerden of trachtten te beheerschen.
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Langs het lachende Reygersbergen (rechts), het statige Duindigt over de frissche grasvelden (links) in zware bosschen op de voorheuvels der duinen gelegen,
langs het verlaten Marlot, bereikt men door den vroegeren tol Beukenhorst, links,
in zwaar beukengeboomte, en Langenhorst dieper landwaarts, verscholen achter
de bosschen van eiken en beukenhout, gevolgd door Persijn. Thans is Persijn een
klein, vriendelijk buiten, meer een zomerlusthuis, doch eens werd hier het sierlijke Huis-te-Persijn met eenige torentjes en midden in een ruime gracht met
fraai en opgang gevonden, waar het adellijke geslacht van Persijn verblijf hield.
Een der nakomelingen van dit huis, Jan van Persijn, die in 1268 Haarlem tegen
de Kennemers beschermde, werd zelfs onder bewilliging van Floris V daarvoor
met de heerlijkheid Amsterdam beleend. In de laatste helft der achttiende eeuw
is het oude slot gesloopt en voor het grootste gedeelte tot weilanden gemaakt,
welke achter het bosch nog meest gevonden wor~en.
Onzen weg vervolgend, verrijst links het geboomte van den Wiltenburg, vanouds ook Teylingerbosch en 't Groote Hoefijzer genoemd.
Op deze plaats lagen in de achttiende eeuw twee boerderijen, beide aan een
hoefsmid toebehoorend, en door dezen eigenaardig Groot- en Klein-Hoefijzer gedoopt.
De eerste naam ging over op de hofstede, en in 1855 werd aan het vernieuwde
gebouw de naam de Wiltenburg gegeven. Thans is hier een nieuw kasteel
verrezen met zware, vierkante torens, dat wij echter niet mogen naderen.
De Wiltenburg is dus geen oude plaats. Maar toch meent men eenige sporen
van vroege bewoning hier gevonden te hebben, hoewel dit geenszim; zeker is.
Een feit echter is het, dat op drie à vier voet diepte onder den grond hier en
daar veen- en derrielagen voorkomen, waarin verschillende overblijfselen van
boornen worden aangetroffen, terwijl onder het V'een de bodem sporen aanwees,
dat hij vóór de veenvorming tot weide was gebruikt. Men moet zich dus voorstellen, dat de duinpannen reeds vroeg door vee beweid werden, en dat in
latere perioden van groote vochtigheid hier een veenvormingsproces plaatsgreep,
hetwelk eindelijk in een periode van droogte weder ophield, zoodat het veen
weer door duinzand werd overstoven, of gedeeltelijk, bij het afvlakken van het
duin, werd ondergewerkt.
Op de grens tusschen Oud-Wassenaer en Wiltenburg meent men, dat vroeger een Maalstede of gerechtsplaats zou geweest zijn.

***
Vervolgens bereiken wij Oud-Wassenaer, een der schoonste kasteel en van den
nieu wen tijd, geheel in ouden stijl gebouwd. Het was de kunstminnende heer
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J. van der Oudermeuien, die in 1876 aan den architect C. Muysken opdroeg,
hier een buiten te bouwen, voldoende aan de eischen van smaak en comfort.
Aan dit verlangen is op gelukkige wijze gevolg gegeven.
In deze schoone omgeving aan den duinkant paste geen moderne villa met
gepleisterde muren, coquet geschilderd. met lichte kleurtjes en tintjes: de natuur
verlangde iets meer ernstigs, een gebouw met afmetingen, aan haar evenredig.
Vandaar dan ook, dat het gebouw meer het karakter van een kasteel dan van
een villa moest verkrijgen, maar toch geheel afwijkend van de oude kasteelen,
met wallen omgeven, met ophaalbruggen, slotpoorten, enz. Bij het ontwerpen
van het plan ging de bouwmeester bovenal uit van twee gewichtige momenten,

Het kasteel Oud- Wassenaer.

uI. "de silhouette" en de "kleurverdeeling". De silhouette moest één worden
met die van het omringende geboomte; de kleur moest harmonisch zijn met die
van het landschap. Om hieraan te voldoen, werd tot materiaal gekozen de
Hollandsche baksteen, gepaard met ruime toepassing van bergsteen ; als de tijd
en het klimaat hierop hun invloed doen gevoelen, geven zij den echten kleurentoon
van het landschap aan. En de keuze van het materiaal leidde er toe, de motieven
voor den stijl te gaan zoeken in de glansperiode der Nederlandsche renaissance.
Zoo is er een modern gebouw in renaissancestijl verrezen, voldoende aan
de eischen van modern comfort en voorzien van hetgeen de hedendaagRche
nijverheid aanbiedt.
Een breede laan voert van den straatweg door hoog geboomte naar het statige
slot, dat zijn muren verheft aan den westkant van een breeden vijver, te midden
7*
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van een uitgebreid grasperk, aan bijna alle zijden door hooge boomen omlijst,
met een opening naar den straatweg. Het kasteel maakt ondanks zijn torens en
kanteelen, zijn ::steile daken en zijn indrukwekkende afmetingen, een bevalligen,
dichterlijken indruk: iets van het middeleeuwsch ernstige, vereenigd met het
meer luchtige en opgewekte van den nieuweren tijd. De evenredige verdeeling
der massa's, de schilderachtige bouw der daken, de met koepels gekroonde
hoektorentjes van den voorgevel, de welgeslaagde en artistieke ontwikkeling der
détails, dit alles dwingt bewondering af. En voortdurend heeft de klassieke
kunstzin van den gelukkigen bezitter dit kasteel verfraaid door poorten, bijgebouwen en anderen aanleg.
Bezien wij het gebouw iets nader.
Een acht meter breede trap naar den hoofdgevel voert onder een overdekten
hoofdingang of loggia, die met in IJselsteen gemetselde koepelgewelven is overspannen en bevloerd met terrazo-mozaïektegels. Van hier treedt men in de
vestibule der bel-étage, en om deze ruimte, ongeveer 13 meter in het vierkant,
scharen zich de verschillende vertrekken. Links treedt men door een antichambre
naar het boudoir, grenzende aan den salon; van uit den salon en de eetkamer
naar de bibliotheek. Rechts bevinden zich de vertrekken van den heer des
huizes, de hoofdtrap, billardkamer, enz. Recht tegenover den ingang bevindt
zich de groote zaal, waarachter zich een ruim terras uitstrekt, dat langs een
ruime stoep toegang geeft tot het park.
De betimmering van de eetkamer is van blank eikenhout, niet gebeitst, maar
alleen in was gezet. Het plafond is eveneens van blank eikenhout, verdeeld in
caissons, met ornamenten beschilderd, behalve het middelvak, waarin een figurengroep is aangebracht. De wanden en ook het fries, met bloem- en vruchtenfestoenen versierd, zijn behangen met gobelins.
De salon met het aangrenzend boudoir in den toren zijn uitgevoerd in den
stijl Louis XVI, de ornamenten van cartonpierre en al het houtwerk in lichte
kleuren afgeschilderd. De wanden of vakken zijn met satijnen stof bekleed.
Oud-Wassenaer is niet, zooals men allicht vermoeden zou, een oude buitenplaats,
die aan de vroegere heeren van Wassenaer herinnert. Is het tegenwoordige
Oud-Wassenaer nog nieuw, ook de vroegere buitenplaats, welke hier gevonden
werd, dagteekent uit lateren tijd. Eerst in de laatste helft der achttiende eeuw
werd hier in de wildernis eener duinvallei de buitenplaats Hoogwoude gebouwd,
die van den lateren bewoner, Cornelis Johannes de Lange van Wijngaerden, den
geschiedschrijver van Gouda, den naam Oud-Wassenaer ontving.
Een later beroemd eigenaar van dit buiten was Mr. Guillaume Groen van
Prinsterer, die een groot gedeelte van zijn Nederlandsche Gedachten schreef
op deze schoone plek, geïnspireerd door het statig geboomte, dat men hier nog
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vindt. Het tegenwoordige nieuwe gebouw is iets verder van den Leidschen
straatweg opgetrokken dan het vroegere Oud-Wassenaer.
Onmiddellijk bij Oud-Wassenaer sluit zich het buiten Rust-en-Vreugd aan,
van denzelfden eigenaar. Het is een zwaar gebouw met twee achthoekige zijtorens aan den voorgevel, die in stompe spitsen eindigen, en met een zuilengaanderij in het midden, op het eind van een donkere oprijlaan naar den straatweg gelegen. Het zware geboomte met de trotsche beukenlanen, afgewisseld
door grasperken en waterpartijen, maakt met het gebouw den indruk van ernstige
deftigheid.
Doch het glanspunt van dezen weg vormen verder de vereenigde buitens
Backershagen, de Pauwen Raephorst, thans het eigendom van de vorstin Von
Wied, Prinses Marie der Nederlanden, eens het eigendom van wijlen Prins
Frederik der Nederlanden. Reeds de eerste aanblik op de Pauwen Backershagen, beide ten westen van den weg gelegen, doet vermoeden, dat deze thans
ledig staande buitens eens vorstelijke verblijfplaatsen geweest moeten zijn. Een
laan van zware eiken omzoomt den straatweg voor de gebouwen, afgebroken voor
het huis de Pauw, dat zich achtereen breed, met perken, heesters en boomen getooid

De Pauw.

en door zwaar geboomte ingesloten grasveld in statigen, deftigen eenvoud op
den achtergrond verheft. Ook Backershagen ligt in een omlijsting van zwaar
geboomte, dat door de open grasvlakte aan de voorzijde niet drukt, maar tot
ernst stemt.
Ter zijde van een sierlijke portierswoning met laube en metalen beeldengroep
leidt de toegang tot het paleis de Pauw) dat van den straatweg goed te zien
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is, maar zich van meer nabij pas in zijn ware grootte doet kennen. De hoofdingang bevindt zieh onder een breede, met marmeren beelden gekroonde colonnade, en daarnaast strekt zich een vleugel uit, in verband met de oranjerie en
de serres. Het paleis bestaat thans uit drie hoofddeelen: uit het oude huis, den
aanbouw van 1853 met de colonnade, de vestibule en de groote zaal, en den
vleugel, eerst later voltooid.
De Pauw is een jong buiten. Mr. Adriaan Pieter Twent van Rapphorst heeft
in het laatst der 18e eeuw in het toenmalige Raephorster duin het huis gebouwd
en een lustplaats er om heen aangelegd. Als Minister van Waterstaat onder de
regeering van Koning Lodewijk werd door hem de bestrating van den weg van
Den Haag naar Leiden tot stand gebracht; hij was het ook, die de verbeterde
uitwatering van Rijnland langs een kanaal door de duinen tot Katwijk tot werkelijkheid wist te maken. Herhaaldelijk bracht Koning Lodewijk hier op de
Pauw een bezoek bij zijn Minister.
Met de Pauw waren reeds in dien tijd tot één bezitting vereenigd de aloude
en uitgestrekte heerlijkheden Raephorst en ter Horst, naast elkander aan den
oostkant van den Leidschen weg gelegen. In 1838 werd deze bezitting door
Prins Frederik gekocht, en hierbij voegde de Prins door aankoop in 1845 Eikenhorst, aan Raephorst grenzend, doch waarop geen huis meer staat. In 1846 werd
Backershagen door den Prins aangekocht, waar eertijds de hertenkamp gevonden
werd, vóór die naar het aan den ouden Wassenaarschen weg gelegen en hieraan
grenzende Groot Haesebroek werd verplaatst, dat in 1854 werd aangekocht.
Aldus had Prins Frederik tal van
naast elkander liggende buitens in
één hand vereenigd. Raephorst is
een oude heerlijkheid; in de eerste
jaren der 13e eeuw komen er edelen van dien naam voor in de geschiedenis, die in den raad der
graven een eervolle plaats innamen of zich op het slagveld onderscheidden. Het gebouw lig·t
ongeveer midden tusschen den
Hollandschen spoorweg en den
Huis ter Horst, 1739_
Leidscher.. weg, omringd door bos
schen, tegenover de Pauw. Op het binnenduin, waarop de plaats gelegen is, werddoor Prins Frederik de zanderij aangelegd, een groote vijver, die door dennenbosschen wordt omringd, welke tevens een grasveld insluiten. Op een fraai
gelegen hoogte heeft men hier een uitgebreid vergezicht naar de duinen aan

TER HORST.

DE DEIJL.

105

den zeekant en over de weiden en dorpen van Rijnland, een landschap vol, echt
Hollandsche schoonheid.
Ook ter Horst is een oude heerlijkheid. Het munt uit door prachtig houtgewas
net heerlijke lanen van eiken, beuken en linden, doch heeft geen groote uitgestrektheid. Het gebouw is een fraai jachthuis geweest, dat uit den trein in het oog valt,
kort nadat men het station Voorschoten naar Den Haag is gepasseerd. Dit
gebouw is van betrekkelijk jongen datum en vertoont den stijl der 16e eeuw;
het is van rood en baksteen gebouwd, met ornamenten van zandsteen. Vóór het
huis ligt een ruim voorplein, aan twee zijden door zware linden en bruine beuken afgesloten. Het uitzicht op de bosschen van het schoone Duivenvoorde aan
den overkant van· den spoorweg, eveneens een oude heerlijkheid, is prachtig.
De schoone bosschen dezer buitens bieden talrijke verrassingen aan, en wie
vergunning kan bekomen, hier rond te wandelen, mag dat niet verzuimen. Wij
mogen ons op onze reis door Nederland hier niet langer ophouden, hoe gaarne
wij ook in verdere détails getreden waren, om op dat schoon nader de aandacht
te vestigen. Wij vervolgen onzen tocht langs den Leidschen weg en staan thans
voor Den Deyl, een moderne uitspanning, het toevluchtsoord voor de Haagsche
fietsers, die op mooie dagen den aangenaam gelegen tuin geheel bezetten, zood at
men er soms meer dan een tweehonderdtal bezoekers vindt. Een weinig verder
lag vroeger een tweede herberg Den Deyl, ook den Ouden Deyl geheeten, waar
het rustiger is. Laatstgenoemde uitspanning was oudtijds een adellijk huis, doch
werd reeds sedert lang tot een herberg ingericht. In 1637, toen Johan van
Heemskerk zijn Arcadia schreef, was de weg van het Haagsche bosch "tot aen
't huys, dat den hoofschen Haegh en 't wysheytlievende Leyden van malkanderen
deylt, (het huis Ten Deyi), alwaer de paerden door een gewoonte van rusten,
van zelfs stilhielden," een zandige weg, die door de voorduinen liep, zegt genoemde schrijver, zoodat dit de opkomst van die pleisterplaats wel verklaart.
Lang bleef het de gewone aanlegplaats voor rijtuigen, welke van Haarlem naar
Den Haag reden; hier klopten ook de Leidsche studenten niet zelden aan en
was men met de eigenaardigheden van het studentenleven goed op de hoogte,
waardoor zij er een gezellig tehuis vonden, zooals Klikspaan ons verzekert.
Thans (1901) is de Oude Deyl in een modern café veranderd, dat ter
herinnering aan den band, tusschen Nederland en Mecklenburg in 1901 gesloten
door het huwelijk van H. 1\11. Koningin Wilhelmina met Hertog Hendrik van Mecklenburg', den naam "Mecklenburger Hof" draagt.

***
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Niet ver voorbij het huis Den Deyl ziet men op het eenvoudige hek eener hofstede aan den oostkant van den weg het opschrift "Sandhorst" een aanduiding,
dat hier het adellijke huis "Te Sandhorst" heeft gestaan. Het oude huis werd
omstreeks 1300 gesticht door Dirk van Wassenaer en heeft door oorlogen en
geruchten van oorlogen de wisselvalligheid der aardsche dingen in ruime mate
ondervonden. Het werd verbouwd, vernield en weder hersteld, totdat het in
1819 werd gesloopt.
Tal van fiere geslachten hebben hier geleefd; wij herinneren aan Van Naaldwijk,
Van Montfoort, Van Lovenstein, Fabricius. Doch de meeste bekendheid erlangde
dit huis ruim een eeuw geleden, toen het geacht werd te zijn het hoofdkwartier
der zoogenaamde vrijzinnigen op staatkundig en kerkelijk gebied.
Het was de Amsterdamsche hoogleeraar Pieter Burman, die in dezen tijd
hier zijn zomerverblijf hield. Sandhorst stond destijds bij de behoudende partijen
met een zwarte kool aangeteekend, doch was voor hun tegenstanders een plek,
door liefde voor recht en waarheid gewijd. Den vrienden van het Huis van
Oranje was het een ergernis, maar zij, die zich gaarne uitsluitend "vad~rlanders"
noemden, gingen ter bedevaart naar Sandhorst, waar het kookte en giste in de
zielen der naar vrijheid verlangende patriotten. De vrienden van Sandhorst
hadden ook hun internationale betrekkingen met andere vrijheidsvrienden ; de
vrijheidsoorlog, dien de Corsicanen onder Pascal Paoli tegen de onderdrukkingen
van Genua voerde, werd er met meer dan belangstelling gevolgd, en toen
Corsica in 1768 aan Frankrijk verkocht was, waardoor Paoli den strijd moest
opgeven en de wijk nam naar Engeland, wijdde Burman een Latijnsch gedicht
aan den Corsicaanschen vrijheidsheld. Den 5en September 1769 klonk zelfs in
den lande de mare, dat de ridderhofstad Sandhorst verheerlijkt was door
het ontvangen van den grootsten held dezer eeuw, Pascal Paoli, den man,
door Burman voorgesteld als een Camillus, die zich voor de vrijheid van de
Tarpejische rots neerstortte.
Pascal Paoli was het vrijheidsideaal van alle vrijzinnigen in dien tijd, en
Elizabeth Wolff, die tot de geestverwanten van het zoogenaamde "Sandhorster
kuddeke" behoorde, bezong dien held bij zijn komst in den lande met Nederlandscheverzen, waarin de "Nederlandsche Vrijheid" zich aldus tot Paoli richt:

Gij, die uw Corsica roemruchtig hebt verdedigd,
Paoli! zijt gegroet, zijt welkom in een Staat,
Daar zachte oproerigheid, mijn zacht bestuur ten smaad,
Geen Burgervaders hoont, geen wettig vorst beleedigt,
Daar twist den band niet scheurt, die Vorst en volk verbindt;
Daar elk mij hulde doet, zijn Overheid bemint.
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Doorluchte Held! zie, hoe de vaderlandsche Grooten
Uw deugd eerbiedigen; hoor, hoe mijn burgerij
(Gij kent haar afkeer van gevloekte dwinglandij;
Gij weet, wat stroomen bloeds zij heeft voor mij vergoten)
II hartlijk welkom heet, u noemt een Vrijheidsvriend,
Die van een vrij volk eer en dankbaarheid verdient."

Zoo gaat de dichteres voort; zij vergelijkt Paoli met Brederode en Willem van
Oranje, de grondleggers der Nederlandsche vrijheid, om met een bede tot de
Voorzienigheid voor Paoli te eindigen.
En als Elizabeth Wolft' door de "Nederlandsche Vrijheid" aan de Deugd het
beeld van Paoli laat aanbieden, komt zij tot onbegrensde bewondering voor den
ge'idealiseerden vrijheidsheld, in wien zij
"Verstand, bedaardheid, moed, een heusche vriendlijkheid,
Een grootschheid, die hem al zijn rampen klein doet achten,"

meent te vinden; ja, zegt zij:
"Ik zie ze op 't levendst door dat fraai gelaat verspreid,
Is iets te groot, om 't niet van dezen man te wachten?"

Helaas! de Paoli der faam was niet dezelfde, dien men op Sandhorst leerde
kennen; de aureool om de slapen van den vrijheidsheld schitterde meer van
verre dan van nabij!
Opgewonden, onrustig, strijdvaardig was het kuddeke, dat hier op de hofstede
Sandhorst bijeenkwam in Burman's tijd, en hoewel de dienaren der Hervormde
kerk en het bekrompen deel deR volks schimpten en dreigden, zij stonden pal
voor hun beginselen en verbreidden die. Een "zuster der Sandhorstsche gemeente" bracht zelfs de "onveranderlijke Santhorstsche geloofsbelijdenis" op
rijm. Die ongenoemde zuster was niemand anders dan Elizabeth Wolft'.
Gesteund door dergelijke krachten, moest de heer van Sandhorst, die het
middelpunt der beweging was, wel als de vrijheidsman bij uitnemendheid gelden.
Zelfs 1\'lirabeau roemde Burman als zoodanig hoog. Maar ook Burman stelde de
ware vrijheidsmannen bij nader inzien teleur. De vrijheidsgeest van Burman
was van een twijfelachtig karakter; de bewonderaar van Paoli stond feitelijk in
dienst der aristocratie tegen den Stadhouder.
Treurige familiegebeurtenissen op Sandj:lOrst wierpen een donkere schaduw
op de laatste levensjaren van Burman, en het stille landhuis werd weldra vergeten en verlaten.
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De plek, waar de Sandhorsters voor ruim een eeuw vergaderden, bestaat
thans enkel uit tuin- en bouwlanden, waar alleen de naam op het hek aan
't verleden herinnert.

***
Door eikengeboomte overschaduwd, soms door het bosch van enkele buitens
(Zuidwijk), doch meestal door heerlijke graslanden begrensd, loopt de weg verder.
Tegenover Zuidwijk ligt te midden der weilanden het Huis ter Weer, vroeger
een adellijk huis, dat historische bekendheid heeft verworven door Rombout
Hog~rbeets, die na zijn gevangenzetting op Loevestein (1619-1625) in 1625
naar dit huis werd overgebracht, waar hij nog hetzelfde jaar overleed. Het
heerenhuis is sedert lang verdwenen, en een boerderij op de plaats draagt nog
den ouden naam.
Zoo verder gaande, komen wij aan Haagsche Schouw, vroeger de Schouw
van Duivenvoorde genoemd. Hier werden voorheen de rijtuigen en voetgangers door een schouw over den Rijn gezet, doch na den aanleg van den
straatweg in 1806 is deze schouw in een ophaalbrug veranderd. Naast die
brug, waar ieder tol moet betalen, staat een eenvoudige herberg, die vooral
vroeger veel bezocht werd door Leidenaars, omdat men er heerlijke uitzichten
heeft op den Rijn, en waar de rijtuigen stilhielden, dikwijls pleisterden bij het
overzetten, en de moede reiziger zichzelf en zijn gespan eenige rust en versterking gunde. Thans is dat uit; reeds in 1849 was het stil en verlaten
aan Leidsche Schouw. De Leidenaar geeft aan de Vink, aan den Rijn gelegen
ten oosten van de spoorbrug, de voorkeur om er aan den Rijn te zitten, en het
rijtuigverkeer is onbelangrijk na den aanleg van den spoorweg.

**

:k

Wij keeren terug op onze schreden tot nabij Den Haag. Enkele minuten
buiten het Haagsche bosch scheidt zich van den Leidschen straatweg een dwarsweg af, die in een rechte lijn W. N. W.-waarts loopt tot het duin, om vervolgens
den binnenduinzoom ongeveer te volgen tot het dorp Wassenaar. Deze weg
heet de Wassenaarsche weg. De Wassenaarsche weg, die een uitstekend en
fietsweg vormt, als het niet te lang gedroogd heeft, loopt hoofdzakelijk lang's
den achterkant der buitens, welke aan den voorkant door den Leidschen straatweg begrensd worden.
Deze weg behoort tot een der schilderachtigste landwegen uit den omtrek van
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Den Haag. Langs de bosschen der buitens aan den eenen kant, hier en daar
afgewisseld met naakte heuvelhellingen en bouwlanden, met grasrijke duinvlakten en beboschte duinen aan den anderen kant, de geheele weg schier in
het lommer van eiken en beuken of van hakhout, zoo hier en daar een schil
derachtige arbeiders- of tuinmanswoning vriendelijk in het bosch uitkomend,
aldus biedt de Wassellaarsche weg een indruk van bekoorlijke rust aan. Zwaar
geboomte, lanen als de l\Iiddachter Allée bij Dieren, Yindt men hier, in de nabijheid der zee, waar het lagere hout de voorhoede tegen de aanvallen van den
zeewind moet vormen, niet; evenmin de scherp geaccidenteerde terreinen van
den Veluwezoom, maar vriendelijke laan~jes van knoestig eikenhout en de spelende afwisseling van hoog en laag, die niet vermoeit, verleen en aan dezen
achterweg, den oudenWassenaarschen weg, toeh veel bekoorlijks.
Zoo bereiken wij langs verschillende buitens, o. a. voorbij Oud-Wassenaer, het
genoemde Groot Haesebroek, de Roomsch-Katholieke kerk van 'Wassenaar, een
weinig buiten het dorp aan het eind van een laan ter zijde van den weg gelegen. Midden op een weiland ten noordoosten der kerk verrijst een groen, rond
heuveltje, dat den naam De Burcht draagt. Hier zou, naar men meent, de stamzetel van het geslacht der heeren van vVassenaer gezocht moeten worden.
Het dorp Wassenaar ligt te midden van bloeiende tuinen en bollenvelden, die
zich uitstrekken aan den binnenkant van de duinen, welke hier een aanzienlijke breedte bezitten. Het heeft een vriendelijk, net voorkomen, echt Hollandseh
zindelijk, met welvarende burgerhuizen, die veelal door muren om de tuintjes,
met gemetselde poortjes er in, zijn verbonden. De hoofdstraat van het dorp
vormt het verlengde van den Kerkdam, den weg naar den Leidschen straatweg,
en is aan beide zijden met rijen geschoren linden omzoomd.
In het westen van het dorp, naast een lief, door kastanjes overschaduwd
dorpsplein, het kruispunt van de straat vormend, verheft zich op een kerkhofheuvel het kerkje met zijn ouden toren. De in lood gevatte ruiten in de Gothische
ramen, de oude grondvorm van den vierkanten toren met slanke spits en het
stuk van een oude kerkrllïne, dat aan de oostzijde nog met de kerk verbonden
is, dit alles wijst er op, dat wij hier op klassieken bodem staan. Een rij linden
omringt het afgesloten kerkhofplein, dat met enkele heesters beplant is, terwijl
een wilde vlierstruik welig en vrij opschiet langs de gTijze, zoo hier en daar
met klimop omslingerde muren.
Hoewel. de kerk in architectonisch opzicht weinig belangrijks bezit, is de ligging toch eenig en vormt zij in het geheel van het landschap een schilderachtige groep. Achter de kerk ziet men de bosschen en parken van het
trotsche en schoone buiten Duinrel met prachtige waterpartijen, als neergelegd
op den schouder der binnenduinen, terwijl aan beide zijden tuinen en graslanden
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de bosschen van het buiten insluiten. En van verre, over het lage hakhout,
blikken hier en daar de blanke duinen schuchter uit het frissche lentegroen.
De kerk te Wassenaar is een oud gebouw; de tijd van haar bouw is niet
bekend. Bij haar stichting werd zij ingewijd op naam van den H. Willebrordlls.
Reeds vóór den Tachtigjarigen oorlog, waarschijnlijk ten tijde der Hoeksche en
Kabeljauwsche twisten, is de kerk afgebrand en alleen het koor met den kleinen
toren zijn toen gedeeltelijk blijven staan. Later is de kerk weder hersteld, zooals
o. a. blijkt uit een vonnis· van 1515, door Gerrit van Raephorst gewezen, waarbij
zekere vrouw Schaak wordt veroordeeld tot. het geven van een glas aan de kerk
van Wassenaar. Doch in 1572 werd dit gebouw weder in de asch gelegd door
de Spaansche soldaten. De kerk behoorde nu aan de Hervormden, die haar
weer opbouwden met uitzondering van het koor, dat thans nog een bouwval
vormt, bestaande uit een afgesloten voorplein, ingesloten door de met klimop
begroeide, afgebrokkelde kerkmuren. Naast het koor vindt men een kleine kapel,
de nkapel der Raephorsten" geheeten, waar de edelen van dat stamhuis begraven
werden. In de kerk te Wassenaar vindt men onderscheidene aanzienlijke graven
en grafkelders der groote heeren, die onder Wassenaar woonden.
Ook de Katholieken schijnen hier al spoedig na de hervorming een eigen kerk
te hebben gehad; de tegenwoordige kerk is in 1724 gesticht.

***
Wij verlaten Wassenaar en gaan over den Schulpweg, die naast een duinbeek
met lage, zacht klaterende watervallen voorbij Duinrel loopt, en vervolgens
dwars door het duin naar het strand voert, waar een eenvoudig badhuis staat.
Duinrel zelf heeft geen vrije wandeling, doch wien het vergund is, even een
kijkje te nemen op dit buiten, met zijn fraai aangelegde tuinen en bosschen,
afgewisseld door frissche weiden, op het statige huis met zijn torens- en koepelbouw, half achter bruine beuken en linden verscholen, en de prachtige
waterpartij kan bezichtigen, mag niet nalaten, van dat verlof gebruik te maken.
Ook de Wassenaarsche weg naar zee, eerst langs de bosschen van Duinrel
links, met tuinen en daarna weiden rechts van den weg, vervolgens zacht
oprijzend naar de duinen, terwijl eenige schilderachtige huisjes, rustig in het
bosûh gelegen ter zijde van den weg, vriendelijk uitkomen, biedt veel landelijk
schoons aan, met de vrije natuur van het duinlandschap. Verrukkelijke vergezichten
heeft men van hier over de afwisselende landschapsvormen van den duinzoom en
op de weiden van Holland. 't Is er overigens doodsch in het kale duin. Alleen in
de kleine duinpannen, zooals de Zwarte Pan, e.a. groeien enkele lage duinboschjes
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en vindt men enkele aardappel velden en schraal grasland, waarvan de bewoners
der lage huisjes] eenzaam midden in het duin als neergeworpen, bestaan. Verder
noordelijk, doch van hier niet zichtbaar door de voorlig'gende heuvels, vindt men
in de duinen de ver uitgestrekte duinvlakten Groot- en Klein Berkhey. En
over die vlakte rijst het duin weer met onregelmatige hellingen en gebroken
kammen op, terwijl de eentonige, statige muziek der wateren, welke in zachte
melancholie over de heuvelklingen ruischt, ons aankondigt, dat wij het strand
naderen. De zee is thans vriendelijk en uitnoodigend. Maar op deze plek heeft
zij dikwijls met haar krachtige hand op de duinen gebeukt, en van tijd tot tijd
ontketent zij haar krachten nogmaals. Hier aan de zee lag het kerkdorp Berkhey,
zeker een visschersdorp, dat reeds vóór het midden der 17e eeuw verdwenen
was en vermoedelijk door de zee is verzwolgen.
Thans keeren wij terug, om binnen het duin verder noordelijk over het
boschrijk landgoed Rijksdorp en vervolgens langs den Wassenaarschen weg, die
aan den binnenkant van het duin loopt, Katwijk te bereiken, dat wij evenwel
bij onzen tocht van Leiden uit zullen beschrijven.
Van Katwijk volgen wij den Ouden Rijn om den Leidschen straatweg weer
te bereiken. Als historische wandelaars wenschen wij het eenvoudige dorpje
Valkenburg te bezoeken. Op dit oogen blik heeft het dorp weinig merkwaardigs,
doch op deze plek moet eens een Romeinsche sterkte hebben gestaan, in den
tijd toen de Rijn, thans een rustig binnenwater, nog een koninklijke weg naar
zee vormde. Van dat verleden is er niets overgebleven. Doch alleen de oude
paardenmarkt is er nog beroemd en wordt veel bezocht, zooals eeuwen het
geval was. Huygens vertelt van die markt:
Zoo ver vier voeten gaen, vier voeten in 't beslagh
Vier voeten in den dwang van ruiterlick gesagh;
Zoo ver men zong en sprong, onthaelt men de geruchten
Van mijn Septemberfeest en woelende genuchten.
Die mijne Peteren mijn aenstaen hadde vertelt
Sij hadde mijnen naam in Paerdenburgh vers pelt.

IV.

VAN DEN HAAG NAAR RIJSWIJK, VOORBURG,
VOORSCHOTEN EN LEIDEN.

Een der oud-Hollandsche ~tadRgedeelten van 's-Gravenhage is nog het Spui
met zijn boog'bruggen. Wij zien) dat wij de duinstreek verlaten en in het polderland overgaan, waarin de
stad zich heeft uitgebreid.
Hier valt de Nieuwe Kerk
in het oog, in 1649 gebouwd
in een streek, waaraan men
oudtijds den naam Paddemoes
placht te geven. De eerste
steen van dit kerkgebouw
werd gelegd door Reinier
Pauw, Heer van Ter Horst
en Rijnenburg. Het is een
kerkgebouw van merkwaardige bouworde, een der eerste
Protestantsche kerken, waarin
men voorden hervormden predikdienst een meer practisch
karakter aan den kerkbouw
trachtte te geven, en daarom
van binnen den ovalen vorm
koos. Een sierlijk torentje verrijst uit het midden van het
gebouw.VooraloverdeNieuwe
Haven gezien maakt de
'NieuweKerk door het geboomDe Nieuwe l\el'k te 's-Gravcllhage.
te een schilderachtig effect.
Wij verlaten thans Den Haag en richten onze schreden naar Rijswijk.
Door de uitbreiding der residentie in den laatsten tijd is Rijswijk reeds bijna
geheel met 's-Gravenhage verbonden geworden. Tusschen Den Haag en Rijswijk

--

DE RIJSWIJKSCHE WEG.

113

RIJSWIJK.

is een haven aangelegd, en langs die haven en verder in de weidelanden zijn
reeds tal van straten ontworpen, waarvan enkele in bouw begrepen, welke het
dorpje Rijswijk feitelijk geheel aan Den Haag zullen hechten. Door al deze werken is de lommerrijke weg, die van Den Haag naar Rijswijk liep en eertijds
eeu zekere beroemdheid had, grootendeels vernietigd geworden.
In vroeger eeuwen had deze we~ groote beteekenis voor het verkeer. Toen
Den Haag het middelpunt der Europeesche diplomatie werd, zag men hierlangs
de gezanten der Europeesche mogendheden dikwijls in hun equipages naar deze
stad rijden, om daar over vrede of oorlog in Europa te beslissen. Aan de
Hoornbrug over de Vliet, even voorbij Rijswijk, werden dan de gezanten der
vreemde mogendheden door de gemachtigden der Algemeene Staten ontvangen
en gezamenlijk reisden zij in de prachtige staatsiekoetsen naar het Binnenhof.
De weg, waarlangs zulke hooge personen vervoerd moesten worden, diende
wel in goeden ::;taat te zijn. Reeds in 1518 was hij, hoewel in den winter nog"
een ware modderpoel, al met wilgen poten beplant, om hem een oogelijker voorkomen te geven. En toen het verkeer toenam, werd er besloten, den weg met
klinkers te doen bestraten, een plan, dat in ] 691 tot uitvoering kwam; tevens
werd hij toen met olmen beplant. Sedert had deze weg een zekere roep
van schoonheid. En Rijswijk, het vriendelijke dorp, werd in dien tijd reeds als
een voorstad van de residentie beschouwd, hoewel nog door schoone weilanden
daar geheel van gescheiden.
Wij willen thans in de eerste plaats Rijswijk bezoeken, om van daar om,en
tocht te nemen over Voorburg en Voorschoten naar Leiden.
De weg naar Rijswijk heeft door smakelooze huizen zijn vroegere bekoorlijkheid thans geheel verloren, en des te meer lacht ons het bekoorlijk dorpje aan,
in heerlijk groen verscholen.
Rijswijk heeft aan den weg naar Delft reeds gedeeltelijk een modern karakter
verkregen door den aanbouw van nieuwe huizen, nette woningen, maar zonder
cachet. Alleen het lommerrijke buiten Hofrust herinnert aan de vroegere landhuizen. Het café Witssenburgh, met het jaartal 1662 in den gevel, doet door
zijn oprij plein en bouw nog eenigszins denken aan de flinke, oude dorpsherbergen, zooals men vroeger veel aan de druk bereden landwegen aantrof.
Op de plek, waar nu de herberg staat, verrees eens een burg, waarop de
graven van Holland een vrij talrijke bezetting hielden, om de Delftenaars, die
hier kwamen stroopen en brandstichten, in toom te houden. Later werd die
burg tot een klooster ingericht, dat in de twisten tusschen het Kaas- en Broodvolk gesloopt werd. Reeds in het midden der 17 e eeuw werd hier een herberg
gebouwd.
De kom van het dorp Rijswijk ligt op enkele minuten afstands van den DelftS
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schen weg; de toegang is thans aan den een en kant met nette moderne huizen
bebouwd. De oude Gothische Ned. Hervormde kerk, op een heuvel midden in
het dorp verrijzend, met onderscheidene kapgevels uitgebouwd, waarboven een
vierkante toren met achtkantige naaldspit'!, en het kerkhofplein, door iepen overschaduwd, vormen het stille
centrum van het oude dorpje,
dat zich daaromheen heeft
geschaard. Tegenover de kerk
staat het nette huis Ottoburg,
waar de eens geliefde volksdichter Tollens zijn laatste levensjaren (1846-1856) doorbracht. Hoewel soms gegriefd
door het tanen van zijn vroegeren roem, werd hij er toch
nog gevolgd door del\1uze.
Hier dichtte hij zijn bekend
lied: "Aan mijn Vaderland", te
Ottoburg begroetten hem zijn
vrienden en boden zij hem
kostbare geschenken aan; een
minister hechtte er den dichter het commandeurskruis
der orde van den Nederlandschen Leeu w op de borst;
de afgevaardigden uit AmDOl'psstraat te Rijswijk.
sterdam vereerden hem daar
de gouden medaille met zijn borstbeeld, waarop de woorden: "Nederland aan
zijn geliefden volksdichter", gegraveerd waren. Het "Grijsaardsliedje", dat hij
in October 1856 hier zong, was zijn zwanenzang; den 21 en October van dat jaar
ontviel de pen voor altijd aan zijn hand. Een plechtige begrafenis viel het
stoffelijk overschot ten deel, en op het kerkhof ten noorden van de kerk wijst
een eenvoudig gedenkteeken : een Muze, die een krans in de hand houdt, de
laatste rustplaats van den dichter aan. Te Rotterdam, de geboortestad en langdurige verblijfplaats van Tollens, werd zijn standbeeld opgericht.
Rijswijk is een oud dorp, dat reeds meer dan acht eeuwen telt. Toch vindt men
in het dorp zelf geen zichtbare herinneringen aan dat grijze verleden. Rijswijk
heeft een net, burgerlijk voorkomen; het is stadsgewijze aan elkander gebouwd in
een kom om de kerk en langs enkele straten, meest met lage, moderne huizen,
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zonder dat eenig gebouw op hoogen ouderdom wijst. De ligging te midden van
schoone graslanden, aan den hoofd weg van Delft naar Den Haag, met lommerrijke buitens in de nabijheid, maakt Rijswijk tot een geliefde plaats voor renteniers, die rust verlangen.
Buiten het dorp, langs den weg naar Wateringen, staan onderscheidene
vriendelijke villa's en buitens. Van dezen weg heeft men schoone uitzichten
op de grazige weiden van Delfland, waarboven van verre de mooie torens
van Delft uit de huizenmassa tot een aanzienlijke hoogte opspitsen.
Enkele zware poortpilaren aan dezen weg wijzen nog op vroegere buitens,
welke hier gevonden werden, doch meest verdwenen zijn. Een paar arduinpilasters tegenover de nieuw gebouwde Roomsch-Katholieke kerk duiden aan,
dat hier vroeger het buiten Schoonoord lag, eens, naar men meent, door Tromp
bewoond, thans enkel een weide. De nieuwe Gothische Roomsch-Katholieke
kerk met slanken toren is een fraai en statig gebouw. Wanneer wij dit bedehuis voorbij zijn, komen wij spoedig aan dicht geboomte links van den
weg. Een sierlijke ijzeren poort met wapenschilden wijst met vergulde letters
aan, dat wij ons hier vóór het "Huis-ter-Nieuwburg" bevinden. Als wij het
hek zijn binnengetreden, staan wij vóór een fraaie beukenlaan. Tusschen het
geboomte ligt links een eenvoudige arbeiderswoning; rechts loopt een slingerpad
door het dichtere lage hout, maar recht voor ons uit, aan het eind der laan,
ontdekken wij een hoogen spitsen obelisk. Dit gedenkteeken is opgericht ter herinnering aan den bekenden Vrede van Rijswijk, in 1697 gesloten, op het aanzienlijke "Huis-ter-Nieuwburg", dat hier in dien tijd gevonden werd.
Midden op een groot, rond plein, hetwelk aan alle zijden oploopt en ingesloten is
door geboomte met dicht onderhout, verheft zich de Naald te Rijswijk. Een
drietal treden van arduinsteen leiden naar het langzaam glooiende, met graszoden
belegde terras, dat den voet van het monument omringt. Op een vierkant voetstuk
van arduinsteen, hetwelk zich tot 15. voet boven den grond der laan verheft, verrijst
de spitse zuil tot 45 voet hoogte. Qp het voetstuk leest men in gulden letters:
D. O. M.
Pacifero
S
Paci. Rysvicensi
in - ipso
Rvinosae aedis
solo
H. M. P.
Gvilielmvs. V
Nassav-Audacus.
A. D.
CIOIOCCLXXXXII.
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d. i. in het Nederlandsch overgezet: "Den grooten, goeden God, die den vrede
aanbrengt, toegewijd. Ter nagedachtenis van den Rijswijkschen vrede heeft
Willem V, Prins van Oranje-Nassau, op den grond van het vervallen Huis
dit gedenkteeken opgericht in het jaar
onzes Heeren 1792." Boven dit opschrift
prijkt het in den trassteen uitgehouwen
wapen van den Prins, gedekt door een
keizerlijke kroon, en daarboven staat het
zinnebeeld van den Vrede: een Mercuriusstaf, omvangen door twee van onderen dooreengestrengelde slangen, doelende
op den koophandel. Oostwaarts wordt de
zeevaart aangeduid, door het roer van
een schip en een bundel korenaren; westwaarts is een hoorn des ov~rvloeds, eveneens met korenaren omkranst, terwijl aan
de achter- of zuidzijde de Nederlandsche
pijlbundel wederom met een hoorn des
overvloeds prijkt. Door deze zinnebeelden wordt uitgedrukt, dat de Vrede, die
Naald te Rijswijk.
den Koophandel en de Zeevaart bloeien
doet, door Eendracht geschraagd, tot overvloed voert.
"Een' eeuw' gen vrede sloot men hier,
Die eeuwig duurde - een jaar drie, vier!
Toen heeft men op het puin van 't huis in later tijd
Een brooze pyramid' der eeuwigheid gewijd."

Zoo bezong een onzer dichters eenigszins spottend dit herinneringsteekeil.
Rondom de zuil zijn in het met paden doorsneden gras een zestal ovale perken met naaldboom en en sierplanten aangelegd; verderop verrijzen aan beide
kanten boom en uit ruime grasvakken en de achterkant is door lager hout gevuld. Paden doorslingeren het houtgewas en eenige vijvers geven een schilderachtige afwisseling aan het geheel, waar ieder vrije wandeling heeft.
Het eens zeer aanzienlijke "Huis-ter-Nieuwburg", dat hier stond, was door Frederik Hendrik gesticht. Rijswijk was vroeger reeds een geliefde plek van Prins
Maurits, die hier zijn paardenstallen had doen bouwen, en waar hij, als hij zich
in Den Haag bevond, dagelijks kwam, om naar het africhten der paarden te
zien. Ook woonde de jonkvrouwe van Mechelen, de vriendin van Maurits, hier
in de nabijheid op een buitentje, misschien mede een reden, die den Prins dik-
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wijls naar dat dorp trok. Wie den Prins in 't geheim wenschten te spreken,
begaven zich dikwijls naar Rijswijk, en toen in 1622 een aanslag op Maurits'
leven werd gedaan, trachtte men den Prins tijdens zijn bezoek aan Rijswijk
bij het in- of uitstijgen uit de koets te overvallen.
Ook Frederik Hendrik bezocht Rijswijk gaarne en René van Renesse, Graaf
van Warfusé, die in 1632 uit de Zuidelijke Nederlanden naar Holland gekomen·
was, had in Rijswijk geheime besprekingen met den Prins.
Dit alles leidde er toe, dat Frederik Hendrik het plan opvatte, een betere gele

Huis-ter-Nieuwburg te Rijswijk.

genheid te Rijswijk te stichten, om er, zoo noodig, vreemdelingen te kunnen ontvangen, en met zijn bekenden lust, om buitens aan te leggen, besloot hij, er ook
hier een te doen verrijzen. De Hertog van Neuburg, een onzijdig vorst uit het
Paltsgrafelijk huis, die Frederik Hendrik bij de belegering van Maastricht zijn
diensten had aangeboden en later hoog bij hem in gunst stond, werd in 1634, toen
hij zich in Den Haag bevond, uitgenoodigd, den eersten steen voor het nieuw te
bouwen huis te Rijswijk te leggen, dat door den beroemden bouwmeester Jacob
van Camp en was ontworpen. Zoo werd het gebouw naar den Hertog het Huister-Nieuwburg genoemd. Het was een paleis, dat door bouw, prachtige tapijten en
~
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schilderwerk van Gerard van Honthorst tot een der beroemdste werken op
architectonisch en kunstgebied werd.
Over de Zandvaart lag een brug, die leidde naar een voorpoort met de wapens
vun Oranje en Nassau. Een rechte laan tusschen hoog geboomte voerde naar
een ommuurden voorhof met vijver en grasperken, waartoe een tweede poort
toegang verleende. Van daar kwam men langs enkele trappen op het ruime
voorplein, waar men het in breeden stijl over een lengte van 360 voeten opgetrokken gebouw in zijn geheel kon overzien. De ommuurde terreinen rechts en
links waren de moestuin en de oranjerie, met een kunstig gebouwd, uit kostbare gesteenten, koraal en schelpen samengesteld grotwerk, te midden van
sparreboomen. Achter het huis bevond zich de eigenlijke tuin met zijn, volgens
den stijl dier dagen aangelegde bloemperken en een tweetal vijvers.
Het lustslot bestond uit drie vooruitstekende paviljoenen, die door tusschengebouwen of lange gaanderijen verbonden waren. Het hoofdgebouw in het midden
was het grootst; het had vier ramen aan elke zijde van de breede voordeur en
negen bovenramen. Van achteren was een balkon uitgebouwd, dat op zuilen rustte.
Na den dood van Frederik Hendrik werd het Huis-ter-Nieuwburg niet veel meer
bewoond. Hoewel de Prins bij testament bepaald had, dat zijn weduwe Amalia
van 801ms levenslang het Huis zou mogen gebruiken, hield zij zich bij voorkeur
op in het Oude Hof aan het Noordeinde of in de Oranjezaal in het Bosch.
Willem II en Willem III vertoefden later liever op het Huis te Dieren en op
het Loo, waar de jacht hun een aangename ontspanning aanbood, en zoo
werd het prachtige Huis-te-Rijswijk meer en meer vergeten.
Nog eenmaal zou het echter weer in zijn ouden glans schitteren, toen hier de
afgevaardigden der mogendheden samenkwamen, om over den vrede te onderhandelen.
Negen jaren had de oorlog geduurd, dien de verbonden mogendheden tegen
de overmacht van Lodewijk XIV in de. 8paansche Nederlanden, aan den Rijn
en in Italië hadden gevoerd. Men verlangde eindelijk van alle zijden naar vrede,
en onder deze omstandigheden werd het aanbod van Karel XI van Zweden, om
als bemiddelaar op te treden, gaarne aanvaard. Het lag voor de hand, dat de
onderhandelingen hier te lande zouden gevoerd worden, en daarvoor was Den
Haag, waar de gezanten der bondgenooten geregeld met elkander gedachtenwisseling hielden, de aangewezen plaats. De Keizer had echter hiertegen
bezwaar; hij vreesde den invloed der Fransche ambassadeurs, wanneer zij
dagelijks met de Nederlandsche staatslieden en vreemde diplomaten in aanraking
kwamen. Om die moeilijkheden te ontgaan, stelde Willem III zijn Huis-terNieuwburg beschikbaar, terwijl bepaald werd, dat de Fransche onderhandelaars
zich te Delft zouden vestigen.
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Het groote Huis-ter-Nieuwburg was uitnemend voor dit doel geschikt; aan al
de eischen der etiquette kon hier beter dan ergens elders voldaan worden. De
regeling der formaliteiten duurde dan ook geruimen tijd: de Fransehen en de
bondgenooten wilden elkander langen tijd niet spreken en alles geschiedde door
bemiddelaars. Toen men eindelijk zoover was, dat allen in de groote zaal
bijeengebracht werden, doordien de Fransche en de keizerlijke gezanten van
beide zijden tegelijk konden binnentreden en geen der partijen de andere tegemoet behoefde te gaan, ging het vlotter. Wij zullen ons echter niet verder
ophouden bij het verloop dier geschiedenis; elk weet het resultaat: de vrede
werd gesloten.
Na deze gewichtige gebeurtenis was Nieuwburgs grootheid voorbij; het huis
geraakte meer en meer in verval, hoewel het veel aan onderhoud kostte. Vooral
de tuinen eischten aanzienlijke uitgaven. De moezerijën van Nieuwburg met die van
Oude of Groote Loo te Voorburg en Honsholredijk moesten wel de groenten leveren,
zoolang de hofhouding in Den Haag was, maar dit werd te duur. In 1785 werd
door het hof besloten, in plaats van de groenten te doen verbouwen, ze in te koopen. De tuinen van Nieuwburg zouden tot moesland of tot fruitboomgaarden aangelegd en verpacht, de beide vleugels van het Huis zouden afgebroken en het iepenhoutgewas te gelde gemaakt worden: aldus besloot men in 1785. Zoo geschiedde
het; de paden der bosschen werden met elzenhout toegepoot of tot grasland
gemaakt. Eindelijk, in 1790, moest ook het laatste overblijfsel van het gebouw
vallen, wegens den slechten toestand. De Prins berustte er in, "mits daarna
terzelve plaatse een behoorlijke Naald ter Nagedagtenisse van den aldaar geslooten
vreede van Rijswijk wierd gesteld." Het plafond der groote zaal, door Honthorst geschilderd, moest zoo voorzichtig mogelijk uitgenomen en naar het Oude
Hof op het Noordeinde in Den Haag overgebracht worden. Schoongemaakt en
hersteld, werd het hier boven de achtertrap geplaatst.
De afbraak geschiedde; de opbrengst daarvan moest mede dienen voor de
oprichting der gedenknaald, waarvan de fondamenten in 1792 gelegd werden,
terwijl het geheel in 1793 werd voltooid. Wegens de onrust der tijden schijnt
echter de onthulling in alle stilte te hebben plaats gehad.
Na het vertrek der Stadhouderlijke familie uit den lande in 1795, verviel de
plaats van het Huis-ter-Nieuwburg aan de landsdomeinen en weldra verkeerde
alles in een toestand van schromelijk verval. Eerst in veel lateren tijd heeft
de Nederlandsche Regeering weer de aandacht op verwaarlooRde monumenten
gevestigd, en daH,rdoor is ook de Rijswijksche zuil gerestaureerd en de vrije
wandeling hersteld.

***
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Rijswijk bezat in den bloeitijd der Republiek vele aanzienlijke huizen, waarvan
slechts enkele zijn overgebleven.
Tegenover Nieuwburg zien wij het buiten "den Burgh", op eenigen afstand
van den weg aan een vriendelijk laantje gelegen, dat van hier naar het dorp
voert. Het is een deftig, modern gebouwen ook de aanleg der plaats is nieuw.
Vroeger stond hier het kasteel der Heeren van Rijswijk, die tot de oudste
geslachten van Holland behoorden. Van het oude slot is niets meer over; op de
plaats, waar zich de hooge muren, torens en voorburg verhieven, vindt men
sedert lang prachtig geboomte en parken.
Ook het oude huis Blootinghe met poorthuis, grachten, valbrug, hooge daken
en trapgevels, eens aan het eind van dit laantje tegen het dorp aanpalend, is
geheel verdwenen.
Wanneer wij van Nieuwburg den straatweg verder volgen, staan wij na
eenige minuten voor een deftige brug, geflankeerd door twee nog deftiger poortpilaren, waarop te lezen staat "Huis-te-Werve". Een fraaie lindenlaan loopt
langs een dicht bosch, en aan het eind van het bosch, op de grens van de
schoonste graslanden, verrijst naast den vijver het buiten, dat van den weg
niet te zien valt.
Het oude adellijke huis te Werve was een fraai gebouw, rondom door een
vijver ingesloten en versierd met een vierkanten toren, waarop een achtkante
glazen koepel stond.
Den Wateringschen weg nog een eind te volgen over den spoorweg loont
de moeite dubbel. Onderscheidene boschrijke buitenverblijven aan beide zijden
van den weg herinneren hier nog aan den vroegeren luister dezer streek, terwijl
andere in boerenhofsteden zijn veranderd. Voor buitentjes en villa's kiest men
thans het lage polderland niet zoo meer als voorheen.

*

*

*

Van Rijswijk wenden wij ons thans in de richting naar Leiden.
De streek tusschen Rijswijk en Leiden, ten westen langs den Vliet gelegen,
heeft haar natuurschoon te danken aan de schilderachtige afwisseling van groene
weiden en zwaar, bladerrijk geboomte der talrijke buitens, met vergezichten
op de dorpen over de lage polderlanden aan de oostzijde verstrooid, en op de
graslanden ten westen van den binnenweg gelegen. 't Is een echt Hollandsch
landschap, niet grootsch of trotsch, maar lief en bekoorlijk, rijk aan frisch
groen, dat zich verliest in den verren horizon.
Aan beide kanten van den Vliet heeft men een uitzicht, zoo typisch Hollandsch,
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zoo eigenaardig, dat ieder vreemdeling, die Nederland bezoekt, een tochtje
langs of nog liever over den Vliet van Delft of Den Haag naar Leiden als
een onmisbaar nummer op het reisprogram dient te plaatsen.
In die weilanden, verlevendigd door het kostelijkst rundvee, overwelfd door
de onvergelijkelijk schoone Hollandsche luchten, met een diepte en teederheid,
welke men nergens elders opmerkt, liggen de elementen, die de kunst van Ruysdael, Weissenbruch, de Marissen) Roelofs e. a. onsterfelijk maken. Al de Haagsche landschapschilders, wier penseel zich boven de middelmatigheid heeft
weten te verheffen, hebben meer dan eenmaal de Trekvaart tot motief gekozen", zegt Gram.
Deze landstreek, op de grens der geestgronden gelegen, was ongetwijfeld zeer
vroeg bewoond. In den Romeinschen tijd liep de heirweg van het thans in zee
gelegen Lugdunum Batavorum (Huis te Britten) over Forum Hadriani (Voorburg)
naar de Maas tot Flenium, het door overstroomingen verwoeste Oud-Vlaardingen,
vanwaar hij zich oostwaarts keerde langs den rechteroever dezer rivier, om
vervolgens langs den linkeroever der Waal Noviomagus (Nijmegen) te bereiken.
Nabij de plaats van dat Forum Hadriani is het latere Voorburg verrezen. De
overblijfselen der Romeinsche vestiging, welke door de Noormannen vernield
werd, heeft men teruggevonden op het fraaie buitengoed Arentsburg, aan den
Vliet gelegen, waar reeds in 1770 onderscheidene Romeinsche oudheden aan
't licht waren gekomen, o. a. de bronzen hand van een groot beeld. In 1827
en '28 werden hier door den Leidschen hoogleeraar Reuvens opgravingen
verricht, welke op een diepte van 1 à 11/2 meter de grondslagen van een oud
Romeinsch gebouw aan het licht brachten, waarin overblijfselen van baden,
huisraad, gereedschappen, penningen, enz. uit den Romeinschen tijd gevonden
zijn, doch ook munten uit de 13e en 14e eeuw. Thans is er niets meer over,
wat ons dat grijs verleden herinnert. Het fraaie Arentsburg met modern gebouw
heeft reeds verschillende bestemmingen gehad.
In diezelfde streek verrezen gedurende de vorige drie eeuwen niet ver van·
het dorp Voorburg talrijke fraaie en flink aangelegde buitens der aanzienlijken
uit Den Haag. 't Was in den tijd met gebrekkige verkeerswegen, dat de stedeling,
die de onrust der stad ontvluchtte, zijn buitens bouwde langs de landwateren,
waar hij met boeiers en jachten gemakkelijk kon komen, waar varen en visschen
de genoegens van het zomerleven buiten uitmaakten.
Vooral op het eind van den Tachtigjarigen oorlog, toen de zegepralen van
Frederik Hendrik den erfvijand tot een eervollen vrede dwongen, was de zucht
naar een kalm plekje gronds een natuurlijke reactie op de woeligheid der doorleefde jaren. Het was thans niet meer noodig, zich wegens de veiligheid binnen
zware muren en hooge wallen op te sluiten. De rijkdommen, welke de Indiën

122

OUD HOLLANDseH BUITENLEVEN.

ons land deden binnenstroomen, riepen een buitengewone zucht naar weelde te
voorschijn; in de steden werden prachtige paleizen gebouwd, niet zelden tevens
tot musea voor kostbare kunstschatten ingericht, en rondom de steden verrezen
de buitenverblijven, het eene na het andere. De stille, rustige landwateren,
verlevendigd door het binnenlandsch verkeer, werden thans de lijnen, waarlangs
men schoone huizen liet bouwen, tuinen deed aanleggen en koepeltjes plaatste,
om er te mijmeren over de staatkunde of zich in het frisch Hollandsch landschap
te verkneukelen over gelukkig geslaagde handelsspeculaties. In dien tijd werden
de streken langs den Amstel, het Spaarne, b\j Beverwijk, de Utrechtsche Vecht
en ook langs den Vliet de geliefkoosde oorden voor buitenwoning', waar Hollands
rijkdom zich overgaf aan rustig natuurgenot, doch waar ook, zooals Vosmaer
zegt, helaas! Hollands Leeuw insliep.

Gezicht op de Hoornhrug te Rijswijk.

Tegen woordig zijn die streken op verre na niet meer, wat zij eens waren.
Het aantal groote buitens is in ons land sterk verminderd in de negentiende eeuw,
om plaats te maken voor kleine villa's, en de keus van het landschap is een
andere. Door de snelle verkeersmiddelen zijn de heuvelachtige zandgronden
niet meer buiten bereik, en daarop is thans het oog gevestigd. Vele eens aanzienlijke buitens langs den Vliet zijn geheel verdwenen, en alleen de poort voor
een boerenwoning herinnert niet zelden aan de vroegere bestemming. Onderscheidene buitens tusschen Rijswijk en Voorburg zijn reeds als bouwterrein
verkocht en worden of zijn met moderne speclliatiehuizen bezet, treurige produkten van insoliditeit en smakeloosheid. Andere zijn in fabrieken veranderd.
Zoo vergaat de grootheid van deze klassieke streek langzamerhand.
Vangen wij onze wandeling door deze streek aan bij de Hoornbrug 1) over
1)

De naam moet afkomstig zijn van den tol, die hiel' vroeger voor hoornvee betaald werd.
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den Vliet, even voorbij Rijswijk op den weg naar Delft. Deze brug biedt nog altijd
een eenig uitzicht aan op den Vliet, hOljwel hier veel veranderd is door de vergraving van dit water in 1885. Daar vóór ons verheft zich de hooge korenmolen aan
de westzijde van het water en verder links zien wij het Huis ten Hoorn, aan een
kroozigen vijver naaRt de vaart opgebouwd, eenigszins door houtgewas omgeven.
Een vriendelijk zitje biedt het café aan, dat zijn tuin langs het water uitstrekt.
Wanneer men ten oosten van den Vliet den weg volgt, vindt men aan die
zijde van het water eenige kleine buitenverblijven en villa's, die zich in de
graslanden uitstrekken als Hoornwijk, Buitengedachte, Vredeoord en Drievliet,
alle vriendelijke punten in het landschap. Doch deze staan in trotschheid achter
bij de buitens aan de overzijde, welke aan den westkant van den Vliet, op welk
water de meeste het uitzicht geopend hebben, door hun rijken boomtooi een scherp
contrast vormen met het daartegenover liggende, schier boomlooze polderland.
Van Rijswijk komend, werd vroeger in de eerste plaats het oog geboeid door
het trotsche geboomte van Leeuwendaal, een dier echt Hollandsehe, aristocratische
buitens met zware boomen, tuinen, grasvelden en waterpartijen, terwijl het
gebouw van den rijweg af geheel in 't hout verborgen lag. Doch dit buiten,
dat wij voor een paar jaren nog in al zijn grootheid mochten bewandelen, i'l
thans ook gevallen onder sloopershanden. Het geboomte is meest geveld, een
stratenplan er over aangelegd, en langs den straatweg verrijst reeds een rij
gewone stadshuizen, model bekend.
Vier eeuwen geleden, misschien nog vroeger, werd op de plek, waar dit schoone
landgoed nog voor kort lag, een vrouwenklooster gevonden, toegewijd aan "Onze
Lieve Vrouwe van Nazareth". Dit klooster is tijdens den beeldenstorm vernield,
welk bedrijf later werd voortgezet door de Spaansche en Geuzenbenden, en.
in 1593 bepaalden de Staten van Holland de voorwaarden, waarop de goederen
van dit klooster te koop zouden zijn. In 1616 werd hier reeds de aanzienlijke
buitenplaats Leeuwendaal gevonden, misschien een verbastering van "Levedale",
den familienaam van enkele eigenaars.
Tegenover Leeuwendaal ligt aan den straatweg, niet van den Vliet zichtbaar,
doch langs de trekvaart naar Den Haag, het stijf deftige en ernstige Cromvliet.
Door het zware ijzeren hek verleent een hooge, statige lindenlaan, onder echt
Gothische natuurgewelven toegang tot het eenvoudige oude gebouw.
De klapbrug over de Trekvaart, waarlangs zich hier een kleine buurt heeft
ontwikkeld, is de vanouds bekende Geestbrug.
Er was een tijd, dat de Haagsche burger geen grooter genot kende dan langs
de Trekvaart te wandelen, met vrouwen kinderen zich voor het Roomhuis aan
de Geestbrug neer te zetten, de lommerrijke buitenplaatsen te bewonderen en
met de trekschuit van Leiden of Delft weer kalm huiswaarts te keeren.
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Veel is hier in den laatsten tijd veranderd, mede door de verbreeding der
vaart, die, hoe noodzakelijk ook in een land als het onze, toch de vernietiging van
enkele plekjes heeft medegebracht, welke den bewoners dezer streken lief waren
door de herinneringen der jeugd. Het vroegere Roomhuis, het hoog geboomte
en de groene heg, zij zijn verdwenen. Het oude buiten Cromvliet is aan den
eenen kant gekortwiekt. De drukte en bedrijvigheid, die in de 17 e eeuw langs
en op de Trekvaart heerschten, toen hier nog de hoofdweg van het verkeer langs
liep, zijn veranderd in een vreedzame rust, sedert de spoorweg de vlakke landen
doorsnijdt.
In den hoek, waar de Trekvaart in den Vliet komt, ligt het oude Hoekenburg ;
doch ook dit eens zoo schoone buiten is ten doode opgeschreven. Reeds is
op een gedeelte der terreinen de huizenrij langs de Trekvaart gebouwd en ook
het overige gedeelte wordt meest als bouwterrein verkocht, zoodat er schier
niets van de oude grootheid van dit buiten zal overblijven.
Op Hoekenburg, met het daarnaast gelegen Arentsburg, thans nog als buitenplaats bewoond en eveneens fraai in het trotsche geboomte verscholen, vindt
men de terreinen, waar zich eens het "Forum Hadriani" verhief, gelijk wij zeiden.
Nog vinden wij talrijke buitens langs de westzijde van den Vliet, in natuurschoon en boomgroei elkander gelijkend, doch bijna geen van alle door karakteristieken bouwtrant zich kenmerkend. Wij noemen alleen het vriendelijke
Middenburg, een nieuwerwetsch gebouw met veel geboomte, en het oude, klassieke Hofwijck, een torenvormig, vierkant gebouw, welks witte muren aan
drie zijden uit den vijver zijn opgetrokken, terwijl het ruwe bosschage, dat
het eenigszins verweerde huis omringt, er op wijst, dat sedert vele jaren
hieraan niet de noodige zorg i'S besteed.
Hofwijk (Hofwijck) is de stichting van den dichter Constantijn Huygens, die
in 1640 te midden van malsche weiden dit buiten aangelegd en door zijn gedicht
~Hofwijck" vereeuwigd heeft. Op Hofwijk wilde de dichter uitrusten van de
drukte en het gewoel der hofstad en van het leven aan het hof.
"Ziet hier den rechten Hof, daar buiten 's Hofs geruchten
De wijsheid leest haar blad, de ruste plukt haar vruchten:
Een schoon en lustig blad, een wel geschilderd blad,
Als Huygens in het gras en onder d' eiken zat.
Daar Huygens buiten 't Hof ztn hoftent heeft geslagen,
En kweeksel en geboomt stelt boven 's Graven-Hagen.
Maar één ding vraag ik nog en vraag het met verlof:
Hoe kon het Hofwijk zijn, 't is Hofwijk in den Hof ?',

zong Boxhorn vall Huygens' buitenverblijf.

HUYGENS OP HOFWIJCK.
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Huygens was zoozeer met zijn "Kluisken" , gelijk hij het noemde, ingenomen,
dat hij nog bij uitersten wil voor het onderhoud zorgde: de hofstede moest volgens
testamentaire beschikking in het gemeenschappelijk bezit zijner zonen blijven,
die voor het houtgewas moesten zorgen, "ende insonderheyt de Eiken Boomen
sorgvuldigh hebben te cultiveeren ende onderhouden, ende tot haere volkomen
perfectie laten opwassen." Hofwijck was des dichters lievelingsverblijfplaats ;
doch als de Prins in de Residentie was, kon hij hier slechts enkele dagen gemist
worden. Maar gelijk een schooljongen verlangde de geheimschrijver naar den
Zaterdag', om van het buitenleven te kunnen genieten.
"Beminde Zaturdag, zijt ghij nog ver van komen?
Spoed toch en help mij weer aan Hofwijcks soete droomen,"
roept hij verlangend uit.

HOFWYCK.

Terwijl Huygens er dus vroeger slechts nu en dan eenige dagen doorbracht, kon
hij, toen zijn zoon Constantijn hem als vorstelijk geheimschrijver was opgevolgd,
zijn zomerverblijf voor goed op Hofwijck vestigen, Daar leefde hij toen geheel
voor de gezelligheid en zijn lievelingsuitspanningen ; daar leeren wij hem kennen
in al zijn beminnelijkheid, en 't verwondert ons niet, zegt Jonckbloet, dat de
reizigers, die zijn kluis voorbij voeren, het gewone schuitepraatje afwisselden
met de opmerking, dat de "Mann op Hofwijck wijsselick gedaen" had met
daar een rustplaats te kiezen "van lange slavernij" en er bijvoegden:
Hij heeft er voor geploeght,
En, als hy ploegende syn' Vorsten had vernoeght,
En 't Vaderland voldaen, en niemant uytgesopen,
En niemands voordeelen met listen onderkropen,
Den vromen voorgestaen, beschoncken en gevoedt,
Den boos en 't hoofd gebo'en, een Christelick gemoed
In 't Christeloos gewoel van Haeg en Hof behouden!
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Hofwyek was, als Huygens er toefde, evenals het l\'Iuiderslot, een moderne Helicon.
Hoe dikwijls zullen Cats, Westerbaen, Hooft, Tesselschade, Van Baerle en zooveel anderen daar een gastvrij onthaal gevonden hebben
en in geestigen kout met den dichterlijken bewoner geredetwist of zich vermaakt hebben met zinrijke woordspelingen. l\'Iaar niet alleen de letterkundigen trok Hofwijck
tot zich, hier kwamen ook de grootste staatslieden zijner
eeuw, en vele geleerden uit Leiden, met wie Huygens bevriend was, waren steeds welkome gasten. Wat al beroemde
mannen zal de schuit van Hofwijck hebben afgezet!
Heeft Huygens Hofwyck in dicht beschreven, later bezong
Constantyn Huygens. Cats zijn Zorgvliet en Westerbaen zijn Ockenburg, welke
buitens alle nog in wezen zijn.
Doeh behalve die dichterlijke beschrijving wijdde Huygens nog menig lied
aan zijn lievelingsplekje. In de Korenbloemen bezingt hij "Rust op Hofwyck",
"Sparren op Hofwyck", "l\Iastboomen op Hofwyck" en "Huis te Hofwijck".
Wilt gij weten, hoe de omstreken van Hofwyck er uitzagen in zijn bloeitijd,
luister dan naar hetgeen Huygens daarvan zegt:
"Ten Oosten met een dorp, dat geen gelijek en kent,
Ten Zuyden met een wey, die tegen 't veen belendt,
En duysent wandelaers met vier gekloofde voeten,
Die Hofwyck met den dagh beleefdelick begroeten
En loeyen my 't bedd uyt, en roepen in haer spraeck:
Op Luyaert, uyt de Pluym, en sehaemt u voor den vaeck!
Zuydwestwaers Hoef aan Hoef, en Voorburgs Ambachtsheere,
En Delft, haer vaste vest, daar hondert Molens keeren,
En tuygen wat er meels tot soo veel monden hoort,
Daer van men 't Straet-gerucht schier binnen Hotwyck hoort:
Dan Ryswyck, 't schoone vleek, dat Princen kon bekoren:
Ter WestelickeI' Son den lieven Haegschen toren,
En, over 't Broeckerhoy, des Graven hooghc Wout,
En voorts de witte wal van 't Scheveninger Sout".

Op Hofwyck vond de dichter, ua een lang en werkzaam leven, rust. Hier
stierf hij in 1687 in den ouderdom van 91 jaren.
Hofwyck behoorde tot 1785 aan de familie Huygens; thans is eigenares vrouwe
E. H. M. Philipse, echtgenoote van Jhr. B. C. de Jonge. Het vierkante, witte
gebouw, oud en vergrijsd, den stempel van zijn leeftijd op het gelaat dragend,
staat eenigszins somber te nlÎdden van de grachten. Van den straatweg is het
niet te zien: jonge eiken met dicht esschen- en elzenonderhout sluiten aan die
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zijde het uitzicht af. Een laan voert door dit geboomte naar een kringvormige,
opene ruimte, door linden en enkele acacia's omringd. Slechts één toegang,
oorspronkelijk een ophaalbrug, voert naar het gebouw, een weg, door water
begrensd en met een dak van oude linden overwelfd. Een rij populieren ter
zijde van het huis suizen melancholiek en fluisteren weemoedig de geschiedenis van het verleden, die zij bij overlevering vernomen hebben. Zij verhalen
van de vroegere dubbele abeelenlaan aan den straatweg, die het buiten in
tweeën verdeelde; van de beide oprijlanen, waarvan alleen de westelijke
gedeeltelijk overbleef; van den oorspronkelijken tuin, waarvan thans bijna niets
meer aan den ouden toestand herinnert.
Hofwyck is dus op verre na niet meer, wat het geweest is. Het bosch, ten
noorden van den heirweg gelegen, vertoonde een langwerpig vak, met rechte
paden doorsneden; de verschillende langwerpige vakken, beplant met eiken,
elzen, beuken, mastboomen uit Breda en" Tapouyers" uit Brazilië, zijn verdwenen;
de vroegere Rijnspoorweg (thans Staatsspoorweg) heeft in 1869 aan de noordzijde
Hofwyck besnoeid en loopt schnin over de gronden van het vroegere overbosch.
Hofwijck heeft in de negentiende eeuw een treurige geschiedenis doorgemaakt;
een tijdlang zag men zelfs in den tuin een vetfabriek verrijzen. Nog treuriger
toekomst scheen het historisch beroemde gebonw te zullen hebben, toen het in
1849 voor afbraak verkocht werd. In dezen tijd werd Hofwyck aangekocht door
Mr. Guillaume Groen van Prinsterer, die, uit piëteit voor Huygens, Hofwyck
voor verdere slooping bewaarde.
Wij vervolgen thans onzen weg langs den Vliet over den Staatsspoorweg.
Tot Wijkerbrug en nog verder is de rechterzijde van den Vliet door de heerlijkste
weiden onafgebroken begrensd, terwijl aan de overzijde de buitens naast elkander
verrijzen, niet uitmuntend door trotschen bouw, maar door boom gewas en waterpartijen, terwijl alle het uitzicht open hebben over de vlakte. Prachtig liggen
daar Lusthof, Vreugd en Rust, Rusthof (een bezitting van wijlen Prinses Marianne, thans van Prins Albert van Pruisen), Noordervliet en andere.
Zoo naderen wij Wij k e rb rug, een bekende uitspanning aan den Vliet met
fraai aangelegden tuin. In de laatste helft der vorige eeuw werd hier een
buiten aangelegd tot "een alleraangenaamste en plaisantste herberg", zegt een
schrijver der vorige eeuw, welke uitspraak nog ten volle juist is.
Voorbij Wijkerbrug grenzen nog de fraaie buitens Eemwijk, Nieuw Vroonestein,
Leeuwenstein en Damzicht aan den Vliet, alle door dicht geboomte omringd.
Leeuwenstein (de bezitting van Prins Albert van Pruisen, afkomstig van Prinses
Marianne) staat ledig.
Hiermede zijn wij Leidschendam genaderd.
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Leidschendam is een dorpje, ontstaan uit de kleinzieligheid, waarmede in den
tijd der Republiek de steden elkanders belangen bestreden. Gouda, dat het
hoofdverkeer van den Ouden Rijn naar de Maas langs deze stad wilde behouden,
gesteund door Dordrecht met het stapelrecht, had steeds tegengegaan, dat
de Vliet van Leiden naar Delft en Rotterdam onafgebroken doorliep en wist
den dam, welke op de plaats van Leidschendam in dat water bestond, tot in
1648 in stand te houden. Wel werd deze dam in dat jaar door een klein
sluisje vervangen, om de trekschuiten door te laten, maar de grootere schepen
moesten hier steeds overladen, of, om van Leiden naar Den Haag te komen,
over Alfen langs de Gouw voorbij Boskoop, Gouda, Rotterdam en Delft varen.
Deze toestand duurde nog tot 1882, toen tot de verbetering van den Vliet werd
besloten en de tegenwoordige schutsluis gebouwd werd.

Gezicht op Lei,.dschendam in 1755.

Op de plek, waar bij zulk druk verkeer de schepen steeds moesten overladen,
ontstond het plaatsje Leidschendam, een dorp, dat aan de winkelnering en aan
de scheepvaart zijn ontwikkeling dankt. De achtkante Ned. Herv. koepelkerk
met koepeltoren, die in 1654 gebouwd werd, trekt van verre de aandacht. De
nieuwgebouwde Katholieke kerk met slanken toren verrijst aan den zich bier
verbreedenden Vliet, die schilderachtige watergezichten aanbiedt in het echt
Hollandsche landscbap.

***
Thans k eeren wij terug naar den straatweg, die ons naar Leiden voert.

BlNKHORST.
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VOORBURG.

Wanneer wij Geestbrl1g gepasseerd zijn met de ~Toote stoom meelfabriek aan
den Haagsehen Vliet en de Margarineboterfabriek, welke hier bedrijvigheid brengen,
zien wij links de Binkhorstlaan in een rechte lijn door de weilanden naar Den
Haag loopen. Ongeveer in het midden verheft zich tusschen deze laan en den
Haagschen Vliet het oude slot Binkhorst, eenmaal het trotsch kasteel der heeren
Van Binkhorst. In 1359 werd het oude slot verwoest gedurende de Hoeksche en
Kabeljauwsche twisten door de Delftenaars, doch na dien tijd is het herbouwd.
Thans is de Binkhorst een eenvoudig gebouw, door het water ingesloten en
welks vierkante toren alleen nog herinnèrt aan de vroegere grootheid, waarvan
verder niets meer over is~ want Binkhont is slechts een café, waar vooral Zondagsuitgangers zich verpoozen.
Langs de buitens Hoekenburg en Arentsburg, voorbij de groote ozonbleekerij
en verder door de statige bosschen van Middelburg, met prachtig voorplein,

Ylietweg te Voorburg.

voert de weg voorbij Hofwyck over den spoorweg naar het dorp Voorburg, een
eenvoudig, stedelijk gebouwd plaatsje, met boschrijken buitenkant. Het dorp
bestaat hoofdzakelijk uit een lange, breede straat van llette huizen, waaraan in
den laatsten tijd ter zijde is bijgebouwd. Hoewel een der oudste bewoonde
plaatsen van ons land, zijn er in het dorp zelf weinig gebouwen, die aan dat
grijs verleden herinneren. Alleen het oude Raadhuis "Swaensteyn", thans de
herberg "de Zwaan", met een oud-Hollandschen gevel, komt eigenaardig uit; hij
draagt het jaartal 1632, toen dit huis geheel nieuw gebouwd is.
Tegenover dit ruime Raadhuis staat de kerk, met een fraaie graftombe der
familie Cooymans, waarin de lijken van twee eeuwen oud nog onveranderd
moeten voorkomen, naar men zegt. De graftombe is thans echter niet te zien.
Ten noordwesten van het dorp, aan de met boom en omzoomde rechte Laan van
9
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YOOHBUHG.

Nieuw-Oost-Indië, die door de graslanden aan beide zijden naar den Bezuidenhoutschen weg, midden tegenover het Haagsche Bosch, loopt 1), ligt de oude
heerlijkheid "de Werve" of het "Huis-te-Werve".
Het Huis de Werve werd ook wel Klein Matenes of Oostwerve genoemd, ter
onderscheiding van het Huis te Werve te Rijswijk. Reeds in 1262 was die
heerlijkheid bekend en het vroegere gebouw met zijn koepeltoren dagteekende
van 1440. Het tegenwoordige voorgebouw, met zijn drie trapjesgevels, is van

Straat in Voorburg.

jongeren datum; daarachter verrijst nog een achthoekig torentje met scherpe
spits, blijkbaar vall ouder dagteekening. 't Is een vriendelijk buitentje zonder
het statige der oude hofsteden; een gedeelte van het land is reeds als bouwterrein in een straat langs de laan veranderd.
Den straatweg uit het dorp in noordoostelijke richting naar Veur is aanvankelijk aan beide zijden door een aaneenschakeling van prachtige parken en
bosschen der onderscheidene villa's en buitens omzoomd, sommige nog in jeugdige frischheid, als Vreugd en Rust, Rustbof, andere reeds oud en verlaten.
Het zijn dezelfde buitens aan de voorzijde, die wij reeds aan de achterzijde
1)

Bli

octrooi van

(j

Aug. 1618, onderteekend door J. Cats en ,'el'nieuwd in 1673, is op deze laan

een tol geplaatst, van welks opbrengsten de bezitters en bewoners van het Huis te Werve den weg
onderhouden.
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over den Vliet hebben leeren kennen. Aan dien weg ligt op een prachtig punt
ook de fraaie Gothische, nieuw gebouwde Katholieke kerk.
Later verminderen de buitens aan de westzijde van den weg en gaan zij in
schoone graslanden en tuingronden over, terwijl oude poorten en lanen nog de
plaatsen aanwijzen van vroegere buitens,
die gevallen zijn onder de handen der
sloopers. Het vroegere Essenstein o. a. is
thans niets meer dan een boerderij. Aan
den oostkant van den weg vinden wij
nog de reeds bij den Vliet genoemde buitenplaatsen.
Veur is een kleine buurtschap (de gemeente strekt zich uit over een gedeelte
van Leidschendam) langs den straatweg,
meestal uit lage, eenvoudige huizen bestaandfl, omringd door tuinen en warmoezerijen, verder landwaarts overgaande in
schoone graslanden, die voorbij het dorpje
meestal den weg omzoomen, afgewisseld
door flinke boerenwoningen, door houtgewas langs de slooten en eenige overblijfselen der bosschen van vroegere buitens.
Op het punt, waar de weg zich rechthoeDe Broeksloot te Voürburg.
kig ombuigt, wijst een opschrift den toegang aan tot het Katholieke kerkhof van Veur, dat dieper landwt'.arts ligt. Het
is een langwerpig rond heuvel~je, acht voet boven den gewonen grond, dat het
St. Aagtebergje geheeten wordt, naar een aan de heilige Agatha toegewijde
kapel, die daar in vroeger eeuwen gestaan heeft. 'Vanneer deze kapel vernietigd is, valt niet met zekerheid te zeggen; waarschijnlijk is dit gebeurd in
den Spaanschen oorlog. Doch de heuvel bleef zijn naam behouden naar de
kapel, en in vroeger tijden hadden hierheen bedevaarten plaats. Zelfs nog in
het begin van de negentiendb eeuw was de toeloop zeer groot; van Schiedam
en Delft trokken des nachts troepjes biddend naar het St. Aagtebergje. In 1845
kwam dit heuveltje geheel in handen der Katholieke kerk van Leidschendam
en Veur, die op deze, reeds in de vroege middeleeuwen gewijde plek gesteld
was als rustplaats harer dood en. Weer is sedert een kapel op het Aagtebergje
verrezen, waar de naam dezer martelares ook nog in onzen tijd wordt aangeroepen, evenals in het ver verleden.
Een weinig verder ligt aan de westzijde van den weg de boerderij Schaken-
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VOORSHOTE~.

bosch, een naam, die nog herinnert aan het vroegere bosch. Oudtijds was Schakenbosch een heerlijkheid, en in 1569 had het bosch in deze streken nog een
oppervlakte van ruim 40 H.A. Thans wordt hier enkel het niet omvangrijke
overbosch gevonden.
Links verheffen zich over de graslanden nog de bosschen van Noorthey,
vroeger een bekend instituut voor aanzienliJken, doch welk gebouw thans is
afgebroken, terwijl de onderwijsinrichting onder den ouden naam
op Stad wijk, een vroeger buiten
aan den anderen kant van Voorschoten, verplaatst is. Nabij den
spoorweg ligt het prachtige buiten
Duivenvoorde, met flinke waterpartijen en schoone bosschen,
ingesloten door groene weiden.
Voorbij DuiveJlvoorde wijst een
zware ijzeren poort, op welker gemetselde pilaren leell~wen rusten,
Huize Duivenvoorde in 1739 onder Voorschoten.
die wapenschilden dragen met het
opschrift: nDeum pave fide Deo", nvrees God, vertrouw op God," den toegang
tot de eikenlaan, welke naar het Huis ter Horst voert, naast Duivenvoorde over
den spoorweg gelegen, dat wij reeds leerden kennen (pag. 105). \Yij gaan deze
buitens thans voorbij, en als wij de smalle beukenlaan en poortpilaren met
ridderburchten van het vroeger aanzienlijke Rosenburg, dat in 1200 gebouwd,
in 1350 belegerd en, gedeeltelijk verwoest, later weer opgebouwd werd, doch
thans geheel is afgebroken, achter ons hebben, staan wij aan den ingang van
het vriendelijk dorp Voorschoten.
Te midden van de kleinere woningen en villa's wordt ons oog getrokken
door het Pensionaat nNotre Dame de Lourdes." Uit het dichte geboomte
van het vroegere buiten Bijdorp verrijst schilderachtig de torenspits der
Gothische kapel van het pensionaat en klooster der Dominicanessen, die daar zoo
rustig, van den weg onzichtbaar, doch met het uitzicht op den Vliet en met schoone
vergezichten over de uitgestrekte weiden, verbor~en liggen. De wandelingen in
het bosch, de door niets gestoorde vrede en het fraaie gebouw, met zijn twee vleugels, waarvan de eene tot noviciaat en de andere tot onderwijs dient, dat werkelijk
doelmatig en goed is ingericht, leveren duidelijk het bewijs, dat de Katholieken
een scherp oog hebben voor schoone plekjes, om daar hun kerken, kloosters
en scholen te bouwen. Een geestelijke zuster geleidde ons door deze inrichting,
welke een aangenamen indruk bij ons achterliet. Uit de ontvangkamer heeft
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men het gezicht op den tuin met de afbeelding der bekende Grot van Lourdes.
Ret dorp Voorschoten bestaat hoofdzakelijk uit een aanzienlijke, breede straat,
met twee rijen hooge, oude linden beplant, die een waar loovergewelf vormen,
terwijl de straat aan beide zijden door fraaie en nette huizen is omzoomd, die
een stempel van welvaart op de plaats drukken. Alles ziet er welgedaan en
helder uit, de kleine zijstraten van het dorp niet uitgezonderd, en er schijnt
geen armoede te heerschen.
Voorschoten is een oud dorp. In een brief van Floris V van 1281 en al
vroeger, in een blaffert der goederen van de Utrechtsche Kerk, omstreeks 863,
wordt Foreschate of Forschate genoemd; Melis Stoke spreekt van Voerschoten.
In 1203 lag hier het leger van den Graaf van Loon, maar het sloeg op de
vlucht, toen Graaf Willem op eenigen afstand een kamp had betrokken. De
paardenmarkt van Voorschoten is vanouds zeer bekend in deze gewesten.
Wanneer wij den aangenamen weg naar Leiden
buiten het dorp vervolgen,
en eenige tuinen, vroegere
buitens (o.a.Groot-Stadwijk,
thans de vroegere school van
Noorthey) voorbij zijn, zien
wij ten westen van den
straatweg over een groot
grasveld de bekende Koninklijke N ederlandsche
Pensionaat "Notre Dame oe LOUl'des" te Voorschoten.
fabriek van gouden en
zilveren werken der Firma Van Kempen en Zoon. Deze fabriek maakt boven
vele andere al aanstonds reeds hierdoor een gunstigen indruk, dat zij er zoo
weinig fabriekachtig uitziet. Over een groot grasveld, met perken en een
monumentale lantaarn in 't midden verrijst het witte gebouw der fabriek,
twee verdiepingen hoog, met geboomte op den achtergrond. En toch zijn hier
meer dan 200 arbeiders in dienst, werklieden, die, als men hen des Zondags
ziet wandelen met vrouwen kinderen, heeren gelijken.
Bij de Vink bereikt de straatweg den Rijn, na vooraf nog langs het Huis ter
Wadding te zijn gegaan, dat waarschijnlijk zijn naam draagt naar de "Wadden",
die zich hier van de Doedeslaan tot den Ouden Vliet uitstrekken. Thans is het
een modern buiten met schoone bosschen; vroeger was het een oud adellijk
huis, dat in 1566 den naam droeg van 't Huis Koebel of Keubel. Ten tijde der
Hervorming hielden de Hervormingsgezinden uit dezen omtrek hier hun eerste
bijeenkomst; Orlers meent, dat het de tweede was.
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LEIDEN.

Leiden! Welk een reeks van herinneringen doemen hier op voor duizenden,
die niet alleen de moedermelk der wetenschap dronken in deze klassieke stad
der geleerdheid, maar er ook de jolige vreugde en hartelijke vriendschap van
het studentenleven genoten. Ook voor hen, wien dit voorrecht niet ten deel vi81,
blijft Leiden toch een eerbiedwaardige stad, niet enkel om de reeks van geleerden, die haar faam deed klinken over geheel de wereld, maar tevens door de historische herinneringen, welde elk vaderlander van vreugde de borst doen zwellen.
,,0, Nymphe, groot van naem, onwinbaer in het strijden,
Bemint weleer van Mars, maer doch in onze tijden
Apolloos liefste kindt, omdat ghy met uw bloet
Gekocht hebt en betaelt de maechdelicke vloet,
Met honger hebt verdient de zusters alle negen
Van Phoebus, die nu zijn de moeders van den zegen,
Daer ghy u in bevindt . . . . "

Aldus meende Orlers in zijn geschiedenis dezer stede, gekunsteld en gezocht
naar den geest en in den toon zijns tijds, den roem van Leiden uit te bazuinen.
Bilderdijk was niet minder in verrukking bij het beschouwen dezer grijze veste,
toen hij zong:
"U roem ik, oog van Hollands steden,
De zucht des grijzen Rijns, die, in uw schoot gegleden,
De schatten van zijn vloed u mild in de armen giet!
Maar niet om 't beemdrijk oord, waar ge als vorstin gebiedt,
Niet om de lachende valleien,
Die langs uw vrucht bren grond de vreugde en lust verspreien,
Die 't hart met kalme rust en goden heil doorvliet."

En terwijl de dichter dezen zegen der stad erkent, vervolgt hij:
Neen, 'k roem u, 0, gezaligd Leiden,
Om meer, om eindloos meer!
Neen, 'k zal u in mijn lied verbreiden
Om onverderflijke eer,
Om 't geen geen Oceaan met opgeruide golven,
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Geen vlam, geen aard breuk zelve u immer rooven zal;
Geen wrakken, schoon zij de aard met puinen overdolven
Van 't saamgestort Heelal!
U roem ik, ja, gezaligd Leiden,
U zal ik in mijn lied verbreiden,
U, dat voor godsdienst, eer en Hollands vr\iheid streedt!
Wat zeg ik, strijden? - Meel' dan strijden!
Dat al, wat menschlijkheid kan lijden,
Ja, meer dan menschheid kan, voor God en Holland leed."

Voor ons, historisehe wandelaars, rijst in de eerste plaats de vraag op, hoe
hier, niet ver van den duinzoom, in de kleilanden aan den Ouden Rijn een stad
ontstond?
Langen tijd heeft men gemeend, dat het Lugdunum aan den mond van den
Rijn op de oude Romeinsche reiskaart van Peutinger een plaats moest beduiden,
gelegen op de plek, waar het tegenwoordige Leiden ligt, doch er zijn voldoende
bewijzen, om dat Lugdunum te zoeken in den ouden Romeinschen burcht aan
den mond van den Rijn, die tusschen Katwijk en Noordwijk in de zee is teruggevonden en als Brittenburg of Arx Britannica bekend staat. Of er in den Romeinschen
tijd reeds een gebouw stond op de plaats van het tegenwoordige Leiden? Met
zekerheid valt dit niet te zeggen; onwaarschijnlijk is het niet. Doch men mag
aannemen, dat Leiden ontstaan is aan de uitwatering van een wetering', "Leithe"
(of leiding) geheeten, die hier in den Rijn liep. De Noormannen, die eerst den
mond van den Rijn bezetten, kozen na de verstopping van dien mond een vast
punt bij die uitmonding van de Leithe in den Rijn, waar zeker reeds huizen
bestonden, en bouwden hier een burcht. Die sterkte werd een geschikt punt, om
van daar den omtrek te beheerschen; in de omgeving van die sterkte concentreerde zich de bevolking en aldus ontstond hier langzamerhand de stad, welke
naar den waterloop in den Rijn, de Leithe, den naam Leitha, Leithen, later
Leiden verkreeg, d. i. aan de Leithe.
Van dezen Noorschen burcht is zeker nog de ronde ommuring overgebleven
in den bekenden "Burcht" te Leiden, een gebouw, welks oorsprong den geschiedschrijver~ zooveel hoofdbrekens gekost heeft. Ook de opgravingen in den Burcht,
voor enkele jaren verricht, hebben nog niet het rechte licht er over verspreid,
doch staafden de hierboven vermelde meeningen omtrent zijn ontstaan.
Wil men tegenwoordig den BHrg zien, dan begeve men zich naar de Nieuwstraat, waar een steenen poort met ijzeren hek toegang verleent tot het voorplein
en een tweede ijzeren hek naar den Burg voert, die langs een steenen trap te
beklimmen is. Het is een rond, van boven open muurwerk met een middellijn
van 36,75 meter, in kanteelen eindigend en gebouwd van tufsteen en reuzen-
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moppen, welke de oudste gebouwen van dit land kenmerken. De stad Leiden kocht
in 1651 den Burg. De doolhof, die naar den geest des tijds hier op Jen Burg
werd aangelegd, is gelukkig verdwenen; het is thans een met eenig geboomte
beplante open ruimte, enkel met een put, die, naar de overlevering luidt, uitkomt in een tunnel, welke vroeger naar den Brittenburg bij Katwijk leidde.
Dat deze overlevering het uitvloeisel eener stoute phantasie is, behoeft wel geen
uitdrukkelijk betoog.
Een prachtig uitzicht heeft men van de tinnen van dit oude gebouw over
Leiden; hier ligt de kern, waaromheen zich de stad ontwikkelde. Men blikt van
daar neer op de stad en haar omstreken, op de schoone weiden van Rijnland,
frisch groen, waar zoo hier en daar een meertje of watertje schittert in het zonlicht, als een zilveren bandversiering op het natuurtapijt gelegd.
Die weiden waren de opkomst van Leiden; het dorp, dat onder de muren van
dezen Burg ontstond, heeft zijn eerste ontwikkeling te danken aan die vruchtbare
landstreken. De buitenlandsche handel heeft hier nooit gebloeid; toen Leiden
opkwam tot stad, was de mond van den Rijn reeds verstopt. Doch op deze plaats
vond men aan den Rijn een kruispunt, waar de weg langs den Rijn en die langs
de duinen elkander sneden; langs Rijn en Vliet en aan de oevers van de Mare
uit het noorden, in de nabijheid van den Burcht ontstond de nederzetting, en door
dit kruispunt van wegen werd Leiden de marktplaats van een aanzienlijk gebied
in Holland, dat in 't algemeen met den naam Rijnland wordt aangeduid.
Leiden is dus opg'ekomen als de marktplaats van een vruchtbaar landschap
onder de beschutting van den Burcht. Zoo werd Leiden al vroeg een welvarende stad, en was zij niet alleen de oudste, maar een tijdlang ook de grootste en
voornaamste van Holland. De weekmarkten van Leiden zijn overoud. Doch
naast het gewone marktverkeer werd de nijverheid, vooral lakenweverij, bierbrouwerij, enz. een bron van welvaart voor deze stad.
De grijze stad,
Die, door den Rijn bespoeld, aan Mam'ne en Vliet gelegen,
In vollen overvloed den room van 'S Hemels zegen
Uit haar zoo vruchtbre streek, als zuivelrijk gewest,
Door ieder jaartij heen ziet vloeien in haar vest;
Die met het eelste uit zee, rivieren, meren, plassen,
Haar burgerij verkwikt Illet aard- en boomgewassen,
Met al, wat nooddruft eischt, den nijvren werkman vOèdt,
En van een klein gewin hem vroolijk leven doet.

Zoo zingt J. de Kruyff van Leidens welvaart.
Beets noemt als Leidens vermaardheid:
Het zwaar beleg, bovenal zoo manlijk doorgedreven;
De Hoogeschool, en kaas, en Lakenhal,
Het springen van het kruitschip in 't jaar zeven.
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Hoewel een der oudste steden van ons land, heeft Leiden toch niet dat
eerwaardige, grijsaardachtige voorkomen, hetwelk bijv. Delft kenmerkt. Het is
duidelijk te zien, dat het tijdperk van de grootste welvaart, dat de diepste indrukken
op de stad achterliet, nog niet zoo heel ver in het verleden ligt. Dit blijkt uit
het bouwkundig karakter der stad, maar bovenal uit de geschiedkundige data.
Op het eind der 13e eeuw was Leiden al een vrij aanzienlijke plaats,
behoorlijk omwald, met een geregeld bestuur en een industrie, de lakenweverij,
reeds in opkomst. Dat Leiden in aanzien stond, blijkt reeds hieruit, dat waarschijnlijk Graaf Willem 1I, de Roomsch-koning, en zeker zijn zoon Floris V er
geboren werden. Het voornaamste gebouw uit dat oudste gedeelte van Leiden

St. Pieterskerk te Leiden in de 18e eeuw.

is de St. Pieterskerk, die toen nog geen koor bezat: dit werd eerst omstreeks
1339 gebouwd.
Toen in de laatste jaren der 13e eeuw een aantal lakenwevers uit de zuidelijke
provinciën, vooral uit Yperen, door de woelingen aldaar uit hun land verdreven,
zich in Leiden vestigden en er met voorkomendheid ontvangen werden, bleek
het noodig, de stad uit te breiden. Omstreeks 1294 begon die vergrooting, bij
welke gelegenheid de St. Pancras, de tegenwoordige Hooglandsche kerk werd
gebouwd. In 13]3 werd met een nieuwe uitbreiding begonnen, welke echter
minder spoedig in beslag werd genomen, omdat zij niet zoo gunstig lag voor de
lakenindustrie.
In 1389, onder Albrecht van Beieren, ging men over tot de derde uitlegging,
waardoor die van de "draperieneringe veel beter gediend waren", zegt Orlers
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en daardoor werd dit gedeelte spoedig zoo dicht betimmerd, dat er geen plaatsen
voor kloosters of conventen overbleven, welke bij de vorige uitlegging zeer veel
gebouwd waren.
Langen tijd behield de stad den toen verkregen vorm; gedurende de Spaansche
overheersching en den daaropvolgend en vrijheidsoorlog was verdere ontwikkeling onmogelijk. Doch kort na het doorstaan van het beleg, waardoor Leiden
een veilig toevluchtsoord geworden was, zien wij opnieuw een opflikkering en
toeneming van welvaart en bloei, en deze maakte in 1610 een vierde uitbreiding
noodzakelijk. Nog hadden vervolgens uitbreidingen plaats in 1644 en in 1659.
Leiden heeft in hoofdzaak den vorm behouden, dien het toen verkreeg.
Evenwel ontstonden er in den laatsten tijd verschillende wijzigingen lang's de
grenzen der stad. De stroom der bevolking van het platteland naar de steden
gaf ook aan Leiden een sterke vermeerdering van bewoners, en nadat de wallen
waren geslecht, had er een aanbouw van nieuwe stadsgedeelten plaats, huizenmassa's, ook hier al even karakterloos als in de nieuwe stadsgedeelten der
andere steden, die onder den invloed van den revolutiebouw ontstonden.
Wilt gij eenige cijfers, die den groei van Leiden aanwijzen? Leiden had in
1497: 3017, in 1632: 8374, in 1732: 10891, in 1840: 6300, in 1870: 8206 en in
1890: 8086 huizen. Het grootste aantal huizen had Leiden in den tijd, toen zijn
lakenindustrie het krachtigst bloeide. En het aantal bewoners der stad is van
16.000 in 1574 tot 100.000 in 1640 (beide volgens schatting) gestegen, om daarna
te dalen tot 30.900 in 1796. Na 1811 nam de bevolking weder toe en in 1890
bedroeg zij 43.300, in 1900: 54.400 zielen.

***
Ah" wij de stad binnenwandelen, maakt zij een uiterst rustigen indruk. Alles
is er zoo stil, als vreest men Boerhaave, wiens bronzen standbeeld aan den
Stationsweg verrijst (in 1872 opgericht, ontworpen door Stntcké) te zullen storen
in zijn overdenkingen. Op de marktdagen evenwel, als het schoone vee van
Rijnland hier ter markt wordt aangeboden, is het woelig druk in leiden. De
grachten, veelal schaduwrijk door de rijen olmen, zijn omringd door nette huizen,
flink burgerlijk of deftig van aanzien. En daartusschen vindt men enkele fraaie
bouwgewrochten uit den Renaissancetijd, waarbij wij nader zullen stilstaan.
Behalve den Rijn, die met twee armen in de stad loopt, als Oude- en NieuweRijn, welke in het midden der stad bijeenkomen en de westhelft in twee nagenoeg gelijke deel en splitst, heeft Leiden nog vele grachten en straten, waarvan
bovenal het Rapenburg met fraaie huizen is bezet. Onder de straten munt de
Breestraat uit. De Ruïne, waar in 1807 door het springen van het kruitschip
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een groot stadsgedeelte werd verwoest, is in 1884 herschapen in een wandelpark
met een standbeeld van P. A. van der Werff, waarnaar het den naam nVan der
Werffspark" heeft verkregen.
Bovenal draagt de Leidenaar roem op zijn singels, welke de stad omsluiten
langs de oude grachten.
Ik acht de stad der hupsche Leydenaren,

Zooals zij door haar singels ligt omvat,
En door 't cordon van nijvre hengelaren ;
Zij zijn terecht op de eer der Breestraat prat;
aldus schertst Beets met de bewoners, maar hij maakt er hun een verwijt van,
dat ze den Rijn in hun stad den naam van nGalgewater" hebben gegeven.
Het tijdperk na het beleg is dat van den grootsten bloei dezer stad. In 1515 was
Leiden nog de grootste stad van Holland maar stond op het punt door Amsterdam
overvleugeld te worden; in 1615 was het nog de rijkste stad en in de 17e eeuw
begon men er meer en meer van zijn kapitalen beschikbaar te stellen voor aanzienlijke gebouwen, publieke instellingen, enz. Bijna alle voorname gebouwen in Leiden
dagteekenen na 1580, zood at hier, evenals te Amsterdam, een rijk veld open
ligt voor de bestudeering van den Nederlandschen Renaissance-bouwstijl, die te
Leiden in den bloeitijd onzer nationale kunst zijn beste vruchten afwierp.
Slechts enkele voorbeelden vindt men in Leiden uit het overgangstijd perk,
waarin antieke en westersche denkbeelden blijkbaar strijd voeren om den voorrang. Hiertoe behoort het vroegere St. Jacobs-Gasthuis, later de Saaihal, tegenwoordig Katholieke kerk. Bij het springen van het kruitschip in 1807 werd
het gebouwtje gedeeltelijk vernield, doch het torentje, het voornaamste van
't gebouw, bleef ongeschonden. Dit behoort geheel en al tot de vroeg-Renaissance-torens, waarbij de invloed der laat-Gothische compositie zich nog in alle
deelen doet gevoelen. Men vindt hierin pinakels of obelisken met versieringen,
die aan kogels doen denken, gedeeltelijk Gothische, gedeeltelijk antieke lijstwerken, evenals bij den stadhuistoren te Leiden of den Bakenessentoren te Haarlem.
Ook de Stadhuistoren (1575-1577), hoewel als geheel een veel meer zuiver
Renaissance-karakter dragend, moet tot dien overgangstijd gebracht worden,
doch is de Renaissance een stap verder genaderd. Voorts behooren enkele
gedeelten van het Gerechtshof en de oude Gevangenis nog tot de vroeg-Renaissance.
Doch rijker is de stad aan gebouwen uit den bloeitijd der Renaissance. Het
eerste gebouw uit die dagen van wedergeboorte is het Gemeenelandshuis van
Rijnland aan de Breestraat.
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De eerste indruk van dit gebouw is niet bevredigend. Het is sober, haast
armoedig en vervelend vlak; geen enkele krachtige schaduw brengt wat leven.
Doch bij een nauwkeuriger studie worden er gedeelten in gevonden, die den
beroemden bouwmeester Lieven de Key, aan wien Haarlem misschien zijn
mooie Vleeschhal te danken heeft, volkomen waardig zijn. Daarbij komt,

Het Stadhuis te Leiden.

zooals de heer Kam zegt, aan wien wij hier ontleenen, dat de vervanging
van de krachtige kruiskozijnen door de tegenwoordige vensters met dunne
raamroetjes veel heeft bijgodragen, om den gevel zijn karakter te ontnemen.
Het beste gedeelte van het gebouw is de ingang. De deur is afgesloten door
een rondboog, ongeprofileerd, alleen versierd met een sluitsteen en omlijst
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door pilasters, die een hoofdgestel met driehoekig fronton dragen. In dat poor~je,
geheel van gehouwen steen, zien wij de zucht naar rijkdom, den karaktertrek
van het g,eheele gouden tijdperk, die in den gevel niet merkbaar is, weer te
voorschijn komen. Bijna geen onderdeel is onversierd gebleven; de postamenten
zijn versierd met leeuwenkoppen, de kroonlijst met maskers, enz. Toch maakt
het poortje door de juiste verhoudingen een rustigen, aangenamen indruk.
Verder zijn de topgevels de merkwaardigste onderdeelen van het gebouw.
De beide kleinere ter weerszijden van den middelsten, die veel hooger is en
waarmede zij een onaangenaam contrast vormen, doen, wat de compositie betreft,
veel denken aan het bovengedeelte van den Waaggevel te Alkmaar (1582). De
zeer karakteristieke middenpartij is een trapjesgevel.
Bijna gelijktijdig met den bouw van het Gemeenelandshuis werkte men in
Leiden aan den Raadhuisgevel, met de Haarlemsche Vleeschhal de belangrijkste
schepping uit dit roemrijk tijdperk.
Voor de juiste waardeering moet men dit gebouw ontdoen van alle toevoegsels,
die niet bij het oorspronkelijke plan behoorden.
Dat plan was geen ander dan het reeds bestaande stadhuis van een gevel te
voorzien, het krachtige en fiere Leiden waardig, en werd uitgevoerd in 1597 en 98.
Hierin was alleen begrepen het middengedeelte met de groote lijst en de
zijvleugels met de nog tegenwoordig bestaande topgevels.
Later werd dit gedeelte door uitbreiding met toevoegselen vermeerderd, die
aan den totaalindruk schade doen; het waren nu namaaksels van het oorspronkelijke, zonder ,met de groote hoofdgedachte van den schepper een geheel van
indruk te vormen.
Die eigenlijke, oorspronkelijke gevel, geheel van bergsteen opgetrokken, draagt
een sober, eenvoudig karakter, dat den rijkdom van het middengedeelte en van
den topgevel des te meer doet uitkomen. Dat middengedeelte vertoont, in
tegenstelling met het sobere van den eigenlijken gevel, een overdadig, weelderig
karakter. De onderbouw wordt gevormd door een groote, monumentale vrijtrap,
die naar de eerste verdieping voert. De trap is rijk opgevat; een flinke
poortopening vormt het midden; in de vakken ter weerszijden daarvan zijn
schilderachtige tweelichten geplaatst. De geheele voorgevel van de trap is
met krachtig sprekende banden doorbroken; de postamenten boven en beneden
in de balustrade dragen uitmuntend gebeeldhouwde leeuwen; op de tusschengelegen postamenten liggen minder gelukkig gevormde kinderfiguren.
Boven dezen onderbouw verrijst een gevel, die in rijkdom zeker door geen
enkel Renaissance-gebouw uit ons land wordt overtroffen. Een krachtige poortopening, van boven afgesloten door de doorgaande, een weinig vóórspringende
kroonlijst van het gebouw, en omlijst met gecanneleerde Jonische zuilen, geeft
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toegang tot de groote vestibule. Ter weerszijden van de deur is een venster)
geheel overeenkomstig daarmede gevormd.
De middenpartij draagt een overdadig rijk karakter, zeiden wij; geen paneel~je,
geen vakje, geen hoekje is onversierd; allerlei maskers, rozetjes, facetjes, diamantkopjes, cartouchenslingers en soms zeer vreemdsoortige vormen zijn met kwistige
hand er over uitgestrooid; een enkel zuiltje is dikwijls samengesteld uit vijf
of zes verschillende motieven. Het geheel is daardoor als een tuin, waar een
machtige, groot gedachte compositie verloren gaat door de bonte pracht der
bloemen. De geest van het geheel is
vroolijkheid, uitgelaten vroolijkheidals
van een troep joelende, dansende kinderen, geheel in overeenstemming dus
met den tijd, waarin Neerlands vlag
land en zee dekte, waarin iedere dag
een nieuwe overwinning bracht.
In harmonie met de middenpartij, doch kalmer en daardoor
voor het gevoel aangenamer, zijn de
beide zijvleugels opgevat. De beide
zijvleugels loop en uit met topgevels,
geheel aan elkander gelijk, uit twee
étages bestaande, veel en rijk versierd.
Opmerkelijk zijn nog de met bergsteen rijk bewerkte schoorsteen en
boven het dak.
Wien moet men als den bouwmeesZijlpOOl't te Leiden.
ter van het Stadhuis beschouwen?
Met zekerheid kan dit niet aangetoond worden. Doch dit moet gezegd, dat het
geheel veel overeenkomst vertoont met de werken van Lieven de Key.
Nauwelijks was het Raadhuis gereed, of het Leidsche stadsbestuur begon in
1599 een nieuwe stichting, die der Groote Schole, een voorbereidende school voor
de Academie, aan de Lokhorststraat. De gevel van dit gebouw is nog ongeschonden
bewaard; het is een eenvoudige compositie, welker eenige ornamentale versiering,
enkele maskers en frontversieringen uitgezonderd, wordt gevormd door het
krachtige poortje, een rijkere editie van dat van het Gemeenelandshuis van
Rijnland. Een soortgelijke compositie is de gevel van het gebouw op de Stadswerf
aan het Galgenwater ; het is een breede topgevel, van het type als de Haarlemsche
Vleeschhal, met een schilderachtige verdeeling der vensters in den onderbouw.
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Verder bezit Leiden nog de merkwaardige trapjesgevels van het Weeshuis,
op de Hooglandsche gracht in 1604 gesticht.
Het stelsel van den vollen, groot en trapjesgevel werd voor omvangrijke
gebouwen spoedig prijsgegeven, omdat het een buitengewoon hoog dak vereischt.
Voor breede gebouwen werd in 't vervolg de nok van het dak altijd evenwijdig aan den gevel gelegd; voor smallere, waar zij loodrecht op den gevel
moest blijven, van voren afgeschuind en met nieuw dakvlak bedekt.
Wij hebben eenige oogenblikken bij het bouwkundig karakter van Leiden
verwijld, doch kunnen niet alle bouwstijlen in deze stad beschouwen; slechts op
eenige belangrijke produkten vestigen wij bij onze rond wandeling nog de aandacht.
Zoo wijzen wij thans nog op de Morschpoort, in 1669 gebouwd, grootendeels

Lakenhal te Leitlen in de 18e eeuw.

met een gevel van' baksteen, druk met banden van bergsteen doortrokken. In
het midden van deze poort verrijst een achtkante opbouw van baksteen, door
banden verdeeld. De Zijlpoort is nog met meer kosten gebouwd en rijker versierd.
Leiden is rijk aan liefdadigheidsinstellingen; vooral in de 17 e eeuw werden
een aantal zoogenaamde hofjes gesticht, die meest alle door een aardig poortje,
soms ook door een merkwaardigen gevel aan straat te kennen waren. De beste
van de overgeblevene is die van het Hofje Van Broekhoven, in 1640 gesticht.
Verder wijzen wij nog op de volgende, in architectonisch opzicht belangrijke
gebouwen: de Lakenhal 1640, de Bibliotheca van Thysiana 1655, de Waag 1658, den
Achtergevel van het Gerecht van 1655. Dit zijn alle scheppingen met éénzelfde
karakter, die zich groepeeren om het Amsterdamsche Raadhuis van Jacob van
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Campen ; het zijn alle uitingen van zijn geest. De hoofdkaraktertrekken van deze
compositie zijn een massieve, haast onversierde onderbouw, die het krachtigst
uitkomt bij de Waag, waar deze uit blokken van natuurlijken steen is gevormd,
afgesloten door een eenvoudigen cordonband. Het hoofdmateriaal van de Lakenhal, de Bibliotheek en het Gerechtshof is baksteen, terwijl voor pilasters, lijsten,
nissen of decoratieve paneelen uitsluitend van bergsteen partij is getrokken. Banden van natuurlijken steen komen hierin niet voor. Het gevolg daarvan is, dat
deze gebouwen iets stroefs, iets hards hebben; zij missen dat schilderachtige,
kleurige, warme, ontstaan door de dooreenmengeling van berg- en baksteen bij
de gebouwen uit het laatst der 16e en het begin der 17e eeuw, maar ze zijn
ook dikwijls veel grooter, zelfstandiger, meer één geheel vormend.
De Lakenhal op den Ouden Singel is in 1869 ingericht voor Stedelijk Historisch
en Schilderijën-Museum. De stichting van dit gebouw is te danken aan den bloei,
dien de lakenindustrie in Leiden aanbracht. Men kan zeggen, dat de lakenindustrie schier dagteekent van Leidens geboorte, gelijk wij aantoonden. De oude
stad met haar schemerachtig verleden getuigt dit door de namen der vierendeelen
Wanthuis en Wolhuis. Al gaat het Gasthuisvierendeel als oudste vestiging in
de stad in tijd vooraf, toch mag het betwijfeld worden, of zich daaruit wel ooit
Leiden zou hebben ontwikkeld tot een stad van beteekenis. Onderaan den
Burcht stond het Wanthuis, vóór het Stadhuis bestond. In het midden der 17 e
eeuw was de lakennering dermate toegenomen, dat Leiden zich als het ware
in omvang verdubbelen kon. De jaartallen in tal van gebouwen roepen ons
nog. altijd als het gewichtigste tijdperk van Leidens bloei voor den geest de
periode na Leidens ontzet.
Uit dien tijd dagteekent ook de Lakenhal, in 1640 gesticht naar de plannen
van A. van 's-Gravensande, toen de Saai hal op het Steenschuur te klein was
geworden. Met uitzondering van de portland-cementbedekking der voorpui, die
voor eenige jaren verwijderd is, behield het g~bouw uitwendig zijn oorspronkelijk
uiterlijk. In de 1ge eemv werd het gebouw aan zijn bestemming onttrokken en
na het verval der laken nering diende het eerst tot verschillende doeleinden.
Vele beeldhouwwerken in hardsteen, die het gebouw uitwendig versieren, hebben betrekking op de lakenindustrie.
De "Vaag, gebouwd in 1658 naar het ontwerp van den beroemden bouwmeester Pieter Post, is een der beste van genoemde gebouwen; er is evenwicht in
den gevel door een juiste verdeeling van groote en kleine vormen, door het
sterk laten spreken van het voorname en het rustig houden van ondergeschikte
gedeelten. Het toepasselijk beeldhouwwerk in den voorgevel is van Rombout
VerhuIst.
De Bibliotheek van Thysius (aldus genoemd naar den in 1653 overleden erf-
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later Johan Thys), is het meest schilderachtig'e van de genoemde vier gebou wen;
het bezit nog de oude kruisvensters. Bovenal de kroonlijst is rijk gevormd met
kleine consoles onder het plat vierkant. Merkwaardig is de hooge architraaf
en het zacht naar buiten gelegen fries. Het geheele gebouw bezit een kalm,
waardig voorkomen 1).
Hebben wij in het bovenstaande eenige merkwaardige gebouwen uit den
Renaissancetijd de revue laten passeeren, wie de produkten der bouwkunst van
Leiden bewondert, mag niet de reeds genoemde St. Pancratius-, St. Pancras- of
Hooglandsche kerk voorbijgaan. Bedoelde kerk heeft dezen laatsten naam ontvangen naar de plek, waar zij gebouwd werd, het Hoogeland aan de Nieuwstraat.

Gezidll op de Waag aan den Rijn te Leiden in de 18e eeu ,\'.

De bouw dezer kerk is aangevangen in 1280 en in 1315 werd dit godshuis
aan den heiligen Pancras gewijd. Toch werd het bouwgewrocht niet geheel
voltooid; de toren ontbreekt nog altijd en de binnenbekoepeling werd eerst in
1840 afgewerkt. Deze kerk is een fier gebouw in Gothischen stijl, met gevels
aan de noord- en zuidzijde, die hun wederga in Nederland niet bezitten. Naar
alle waarschijnlijkheid zou dit godsgebouw veel grooter zijn geworden, indien
er geen twist was ontstaan tusschen de Heeren van Hoogelande en St. Pieter.
Duidelijk kan men zien, dat de kerk is afgeknot; ware zij voltooid geworden,
dan zouden wij hierin een der schoonste Gothische kerken in de Nederlanden
gehad hebben.
L) Bij deze bouwkundige beschrijving maakten wij dankbaar gebruik van een artikel van den Heer

Kam in het Bouwk. Tijdschr,
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Voor enkele jaren is deze kerk fraai gerestaureerd in den oorspronkelijken stijl
en gedeeltelijk van nieuwe binten voorzien. In dit gebouw rusten o. a. de burgemeester van der Werff, de heldhaftige verdediger der stad, aan wien hier een
sober herinneringsteeken gewijd is; Justinus van Nassau, Admiraal van Zeeland; Ie
Francq van Berkhey, dichter en schrijver der Natuurlijke Historie van Holland.
Van nog ouderen datum is de deftige, Gothische St. Pieterskerk, die in 1121
was voltimmerd en aan de H. H. apostelen Petrus en Paulus werd toegewijd.
In 1334 onderging deze kerk vergrootingen. Zij was destijds beroemd door den
hoogen en schoon en toren, welke 120 meter hoog was, doch op 1 Maart
1512 instortte en een gedeelte der kerk mede vernielde. Tot de wederopbouwing van den toren werden wel pogingen aangewend - o. a. beloofde de bis-

Hooglandsche kerk te Leiden.

schop aan ieder, die de behulpzame hand bood om middelen daartoe te
verkrijgen, vrijheid om gedurende de vasten reuzel te mogen gebruikendoch zij bleven vruchteloos; de toren kwam niet weer tot stand. Hoewel de
kerk sedert menige verandering heeft ondergaan, draagt zij toch nog een grootsch
karakter. Door de restauratie, welke zij voor eenige jaren onderging, is veel
hersteld, dat vroeger door wansmaak bedorven was.
Ook deze kerk bezit de grafplaatsen van talrijke beroemde mannen uit Leiden,
door monumenten of zerken aangewezen. Hier rusten o. a. de beroemde Boerhaave,
Scaliger, en de wiskundige Snellius; hier vindt men gedenkteekenen, gewijd
aan Johan en Gerrit Meerman, aan de hoogleeraren Camper, van der Palm,
Brugmans, Joh. l\lelchior Kemper en Luzac.

'S-GRAVENSTEIN.
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De St. Pieterskerk was op den 3en October 1574 het tooneel van de vurige
dankbetuigingen der Leidenaren voor de ontzetting hunner stad en het behoud
hunner vrijheid; in deze kerk werden plechtige feestredenen gehouden, o. a.
in 1776 en 1825 bij de herdenking van de stichting der Hoogeschool en bij
andere geleg,enheden.
De Hooglandsche kerk en de St. Pieterskerk hebben beide in den tijd der
Hervorming hun pracht Vi1ll voorheen verloren, en hoewel indrukwekkend als

Terechtstelling del' oproermakers te Leiden,

gebouwen, heeft de Hervormde godsdienstoefening er niet die diensten van,
welke de Gothische architectuur aan den Katholieken eeredienst kon bewijzen.
Niet ver van de St. Pieterskerk verrijst het aloude 's-Gravenstein, waarschijnlijk vóór 1200 gebouwd en tot 1400 door een breede gracht omgeven, oorspronkelijk een deel van de residentie des graven. Hier was voorheen ook de gerechtsplaats van den Graaf, en in 1566 voegde de stad er een gevangenis aan
toe. Sedert 1672 is het gebouw in zijn tegenwoordigen toestand gekomen.

***
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Leiden is niet te scheiden van zijn Hoogeschool, thans universiteit. Al heeft
menige merkwaardigheid van Leiden alleen historische beteekenis, de universiteit
blijft een levende kracht voor de stad; professoren en studenten drukken een
eigenaardigen stempel op Leidens sociale physionomie. Te Amsterdam wordt het
universiteitsleven bijna niet opgemerkt en denkt geen vreemdeling er aan, de
hoofdstad als universiteitsstad te bezoeken; in Leiden vormt de student een
factor in het huishoudelijk zijn; men bemerkt hem tusschen het straatverkeer,
bij de feesten, in de families. Zonder de studenten is Leiden, de marktdagen
uitgezonderd, doodsch en stil, waar men zijn voetstappen hoort in de straten,
waar de huizen schier luisteren naar de gesprekken.

lIet Academiegebouw te Leirlen.

De universiteit heeft aan Leiden ook talrijke instellingen geschonken, welke
door den bezoeker der stad niet onopgemerkt mogen worden voorbijgegaan. Al
heeft het Academiegebouw niets indrukwekkends, al is het gebouw onvoldoende
voor de tegenwoordige behoeften, aan zijn grijze muren, die der oude, vertimmerde kloosterkerk van de Witte Nonnen, welke 1581 tot Academie werd ingericht, is toch menige herinnering verbonden. Een gedenksteen in den voorgevel
geplaatst, herinnert aan Herman Coster, die in 1885 als student te Leiden werd

MUSEA.
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ingeschreven en als een der eerste slachtoffers viel in den Engelschen oorlog
tegen Zuid-Afrika. De universiteit draagt roem op den held, die de Transvaal
als een tweede vaderland liefhad en verdedigde. Niemand verzuime, het gebouw
binnen te treden, de trap te bestijgen en de geestige teekeningen langs den
trapwand en een dflel van den bovengangmuur te zien, die den "Gradus ad
Parnasum", de gang naar den Parnas, voorstellen, door Victor de Stuers in zijn
studententijd vervaardigd. Wie wenscht niet het beruchte zweetkamertje te
betreden, waar zoo menigeen in angstige spanning' het oordeel der faculteit in
vreezen en beven afwachtte? Wie zal geen blik werpen op de afbeelding"en
dier reeks van deftige geleerden, welke in de Senaatkamer den wand bedekken,
een galerij van historische figuren uit de geschiedenis der wetenschap, waardoor menig buitenlandsch geleerde met bewondering en eerbied bezield wordt ~
Wij willen onze lezers niet rondleiden door den Hortus, in 1587 aangelegd, hoe
belangrijk deze ook moge zijn, en hoeveel beroemde namen ook aan de plantenschatten aldaar zijn verbonden; wij geleiden hen niet door de Musea: het
Ethnographisch Museum, dat nog alt\jd op een gebouw wacht voor de rijke schatten, hier opgeborgen; het Museum van Natuurlijke historie en dat der Geologie;
het Museum van Oudheden, het Stedelijk Museum enz., hoeveel interessants zij
alle ook mogen bevatten en hoezeer zij tot een bezoek moeten aanmoedigen.
De tijd noodzaakt ons verder te gaan, en wij zeggen thans de Academiestad
vaarwel, om in Leidens omstreken te wandelen.

Ir.

VAN LEIDEN OVER OEGSTGEEST NAAR RIJNSBURG,
KATWIJK EN NOORDWIJK.

Van Leiden richten wij ons naar het noordwesten, om over Rijnsburg en
Katwijk-Binnen tot Katwijk-aan-Zee te komen. Wij hadden met een bootje
over den Rijn ook Katwijk kunnen bereiken, doch volgen liever den landweg.
De straatweg, waarlangs ook de stoomtram gaat, snijdt de effen weilanden
en wordt hoe lang"er hoe meer met kleine villa's omzoomd, een gevolg van het
vernieuwd streven der stadsbevolking, om haar verblijf buiten, doch nabij de
stad te hebben. Aan den rechterkant verrijzen in de verte de bosschen van
Oud-Poelgeest uit de eenvormige, boomlooze, doch frissche graslanden, en aan
onze linkerhand zien wij op korten afstand van den weg de bosschen van
Endegeest, een hoog geboomte, waartusschen het oude kasteel van dien naam
10*

150

LEIDSCHEBUURT.

OEGSTGEEST.

verscholen ligt, dat thans in een krankzinnigengesticht is veranderd. Op een open
plek, aan de grens van het bosch en het weiland, zien wij van verre een eenvoudige obelisk, te midden van het boomgroen. Doch het eigenlijke gebouw
zien wij niet: zoo dicht is het in het hout verborgen.
Op het oude Endegeest moet de beroemde wijsgeer Descartes tijdens zijn
verblijf in ons land, omstreeks 1630, een tijdlang gewoond hebben.
De straatweg loopt van de Leidschebuurt, waar wij den weg van Den
Haag over Haagsche Schouw naar Haarlem bereiken, naar Oegstgeest. Deze
dorpen bestaan in hoofdzaak uit twee rijen nette, meestal eenvoudige
huizen, langs den weg gebouwd, met boerderijen tusschen de dorpen, en te
midden van bollenland en warmoezerijen gelegen, welke tot op korten
afstand den weg begrenzen. Het weleer deftige Duinzigt met zijn door
vier J onische zuilen gedragen
balkon, dat de Bisschop van Haarlem, Baron v. Wijkerslooth, zich
voor ongeveer een halve eeuw
liet bouwen, is in een R. K. weeshuis en school veranderd. De
Kerkbuurt van Oegstgeest ligt bij
het Oegstgeester-kanaal of Nieuwe
Kanaal, een afwateringskanaal van
Rijnland, dat tevens voor scheepvaart dient.
Oegstgeest is een oud dorp; in
866 wordt van dit dorp melding
Huize Endegeest 1730.
gemaakt als Ostresgeest 1), terwijl het ook later wel Kerkwerve genoemd werd, omdat de kerk op een
"hooge werf" stond. De kerk te Oegstgeest, nabij genoemd kanaal gelegen,
is van zeer oude dagteekening; men meent, dat zij een van de oudste
Christenkerken uit Holland is; de heilige Willebrord zou hier het evangelie
reeds verkondigd en er de eerste kerk, een houten gebouw, gewijd hebben,
die volgens een overlevering in 856 door de Noormannen verwoest is. Later
zou de kerk van steen herbouwd zijn. Tijdens het beleg van Leiden is de
kerk weder grootendeels verwoest, doch eenige jaren later werd zij her-

1)

De naam wordt in oude schriften verschillend gespeld.

In het register der goederen, behooreude

lot de St. Maartenskerk te Utrecht, omstreeks 866, heet het volgens Scriverius en Boxhorn,' Oresgeest;
in een andere copy, door Heda aangehaald, vindt men Ostresgeest, en in een derde, bij H. v. Rhyn,
Osteresgeest gespeld; v. d. Berg (Midd. Ned. Geogr.) geeft: Ostresgest en Ostesgest.
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bouwd en in 1600 aan de Hervormden in gebruik gegeven. Men meende,
dat de heuvel, waarop de kerk gebouwd is, het overblijfsel zou zijn van een oudRomeinschen burg, daar er vroeger voorwerpen uit dien tijd in gevonden moeten zijn, wat evenwel later niet bevestigd werd.
Thans is het gebouw een nette kruiskerk, zonder veel belangrijks; sporen
van den ouderdom vindt men er niet. De oude vierkante toren van tufsteen,
die in Romaanschen stijl gebouwd was, werd in ] 825 wegens bouwvalligheid
afgebroken, en ook het kerkje verkreeg in dat jaar zijn tegenwoordige moderne
gedaante. Een bank met gesneden wapens en een doodkist van Bentheimer
zandsteen, in den heuvel opgegraven, overblijfselen uit de vroegere middeleeuwen afkomstig en op het koor bewaard, herinneren nog aan het verleden.

*

:::
:!:

Oegstgeest ligt op het eind van de zandgronden, zooals zijn uitgang op geest
(= zandgrond, schrale grond) aanduidt. Wanneer wij nu den weg langs het
kanaal naar het westen volgen, komen wij weldra op de kleilanden en de
weiden gaan hier vrij plotseling in vruchtbare bouwlanden over. Wij bevinden
ons thans op het gebied van Rijnsburg. Dit land is in onzen tijd, evenals vroeger,
nog beroemd door de vruchtbare velden, die in vervlogen eeuwen de beste, witte
tarwe opleverden, maar waar thans bloemkool, aardappelen, bloembollen, aardbeien
en andere vruchten wel de hoofdprodukten des lands genoemd moeten worden.
't Is een welige landouw, die wij doorwandelen, welke het schoonst is in de
eerste dagen van Juni, als het frissche groen met verschillende kleurentonell
de eenvormige velden overdekt. Doch overigens heeft het landschap zeer
weinig afwisseling; bijna geen geboomte verbreekt de lijnen van het vlakke
gezichtsveld. Alleen uit de verte verheffen zich over de bouwlanden hier en
daar enkele woningen, dorpen, huizen met roode pannendaken, die de dorpstorens
omringen, en in het westen verrijst de duinenrij golvend aan den horizon. Thans,
in den voorzomer, waait er een frissche lucht over de groenende velden; waart
ge hier in de vroege lente geweest, dan zoudt ge vele grijze bouwlanden bedekt
hebben gezien met lagen vischgrom en anderen afval van visch, die tot bemesting
der landen gebruikt wordt, en waarboven een heir van krijschende meeuwen
en andere vogels rondfladderden om van den overvloedigen disch te genieten,
terwijl die rottende bestanddeelen de lucht met onaangename gassen vervullen.
Op deze meststof is de Rijnsburger gesteld; hij zet die in het laboratorium
zijner akkers om in de beste kool.
Het dorp Rijnsburg heeft uiterlijk weinig bekoorlijks meer. Hoofdzakelijk is
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het gebouwd aan beide zijden van den Vliet, met smalle straten aan beide kanten, welke langs het water met iepen beplant zijn. De huizen van het dorp
staan naast elkander; het zijn meest lage, oude, onaanzienlijke burgerwoningen, vele met trapjesgevels. De bewoners vinden sinds langen tijd hUIl
bestaan in de teelt van bloemkool, aardappelen en aardbeien, welke van hier
naar de Hollandsche steden vervoerd worden, en vooral in den zomer een
druk bedrijf opleveren, terwijl ook de vischrijders, die den vischafval van
Katwijk, Noordwijk en Scheveningen halen, hierin weer een bestaan hebben.
Verder vindt men er eenige bloembollenteelt. In den zomer, te beginnen met
den aardbeienoogst, daarna door het uitrooien en schoonmaken der bollen, zijn
alle handen bezig en werden de scholen schier ontvolkt. Het schoolverzuim
vond niet alleen bij de kinderen der arbeiders plaats, maar ook de meer gegoeden toonden groote onverschilligheid, wat het onderwijs betrof. De wet op
den leerplicht zal hierin verandering brengen.
De gronden van het dorp zijn meestal het eigendom van aanzienlijken, die
de bouwlanden verpachten. Door de goede opbrengst is de concurrentie buitengewoon groot en heeft niemand een groote oppervlakte lands. Dit heeft ten
gevolge, dat de prijzen hoog stijgen, waardoor de pachters zeer gedrukt worden.
In den zomer is er geen armoede in het dorp, daar er steeds veel valt te
verdienen, doch aangezien de tering te zeer naar de nering gezet wordt en de
groote verdiensten des zomers met veel uitgaven gepaard gaan, terwijl ook
het gebruik van sterken drank hier zeer veelvuldig is, vormt de winter voor
de vele arbeiders niet zelden een tijd van gebrek.

***
Rijnsburg is een klassieke bodem. Aan den vroegeren arm van den Rijn
deed de Romeinsche veldheer Drusus hier een burcht verrijzen, om als tweede
versterkte plaats van zee -----' de eerste was Brittenburg - den Rijnmond te dekken.
Later gevonden oudheden en penningen duiden ten overvloede nog aan, dat in
den Romeinsehen tijd hier een nederzetting gevonden werd.
In de negende eeuw drongen de Noormannen in Kennemerland door, vernielden
.
de kerk te Egmond, verbrandden en moordden de meeste naburige plaatsen uit,
pijnigden en onthalsden den vromen priester Hieroen of J eroen, en verwoestten
het kasteel te Voorburg. Te Rijnsburg stonden de landzaten gereed hen gewapend
te ontvangen, maar werden na een hardnekkigen strijd verslagen door de woeste
veroveraars, die vrouwen en kinderen medevoerden. Een eeuw later bestreed
en versloeg Graaf Diederik te Rijnsburg de West-Friezen en in 975 legde de

.
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Graaf, hetzij om de heugenis van zijn overwinning te véreeuwigen, hetzij tot
lafenis der zielen van de gesneuvelden, ter eere van God en St. Laurentius, op
wiens sterfdag de zege was bevochten, de grondslagen eener kapel op de plek
van het slagveld.
Het was PetronelIa van Saksen, die omstreeks 1132 Rijnsburgs beroemdheid
grondvestte, door haar kasteel te dezer plaatse in een abdij voor Benedictijner
kloosterzusters te doen veranderen. De zware trassteenen, waarvan eens de
burcht van Druslls was gebouwd en die later tot kapel en slot dienden, werden na afbraak van beide gebruikt voor de grondvesten, muren en torens van
de abdij en kerk, die na tien jaren arbeids voltooid waren.
In 1183 werd echter alles weder door brand vernield; doch het geheel werd herbouwd en in 1185 keerden de nonnen naar Rijnsburg
terug.
Al kennen wij geen afbeelding van de aristocratische abdij, zij, die deze
stichting in den bloeitijd van haar
bestaan zagen, roemden haar als
)leen rijk en treffelijk klooster,
kostelijk en heerlijk gebouwd";
een ngebouw, dat in Holland geen
weergade heeft"; neen trotsche,
groote, heerlijke abdij, met kerk,
klooster en andere woningen".
Vroeger waren er te Rijnsburg'
twee kerken: de buurt- of parochiekerk, voor de "gemeene buren"
of inwoners der heerlijkheid be_
Ruïne der Ahdij van Rijllsburg, in de eerste helft
stemd, en de abdijkerk, ten geUPI' 18e eeu \v.
bruike der "joffers" en der conventsdienaren en vrouwen". Deze laatste was aan het convent verbonden.
Werd de abdij alg een meesterstuk der bouwkunst beschouwd, ook haar kerk
was beroemd. Zij had reeds - en dit onderscheidde haar van de overige
abdij-kerken - een hoogen, uit zware steen en opgetrokken spitsen toren, waarin de vijftiende eeuw een nhorologium en beyerwerck" werd gevonden. Inwendig
was deze kerk de fraaiste van Holland; haar vensters waren gedeeltel\jk door
het meesterlijk penseel der gebroeders Crabeth, die Gouda's kerken versierden,
beschilderd, en het hoogaltaar was versierd met de rijke gaven van Graven en
Gravinnen en den hoogen adel.
Buiten de conventsgracht, doch binnen de hofgracht en den muur, die alle
gebouwen der abdij omringde, en de hofpoort, die aan de zorg van een portier,
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die in, 't poorthuuske" zat, was toevertrouwd, stonden verschillende kleine
gebouwen, schuren en stallingen, ten dienste der abdij bewoners, soms ook de
kluis van een kluizenaarster, en ook het broederhuis, waarin waarschijnlijk de
mannelijke bedienden der abdij hun verblijfplaats hadden. Hier leefden ook de
proveniers, die de abdij uit eigen beweging ouderhield of verplicht was te
onderhouden. De Graven en Gravinnen van Holland toch hadden sedert onheuglijke tijden het recht verkregen of aangematigd, om bij hun huldiging of blijde
inkomst in elke abdij van hun gebied een provenier of kostganger te mogen
plaatsen ten laste der godshuizen, die dan in het onderhoud van dezen moesten
voorzien.
De abdij van Rijnsburg werd door de tijdgenooten met eerbied beschouwd
wegens haar aristocratisch karakter. Geen zuster werd daar opgenomen, tenzij
haar deugd en roeping tot den kloosterlijken staat gepaard gingen met adeldom
van vaders- en moederszijde en vier voorgaande grootvaders. De vorsten hadden
ontzag voor die heilige muren, voor den rijkdom en grootheid der inrichting',
welke in geheel Europa vermaard was, die door pausen hun ndochter", door
graven hUll "oogelijn" genoemd werd; waar koninklijke gasten aan den disch
werden ontvangen; voor wier opperhoofd een Keizer (Karel V) zich ter aarde
boog; naar wier vriendschap bisdommen, abdijen en kloosters dongen, in 'wier
dienst edelen zich begaven; die honderden vazallen onder haar banier kon
oproepen.
Wat had dat aadlijk stift een roem,
Benijd door abten en de bloem
Der ridders van die dagen!
Wat straalde er een gloor en glans
Van haar verheven stralenkrans,
Dien ze om haar kruin mocht dragen!
Geen wonder, want geen aer dan zij
Had zulk een gouden bullenr~j,
Door pausengunst geschonken;
Geen priesterlijke staf of troon,
Geen graven· of baronnen],roon
Van zulke parels blonken!

Aanzienlijke inkomsten waren in den loop der tijden het deel geworden van
deze abdij, die met zoo rijke geschenken in land, goed en geld gezegend was.
De jaarlijksche hoofdinkomsten bestonden voornamelijk uit renten, opstallen en
tienden, huren en pachten, enz., uit meer dan 30 dorpen in Zeeland, Friesland, Vlaanderen, Holland: Rijnland, Delfland en Schieland, die van 2000 ponden
in de veertiende tot 10,000 ponden in de vijftiende en 17,000 ponden in de
zestiende eeuw stegen -- waarlijk \Torstelijke inkomsten. Alleen de inkomsten der
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bisschoppelijke abdij van Egmond overtroffen die van Rijnsburg, maar de kloosters
te Leeuwenhorst, Loosduinen en andere stonden verre bij haar in rijkdom ten
achter.
Ook was het bij de vroomheid van het nonnenleven geenszins somber binnen
Rijnsburgs kloostermuren, waar dikwijls graven en edelen te gast werden ontvangen,
en waar banketten en danspartijen werden gehouden. De cellen waren er geen
naakte, schier van elk gemakkelijk meubel verstoken vertrekjes, maar nette
boudoirs. En niet zelden kon men de "juffers" van Rijnsburg zien spelevaren
naar Den Haag, Leiden, Noordwijk en Boskoop, om daar een vroolijken dag te
houden.
't Was in de abdij niet doodsch en naar,
Noch stil en eenzaam dag- en nacht;
Niet altoos werd aan 't hoogaltaar
De tijd met bidden doorgebracht;
Men zat niet neer in mijmering,
Totdat men zuchtend slapen ging,

zingt Tollens, en hij vervolgt:
Als 't lieflijk weer tot uitgaan drong,
Dan - spoedig eerst een schietgebed;
En zie! daar zit met éénen sprong
Het gansche klooster op 't genet;
De blanke vingers reppen thans
De rijzweep voor den rozenkrans.
En spoorslags ging het in galop
De velden over, door het woud,
De zandzee in, de duinen op,
En in en door het Haarlemsch hout,
Totdat men moe en afgemat
Te Teylingen te h\jgen zat.

Maar aan die genietingen des levens werden geenszins alle rijke inkomsten
der abdij besteed.
Want was er lust en levensvreugd
En dans en zang en feestgeschal,
Er was niet minder christendelJgd
En wel de schoonste deugd van al:
De lof was door het land verspreid
Van 't klooster der liefdadigheid.

Hoewel in den tijd van Keizer Karel V de macht der abdij reeds verminderde
en het gezag der abdissen meer schijn was geworden, toonde toch ook deze vorst
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nog allen uiterlijken eerbied voor de hooge vrouwe. Toen de Keizer in 1537
van Haarlem naar Den Haag reed, werd hij, volgens een oud verhaal, te Oegstgeest door de abdis Maria van Tautenberg aan het hoofd harer geestelijke
dochters opgewacht. Zoodra de vorst haar zag, steeg hij uit den wagen, ging
de geestelijke vrouwe tegemoet, viel op zijn knieën ter aarde en noemde haar
"mijn gebiedende vrouwe van Rijnsburg", waarna de abdis hem ophief, onder
de toejuiching der aanschouwers. Potgieter laat de gebeurtenis door een ooggetuige aldus verhalen:
Heil d' Abdisse! 'k Ben te Oegstgeest,
Toen de Keizer kwam van 't feest,
Bli d' ontmoeting ben 'k geweest
Van die machtigen der aarde!
Uit een wolk van stof verscheen
Hij -- zijn hofstoet om hem heen,
Paadjes, Eedlen, Ridders- Neen!
Ik zag hem slechts, en nog één,
Zij te paarde.
Buig'end trad hij haar te moet
Van zijn wagen; - bij zijn groet
Wuifde langs haar kleinen voet
De eele, hagelwitte veder,
En de wereldheerschappij
Boog zich voor de kloosterp\i
"Mijn gebiende vrouw!" sprak hij,
Knielend op de slinke; zij
Bukte neder.
"Rijs toch, Heer!" Hij rees niet op;
Maar om 's kleppers trotschen kop
Langs den gouden zadelknop
Zwierden reeds de zijden toornen;
"Rijs!" herhaalde ze, en haar hand
Hief den Keizer uit het zand.
"Leev' de Abdis!" van allen kant
Galmde 't weer, daar 't volk van 't land
Toe kwam stroomen.
"Leve Karel!" en haar paard,
Zulk een meesteresse waard,
Strekte ootmoedig zich ter aard;
Zij zonk neder in den zadel;
't Steigerde op en brieschte luid.

Doch wij mogen niet langer vertoeven in den kring der schoone dagen van
de abdij in haar welstand. Wat is er van die heerlijkheid geworden?
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Hoewel in de binnenlandsche oorlogen gedurende de 14e en 15e eeuw gespaard, ook al brandde en blakerde het in den omtrek, hoewel door het Kaasen Broodvolk geëerbiedigd, en zelfs in den aanvang der Spaansche beroerten
ontzien, ook al had zij wel eenigen overlast van de Spaansche en andere benden, bleef de abdij toch slechts tot 1574 bestaan. In dit jaar was het, dat de
Leidsche jongelingschap op een harer veelvuldige strooptochten en uitvallen,
na de omliggende sloten en de abdij van Leeuwenhorst te Noordwijk verbrand
te hebben, ook die van Rijnsburg aan de vlammen prijsgaf en in een puinhoop deed verkeeren.

Een bouwval en een woestenij,
Een puinhoop, waarop raaf en uilen
Bij nacht hun aaklig lijklied huilen,
Is nu, 0, Rijnsburg, uw abdij.
0, ijdelheid der ijdelheden!
Wat werd er van uw grootsch verleden?
Wat werd er van uw heerlijk stift,
Om strijd verr\jkt met gift op gift,
Waardoor het met een luister praalde,
Die vorstenhoven overstraalde?
Wat werd er van uw blanken stoet
Van nonnekens uit aadlijk bloed?
Wat van de rijke kerksieraden,
Waarmede uw outer was versierd '?
Wat van de gouden feestgewaden,
Waarmede uw hoogmis werd gevierd '?
Ja, schoon ook met driedubbIe glansen
Van rijkdom, eer en ouderdom,
De krone, die u mocht omkransen,
Als waar ze eens Pausen driekroon, glom,
Waar is die kroon? waar glanst haar luister?
Zij ligt in 't stof, zij schuilt in 't dnister.
De vijand kwam met zwaard en vuur,
Vei'brak de kouw, verjoeg de duiven,
Verhieuw de poort, vertrad den muur
En deed uw slot in asch verstuiven.

Aldus herdacht Hasebroek den ouden bouwval, welks afgebrokkelde en omgestorte muren, gebroken kolommen, beschadigde kapiteelen, verminkt beeldhouwwerk, met kalk en puin half overdekt, een groote vlakte besloegen. Meer
dan twee eeuwen werden er bedevaarten naar die trotsche bouwvallen gedaan
en verschillende teekenaars bewaarden daarvan de herinnering.
Allengs zette de tijd, geholpen door menschenhand, de verwoesting voort en
van lieverlede werd de puinhoop smadelijk vergeten. In 1811 werden de over-
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blijfselen Op hoog bevel verkocht, zonder dat men er aan dacht, die op te nemen
en in beeld te brengen. En wanneer wij ons thans naar deze plek begeven,
zien wij weinig meer dan een twijfelachtig stuk muur als overblijfsel van de
oude abdij.
Alleen van de abdijkerk zijn nog enkele overblijfselen bewaard in de tegenwoordige Hervormde kerk.
Ten westen van den Vliet, op het hoog gelegen kerkhof, omringd door aardappelvelden en bollenland, terwijl aan de westzijde het uitzicht op de duinen geopend
is, verheft zich te Rijnsburg een vierkante toren, met Romeinsche bogen van tufsteen gebouwd, die het jaartal 1618 draagt. Deze toren herinnert nog eenigszins aan de grootheid van het godsgebouw der abdijkerk, waarboven hij zich
eens verhief, ook al is zijn steenen spits in 1830 wegens bouwvalligheid veel
verlaagd en door een houten spits, met lei gedekt, vervangen, en al is 't "Horologium en beyerwerck" uit de 16e eeuw, in dien tijd een zeldzaamheid, er
sinds lang uit verdwenen. De ingang van den toren werd in 1618 vernieuwd
en het wapen van Rijnsburg, een roode burcht op zilver, werd daarboven
geplaatst.
Bij dezen toren staat het eenvoudig kerkgebouw, dat omstreeks 1612 werd
gebouwd op de puinhoop en der verwoeste abdijkerk. De goed bewaarde grafzerken der zes laatste abdissen; op den vloer de grafzerk van Petronella, de
stichtster der Abdij, waarop een vrouwenhoofd en een klein deel van het
lichaam te herkennen is, terwijl de nn,am PETRoNELA er in gebeiteld werd,
hoewel deze naam vermoedelijk van later tijd dagteekent ; de zerken van graaf
Willem I, zijn gemalin en zijn nicht Ada (die in den muur g'emetseld zijn;
(Oraandijk twijfelt ook aan de echtheid van deze), zij herinneren nog aan den
tijd, toen de bloem van Hollands adellijke jonkvrouwen hier knielde voor het
kruisbeeld.

:;:

:;:

:;:

Rijnsburg, hoe onbeduidend thans op intellectueel gebied, bezit vele herinneringen aan het geestelijk leven, dat hier eens gevonden werd. In dit dorp
traden de gebroeders van der Oodde op, die, in den tijd, toen de Remonstrantsche predikanten vervolgd werden en zij zich niet met de Hervormde kerk
konden vereenigen, een eigen sekte stichtten, welke den naam van die der 001legianten of Rijnsburgers ontving. Hoe vrijzinnig' en verdraagzaam ook van
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opvatting, kwamen zij tot zonderlinge gebruiken, die hen bekend maakten; o. a.
dienden zij den doop toe door onderdompeling. De vergaderplaatt3 der Collegianten stond in het oosten van het dorp en wa~ tot het begin der 1ge eeuw
nog in wezen; de vijver en kom der indompeling is sedert lang gedempt en in
bouwland veranderd.

Doch wij wenden ons thans door een smal straatje, om een bedevaart te doen
naar een klassieke plek. Daar, te midden van aardappel velden en onaanzienlijke
tuinen, in een buurt van lage arbeiderswoningen, vond men tot J898 een nederig stulpje, niet beter dan de andere. Dit huisje werd aangewezen als de vroegere woning van een der grootste denkers, waarop ons land roem draagt,
Benedictus de Spinoza, die in 1661, vluchtend wegens zijn verbanning uit
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Amsterdam, bij zijn vrienden onder de Rijnsbul'gsche Collegianten een wijkplaats vond. Dat huisje, oud en vervallen, wilden Spinoza's vereerders tot een
aandenken aan den wijsgeer bewaren en tegen ondergang behoeden. Aan hun
vereenigd pog'en is het gelukt, het op zulk een wijze te herstellen, dat het in
elk opzicht door uit- en inwendig aanzien herinnert aan den tijd, toen de meest
vooroordeelvrije en tevens zachtmoedigste van alle denkers er zijn Ethica
ontwierp. Met dat doel heeft men er alles verzameld, wat Spinoza geschreven
heeft, en in de gezellige, stemmige studeerkamer, door onze vaderen zoo gaarne
"Museum" genoemd, hangt in zwarte lijst de prachtig uitgevoerde beeltenis
van Spinoza. Daar vindt men aan den wand geRchreven de spreuk, die kenmerkend is voor de geheele wereld- en levensbeschouwing van den denker:
"Per realitatem et perfectionem idem intelligo," d. i.: onder werkelijkheid en
volmaaktheid versta ik hetzelfde. Een steen in den zijmuur draagt het opschrift,
aan Camphuysens innige vroomheid ontleend:
"Ach, waren alle menschen wijs
En wilden daarbij wel,
Dan was deez' aard een paradijs;
Nu is ze vaak een hel."

met het jaartal 1667.
In de werkplaats eindelijk wordt ge nog herinnerd aan het "bene agere et
laetari", "goeddoen en zich verheugen", den korten Latijnschen weerklank van
Camphuysens gemoedelijke verzuchting. Een oud koffertje roept u den lessenaar met papieren voor den g'eest, waarin Spinoza's posthuma na zijn dood
naar Amsterdam werden gezonden en aldus gelukkig voor het nageslacht werden bewaard. In den Haag verrijst Spinoza's standbeeld.

***
Wij verlaten Rijnsburg, waar wij reeds lang vertoefden, en wenden ons langs
den eentonigen, zonnigen weg naar Katwijk.
Aan den binnenkant van de duinen, waar het overgebleven gedeelte van den
vroegeren Rijn zich tegen de zandheuvels ombuigt naar het noorden, ligt het
dorp Katwijk-Binnen. Het is een vrij aanzienlijk dorp, dat met Katwijk-aanZee tot een burgerlijke gemeente vereenigd is.
Als men van den kant van Rijnsburg aankomt, ziet men bij den ingang in
het dorp de Katholieke inrichting voor Middelbaar- en Gymnasiaal onderwijs,
fraai gelegen aan den Rijn. Vroeger werd hier het adellijk huis te Katwijk
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gevonden, gewoonlijk hei Hof genoemd, de verblijfplaats der Heeren van Katwijk,
de Wassenaars. In 1831 werd dit buiten door Baron van Wijkersloot, bisschop
van Curium, tot de tegenwoordige doeleinden bestemd.
Het eigenlijke dorp ligt hier tegenover, grootendeels langs den Rijn gebouwd.
De breede hoofdstraat, geheel met schaduwrijke linden beplant, doet met haar
nette, burgerlijke huizen het oog aangenaam aan, terwijl ook eenige dwars-

De Rijn te Katwijk-aan-den-Rijn.

straten met linden beplant zijn. Het dorp maakt een prettiger indruk dan
Rijnsburg.
Wij vertoeven niet lang in dit dorp, doch nemen, vóór wij den zeeweg opgaan, een enkel kijkje in het kerkgebouw der Hervormden. Niet dat het grijze,
met portland-cement bestreken gebouw, aan een lindenlaan gelegen, ons zoo
bijzonder trekt, doch wij vinden hier in het koor een prachtige, marmeren
graftombe, door Vrouwe Maria van Reygersbergen ter nagedachtenis van haar
echtgenoot Willem van Liere in 1654 gesticht. Deze tombe is het werk van
den beroemden beeldhou \Ver Rombout VerhuIst, den schepper van de graftombe
van de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, van het praalgraf van M. H.
Tromp in de Oude Kerk te Delft, van de praalgraven der Gebr. Evertsen in
de Oude Kerk te Middelburg, van de graftomben in de kerken te Midwolde (bij
de Leek in Groningen) en Stavenisse.
Heer Willem van Liere, als in een ijzeren harnas gesloten, ligt levensgroot
op een praalbed en ter linkerzijde naast hem ligt zijn echtgenoote in nachtgewaad.
De weg van Katwijk-aan-den-Rijn naar Katwijk-aan-Zee loopt langs het duin,
11
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waartusschen hier de kleigronden van den ouden Rijnmond naar het westen
voortschuiven. Katwijk-aan-Zee is een visschersdorp, in het duin gelegen. De
driehoekige gedaante van het dorp, met de basis naar zee gekeerd en de spits
naar het oosten, duidt reeds onmiddellijk aan, dat dit Katwijk op hoogen zandgrond gebouwd is, waar men geen rekening behoeft te houden met den bodem en waar geen wegen of dijken
den weg wijzen tot den bouw van een
dorp. Midden door het dorp loopt de
hoofdstraat, aan beide zijden met olmen
beplant. De huizen zijn laag en klein,
maar burgerlijk net; aan de hoofdstraat vindt men de prachtige, in 1886
nieuw gebouwde kruiskerk der Heryormden met Romaansche bogen en
sierlijken renaissance-toren, die weinig
bij zijn omgeving past, het eenige gebouw, dat onze bijzondere aandacht

Kerkplein te Katwijk-aan-den-Rijn.

trekt.
Katwijk is als visschersdorp ontstaan
in het duin. Niet onwaarschijnlijk is
het een vestiging der Katten geweest.
Het dorp, dat zich hier ontwikkelde,
heeft aan de zee zijn ontstaan te danken, maar de zee bedreigde ook her-

haaldelijk zijn voortbestaan.
Ziet ge daarginds, ten westen van het dorp, dicht aan zee dat oude, vervallen
kerkje met gewitte muren en vierkanten toren, van boven in een koepel eindigend?
Dat gebouw is thans geen kerk meer, doch het pakhuis van de reeders der
visscherijvereeniging nKatwijk-aan-Zee". Kabels, vaten, kisten, netten en ankers
liggen daar binnen den ouden, lagen kerkhofmuur. Op deze bijna verlaten
plek lag eens ongeveer h0t midden van het dorp, waarheen van alle kanten
de bewoners ter heilige aandacht samenstroomden. Maar de zee viel het duin
aan; kort na 1600 werden op eenmaal 70 en later nog eens 79 huizen van het
dorp weggespoeld. Van 1632-1634 werden weder 33 huizen door de zee vernield en de westelijke helft van het dorp ligt thans onder de wateren der
Noordzee. Aldus kwam de oude kerk in het westen te staan, waar sedert
aan de zee perken werden gesteld.
De zee buiten Katwijk is niet diep en een breed strand vormt den overgang
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van het duin tot de waterlijn. Daardoor is Katwijk uitstekend geschikt voor
badplaats: rustig, zonder wereldrumoer, eenvoudig, zooals een badplaats dient
te zijn, waar de wateren en de zeelucht hun versterkenden invloed op het
verzwakte lichaam moeten uitoefenen. In de laatste jaren zijn hótels op het
duin verrezen, die goede verblijfplaatsen aan bieden.
De zee vóór Katwijk bergt nog
meer in haar flchoot dan de overblijfselen van het oude dorp. Verder noordelijk tusschen Katwijk en
Noordwijk verhief zich op een afstand ongeveer van 1600 meter buiten het tegenwoordige strand in den
Romeinschen tijd het Huis te Britten
of de Brittenburg 1), in het Latijn
Arx Britannica geheeten.
Wie het Huis te Britten gebouwd
heeft, is onzeker; misschien moet het
aan Drl1sus ~worden toegeschreven.
Ongetwijfeld werd deze Romeinsche
burcht gebouwd aan den mond van
den Rijn op het duin. Dat de zeespiegel in dien tijd lager ge"weest is
De vuurtoren te Katwijk.
dan thans, leiden wij af uit de diepe
ligging van den grondslag der fondamenten, welke teruggevonden zijn in de
zee, alle lager dan 2 meter onder Amsterdamsch Peil. In het duin zouden de
Romeinen bij den tegenwoordigen waterstand niet zulke diepe fondamenten gegraven hebben, en men moet dus wel aannemen, dat zij tijdens den bonw van
den burg boven den gewon en waterspiegel der zee lagen.
De Brittenburg, de beschermer van den Rijnmond, is waarschijnlijk verwoest
geworden door de Noormannen. Wat er nog overbleef van den burg, is vernietigd door de golven, die bij stormvloeden de kust aantastten en door het rijzen
van den zeespiegel zelfs den grondslag der fondamenten overstroomden. Zoo
werd de Brittenburg overdekt door de wateren en wist men zelfs de plaats niet
meer, waar de burcht te zoeken was, waarvan de Romeinsche geschriften spraken.
Van tijd tot tijd werd echter bij gunstigen afiandigen wind de zee zoo ver van
het land teruggedreven, dat voor enkele dagen de waterspiegel bijna weder het1)

Een verkeerd begrepen plaats van een Romeinsehen geschiedschrijver heeft er den naam Britten-

burg aan gege\'en.

Hier, aan het eind van den Romeinsehen heirweg, lug het Caput Germuuiae.
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zelfde niveau verkreeg als in den Romeinschen tijd. Dit geschiedde op Kerstdag
1520 bij een hevigen stormwind uit het Z.-W.) toen het driedubbele muurwerk
van bijna 8 voet hoog zichtbaar werd. Men haalde er, behalve duizenden kleine
steenen) vijf groote steenen met opschriften vandaan, terwijl er talrijke Romeinsche munten .en oudheden werden gevonden. Later kwamen de fondamenten
nog weder bloot in 1552, 1562, 1694, 1696 en 1701, het laatst in 1752. Bij deze
gelegenheid heeft men den omvang en bouworde van den Brittenburg ongeveer
leeren kennen; het was een vierkant gebouw met ronde, naar buiten uitsprin
,

+

Oude kerk te Katwijk-aan-Zee.

gende torens, elke zijde 240 voet lang. Van binnen meent men, dat een
ander gebouw gestaan heeft, hetwelk tot woning diende, terwijl het buitenste den
verdedigingsmuur vormde. De grondsteenen waren blokken van vier voet lang
en drie voet breed en baksteenen van een vierkanten voet in oppervlakte.
Sedert anderhalve eeuw zijn de overblijfselen van den Brittenbnrg verborgen
gebleven voor het oog, zoodat wij er thans niet meer van weten dan hetgeen
de oude geschiedschrijvers om; hieromtrent hebben bericht.
Nog ongeveer een half uur verder in zee werden vroeger van tijd tot tijd
sporen van een oud muurwerk gevonden, waarop de schippers somtijds met hun
haken stootten, zooals de berichten luiden. Men vermoedt hierin de overblijfselen van den Toren van Caligula te moeten zien, een toren, die door Caligula
alhier zou zijn gebouwd. In den mond des volks werden clie overblijfselen als
de Oude-Caljaert of den Calloostoren aangeduid, misschien een verbastering van
eerstgenoemden naam.
Al zijn ons deze overblijfselen der oudheid niet volkomen bekend geworden,
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de sagen, die hun bestaan omhullen, doen niets af aan de conclusie, dat hier
een proces der afneming van de kust, gedeeltelijk door afslag der zee, anderdeels door het rijzen van den zeespiegel teweeggebracht, moet geconstateerd
worden.
Vóór wij Katwijk verlaten, volbrengen wij nog een bedevaart naar de begraafplaats bij den ingang des dorps, die in 1791 aangelegd en door een steenen muur
omringd is. Daar vinden wij de laatste rustplaats van enkele bekende Nederlanders. Wij noemen alleen Van der Palm en Elias Annes Borger. Bij het
hooren van dezen laatsten naam rijzen onmiddellijk in onze herinnering de woorden op, die de dichter aan zijn dierbaren wijdde, welke hem waren voorgegaan
m,ar den stillen doodenakker, in de schrale zanden
Te Katwijk, waar de zoute golven
u wachten in haar schoot.

o Rijn,

Dat de dichter den hydrographischen toestand van den Rijn niet juist
aangeeft, is bekend; de RUn mondt sedert eeuwen niet meer bij Katwijk in
zee. Doch Borgers gevoelvol gedicht verliest daardoor zijn waarde niet.
Wat wij betreuren is, dat Katwijk zoo weinig zorg draagt voor de laatste
rustplaats van den dichter, die den naam van het dorp bij ieder Nederlander
onuitwischbaar in het geheugen heeft gegrift. Slechts een gebroken grafzerk,
bijna geheel door gras overgroeid, welke nauwelijks gevonden kan worden,
duidt hier de plek aan, zoo aandoenlijk besehreven.
Ten noorden van Katwijk liggen, op enkele minuten afstands van het dorp,
de groote sluizen van Rijnland. Door het smalle duin loopt hier het kanaal
van Katwijk in zee, beneden ingesloten door wanden van bazalt. De buitensluis dekt den toegang der zee door een zware arduinsteenen brug, waaronder
de kokeril der illuizen gevonden worden. Verder naar binnen staat het stoomgemaal, om den overvloed van Rijnlands water bij hooge standen der zee op
te voeren 'naar buiten. Het waterilchap is hierdoor thans niet meer afhankelijk
van de natuur, maar behecrilcht deze met den machtigen arm van den stoom.
Dat de bewoneril dezer streken met eenige bezorgdheid de eerste doorgraving
der duinen aanzagen en tUdens de winterstormen angstig den blik sloegen op
de sluiswerken bij Katwijk, valt te begrijpen. Nog in den Decemberstorm van
1894 stond de zee tot den bovenkant der sluizen. Dll,n beven de zware muren
en deuren voor de macht der drijvende en beukende watermassa, en zwalpt
het zilte nat om de woning des sluiswachters, die evenwel met vertrouwen op
de werken, een resultaat van berekening en ervaring, de woedende zee kalm
en zegevierend gadeslaat.
In de eente eeuwen onzer jaartelling had de Rijn zijn uitmonding bij Katwijk
11*
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in zee. Johannes à Leydis verhaalt, dat de Rijnmond in 860 door een stormvloed verstopt raakte, doch wij mogen vrij aannemen, dat die verstopping niet
het gevolg was van één storm.
"Zoo werd de eene keel verzand,
Die 't Huis te Britten placht te schaven,
Dat nu verdronken leit op 't strant,"
zong Vondel. In 1572 werd het eerst een poging gedaan, om een nieuw kanaal door
de duinen te graven, niet om den eigenlijken Rijn in zee te doen uitmonden dat geschiedde reeds elders - maar wèl, om het water uit Holland te loozen.
Dit kanaal kwam werkelijk tot stand; het water vloeide er door naar zee, maar
spoedig welde het weder dicht, en zij, die reeds van te voren aan het welslagen
van het plan getwijfeld hadden, noemden het overblijfsel van dat kanaal niet
zonder eenig leedvermaak het "l\fallegat", welken naam het nog draagt.
Eerst in 1804 werd de nieuwe doorgraving feestelijk begonnen, die aan Rijnland een betere afwatering zou geven, en in October 1807 was de taak voleindigd, zoodat sedert dien tijd Rijnland bij Katwijk weder op de Noordzee afwatert, gelijk vóór eeuwen het geval was.

***
Wij gaan terug naar Katwijk-Binnen, om van hier over het Kanaal-vanKatwijk langs elkaar afwisselende bouw- en graslanden den weg' naar Noordwijk in te slaan. Wanneer wij dit dorp, op de meestal vlakke geestgronden
gelegen, naderen, loopt de weg' weldra geheel door tuinen en bollenlanden.
Het dorp Noordwijk is aan drie zijden door een krans van tuinen en klein
verdeelde, met singels en hagen van elzen-hakhout veelal omsloten velden
voor aardappelteelt, bloembollen en andere produkten eener intensieve cultuur,
omringd, terwijl alleen in het oosten de bosschen van het buiten- Offem of
Ofhem zich verheffen. Te midden dier gaarden en bosschen maakt Noordwijk,
welks hoofdstraat geheel met geschoren linden beplant is, met zijn flink burgerlijke, soms deftige huizen, in steedschen bouw vereenigd, maar door het
geboomte en de tuinen in de kom van het dorp tevens een landelijk karakter
dragend, een aangenamen indruk.
"Een deftig dorp dit Noordwijk is:
En 't heeft een zwaren toren;
In 't lentegroen doet er met lust
De nachtegaal zich hooren:
De kruidhof geurt, en 't silte nat
Brengt sterkte er door 't verkwikkend bad,"
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zong in 1748 van der Valk, de dichter der Noordwijksche Arkadia. En naast
de Noordwijksche kruiden roemt hij den Noordwijkschen dampkring als "vol
van zaligheden".
Midden op het kerkhof in het dorp prijkt nog altijd de groote kerk, welke
vóór de hervorming aan St. Jeroen was gewijd, doch ua dien tijd in een Hervormde kerk werd veranderd. De kerk bevat de fraaie tombe van Jan Yftn
der Does (Janus Douza), den heldhaftigen verdediger van Leiden, in wiens geslacht de heerlijkheid Noordwijk van de eerste jaren der 16e tot het begin der
1ge eeuw bleef. Jeroen zou hier wegens het verkondigen van het evangelie
door de Noormannen gemarteld en begraven zijn, doch toen men ten tijde van

Hoofdstraat in Noordwijk-Binnen.

Graaf Dirk II de overblijfselen van dien heilige vond, werden zij met veel
statie van hier naar Egmond vervoerd en daar opnieuw ter aarde hesteld. De
Katholieken hebben hun nieuwe kerk nog aan den H. Jeroen toegewijd en men
vertoont er als reliquie een gedeelte van den voorarm van dezen martelaar, in
zilver gevat. Dat hier reeds vroeg het evangelie gepredikt is, wordt ook afgeleid uit de steen en doodkisten, welker deksels met kruisen versierd waren, die
hier op het kerkhof in vroeger eeuwen gevonden zijn. Soortgelijke kisten zijn
ook te Heiloo en Wassenaar opgegraven.
Het raadhuis te Noordwijk is een sierlijk nieuw gebouw met trapjesgevel en
ronden hoektoren; daarnaast vindt men een oud artistiek poortje vanizandsteen,
dat van 1618 dagteekent en in het nieuwe raadhuis is overgebracht.
Noordwijk was in den tijd vóór de Hervorming gezegend met onderscheidene
geestelijke gestichten. Achter het kerkhof lag het St. Barbara's convent, dat in
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1579 werd afgebroken, terwijl de gronden voor kruidhof werden ingericht en
nog altijd als bollenland gebruikt worden. Doch van meer beteekenis was het
aanzienlijke klooster Leeuwenhorst, op ongeveer 1/, uur ten N. van Noordwijk
gelegen. Het was een abdij van nonnen uit de Cistericienser orde, die van de
abdij :Mariëndaal, buiten Utrecht, naar hier waren gezonden en een abdij voor
adellijke jonkvrouwen stichtten. Van lieverlede is Leeuwenhorst, dank zij de
milddadigheid van onderscheidene edellieden, opgeklommen tot rijkdom en grootheid. De stichting dagteekent van 1262; in den eersten tijd was zij zoo eenvoudig, dat het klooster zelfs van 1264-1270 nog geen kerk of toren had; door
het luiden van een bengel, aan een boom gehangen, werden de zusters tot het
gebed opgeroepen. Nederigheid en eenvoud waren oorspronkelijk ook de kenmerken dezer adellijke vrome zusters, doch met de toenemende rijkdommen
namen ook de eerzucht en grootheidszin toe en begonnen de abdissen den titel
van ,,:Mevrouwen en Abdissen bij de genade Gods" te voeren.
Leeuwenhorst had in zijn bloeitijd vele goederen en aanzienlîjke gerechtigheden en inkomsten. Het was toen een trotsch gebouw, waartoe een laan met
zwaar geboomte toegang verleende. Rechts stond de kloostermolen ; door de
laan kwam men aan de poort in den ringmuur, waar tegenover de kruisvormige
kloosterkerk en verder de verblijfplaats der zusters zich verhief. Door milde
uitdeeling'en aan armen maakte het klooster een zekeren naam en vooral op
Driekoningenavond wemelde het van kinderen in de kloosterlaan, die als in
processie naar de Abdisse togen, om van haar milddadigheid te genieten. Uit
alle dorpen in den omtrek kwamen dan de knapen en meisjes met een linnen
zak, om de aalmoezen, bestaande in brooden, schoenen, enz., uit het klooster in
ontvangst te nemen; deze groote uitdeeling stond bekend als" Vrouw geefjewen."
Opmerkelijk was de uiterst vriendschappelijke betrekking welke tusschen de
Abdis van Leeuwenhorst en de eens nog al beroemde Noordwijksche Rederijkerskamer "Uit liefde bestaan", bestond, zoodat deze kamer bij de oprichting in
't begin der 16e eeuw van de Abdis een toelage ontving van 8 gulden 's jaars,
benevens een lokaal, om samen te komen, een bovenvertrek in een gebou w
naast de waag, dat nog altijd herkenbaar is aan het op den schoorsteenmantel
aangebracht blazoen "een lelie onder de doornen".
Doch evenals Rijnsburg is ook Leeuwenhorst in den tijd der Spaansche troebelen verwoest; de fraaie gebouwen werden in boomgaarden en tuinen veranderd; de aanzienlijke inkomsten der abdij werden door de Staten van Holland
ten behoeve der Ridderschap aangeslagen en verbeurd verklaard. Leeuwenhorst werd vervolgens door den Raadpensionaris Fagel in een aanzienlijke buitenplaats herschapen, die denzelfden naam verkreeg. Tegenwoordig is Leeuwen horst niet meer dan een vriendelijke villa, tegenover het trotsche buiten
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Dijk-en-Burg-gelegen, een fraai, nieuw gebouw met twee hoektorens, die den
trapjesgevel fiankeeren, en met breed terras, dat over een grasveld, door bosschen ingesloten, op korten afstand van den straatweg naar Noordwijkerhout
verrijst, zeker eveneens geheel of gedeeltelijk op bezittingen der vroegere abdij.
Dichter bij Noordwijk ligt te midden van b::ls3chen en velden het huis Ofhem
of Offem, een oude heerlijkheid, welk gebouw door de Van Lim burg Stirums in
deze eeuw opnieuw in oud-Hollandsehen stijl is opgebouwd en met lustwaranden
in ni eu wen trant is omringd.
Bij dit huis ligt de nog altijd in wezen gebleven boogschuttersdoelen, die uit
de 15e eeuw dagteekent. Hier kwam het St. Jorisgild, "dat alle gilden te boven
streeft", zegt v. d. Valk, om de zeven jaren op den papegaai om het koningschap schieten, iets, wat nog in zwang is. De tijdelijke koning verkrijgt een
zilveren papegaai als het teek en zijner waardigheid, dien hij zoo lang behoudt
als hij koning is.
De kruidhof was eens de roem van Noordwijk. Van der Valk was er in
zijn tijd vol van en roemt met de zucht naar overdrijving, zijn tijd eigen,
dit land hooger dan Arabië met al zijn myrrhe en wierook.
0, wilt gij u eens recht vermaken
En met uw neus hier gaan te gast,
Treedt toe, daar die la vendel wast;
Begeert uw tong iets zoets te smaken,
Het zoete hout groeit hier zoo wel
Als in de gronden van de Franschen,
Hier vlecht men Venus rozenkransen
:Met Zevenboom en Pimpernel.
Wil Aesculaap een zieke helpen,
Deze aangename kruiderij
Verschaft hem een apthekerij;
Hier kan hij bloed en afgang stelpen,
't Ontbreekt hier aan geen Kruizemunt
Noch Salie, noch aan alsemplanten ;
De Rosmarijn aan alle kanten
Wordt overvloedig hier gegund;
De Althee, de Lauricerusbladen,
Gezegend Distel, Akolei,
Rhabarber, Wtjnzout, Cicorei
Ziet elk hier langs de wandelpaden.

Thans zou men dit alles vruchteloos bij het dorp zoeken en men moet den
weg naar Piet Gijzenbrug of Katwijk inslaan, om Noordwijks kruidenteelt te
leeren kennen.
Het tegenwoordige Noordwijk heeft zijn hoofdbron van bestaan in bloemisterij
en landerij, in het verbouwen van aardappelen, landbouw en veeteelt. Gedurende
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de laatste jaren wordt Noordwijk in den zomer ook door families bezocht, die
de zeebaden in het nabijgelegen Noordwijk-aan-Zee gebruiken en hier hun
zomerverblijfplaats kiezen.
Thans wenden wij ons naar laatstgenoemd dorp. De weg naar Noordwijkaan-Zee loopt dOOf een duinvlakte, die gedeeltelijk met gras begToeid, doch
langs den weg in tuinland en verder op het Vinkeveld in bollenland herschapen
is. Over die geestvlakte verrijzen de duinen met steile hellingen, waartegen
zoo hier en daar een vriendelijke villa is gebouwd. De indruk van dit duinlandschap is min of meer gelijk aan dien van een miniatuur-berglandschap. Daar,

Gezicht op Noord wijk-aan-Zee,

nabij den weg, binnen het duin, ligt de villa van den dichter Verwey, waar
het vergezicht over het Rollandsche landschap met de frissche zeelucht, door

de dorpstraat toegevoerd, beelden van een dichterlijk realisme doen rijzen.
Noordwijk-aan-Zee is een eenvoudig visschersdorp, in het duin gelegen. Vele
der kleine huisjes langs de dorpstraat zijn met kalk gewit en het geheel maakt
den indruk van soberheid. De kerk ziet er oud uit, maar is zonder kunstwaarde,
evenals de stompe, in een koepel eindigende toren. Ook dit dorp heeft bij het
proces van den afslag der duinen door de zee een gedeelte van zijn vroegere
schoonheid verloren, zooals wij dit bij Katwijk en elders leerden kennen.
H. Junius, die omstreeks 1676 schreef, verhaalt, dat er weinige jaren te voren
een geheele buurt of straat met huizen was weggespoeld en die afslag herhaalde
zich sedert verscheidene malen. De vuurbaak, die op een hoog duin stond, is
in de eerste helft der vorige eeuw door de zee weggespoeld.
Wij bezoeken Noordwijk-aan-Zee echter niet om het dorp, maar om de duinen,
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het strand en de zee. Het strand te Noordwijk is tamelijk breed en heeft nog
den eenvoud bewaard, die voor een badplaats noodig is. Het eeuwige lied der
zee is de eenige muziek, die door niets wordt afgebroken; geen trotsche winkelgalerijen stallen hier de produkten der buitenlandsche kunstindustrie uit. Een
eenvoudig badhuis op het hoog'e duin is het rustig toevluchtsoord van den
kalmte zoekend en badgast.
De duinen bij Noordwijk bezitten veel bekoorlijks. Een eenig panorama
ontplooit zich van die hoogten met den blik op het land. Daar op den voorgrond
ligt het statige, stemmige Noordwijk-Binnen, met een groene lijn doorsneden, ;en

Straat in Nooruwijk-aan-Zee.

verder op den achtergrond ziet men tal van dorpen, schilderachtig over de
groene vlakte verspreid. Het is een vergezicht van uren, schier nergens afgebroken, zoo min aan den landkant als aan den zeekant, over bollenland, over
burgerlijk nette huizen, over frisch groene weiden, over de zee. Staat men
op een der hooge duinruggen, waar vroeger het boschrijk buitengoed, "het
Vinkeveld", zich verhief, dan ziet men de zee in al haar grootheid; op heldere
dagen ontwaart het scherpziend oog, het in fraaie lijnen golvend strand volgend,
zelfs Scheveningen in het zuiden en Zandvoort in het noorden. Terwijl wij
op een schoon en dag in den voorzomer hier den blik lieten rondweiden, kwam
over ons een gevoel van rust, zóoals Marie Boddaert aldus vertolkt:
"Ku ligt, als een zachtdroomend meer, de zee
Onder den hemel, waar geen zuchtje gaat,
En 't slanke helm, als moede kindren, staat
Op 't duin zoo stil, als droomde 't zoetjes mce.
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't Droomt al: het strakke strand, de hooge kust,
Wegkleinend in het laag van 't lang verschiet,
De stille lucht, waarvan het blauw vervliet
In 't wijkend wijd der kim: visioen van rust."

Maar wij zagen die zee ook anders, in woedende actie.

Dan zijn

Die steigerende baren
Met pluimen op den kop
Een heir van ruiterscharen,
Die naadren in galop.
Dan vormt 't gebruis der golven,
In wolkend schuim bedolven,
Het brieschende genet,
Dat - klinkt de krijgstrompet
Van oorlogsmoed gaat stampen,
En - klemt de ridderspoor Gehuld in gloed en dampen
Gaat stuiven 't strijdperk door.

Dan zijn:
Die duinen, die zich scharen
Als wachters langs het strand,
Waar de opgestoven baren
Zich krullen in het zand;
Op wier vereeuwde kruinen,
Die Hollands erf omtuinen,
De zee haar woede spilt,
Zich brekend op hun schild:
De krijgers, grijs van slapen,
Die - vangt de stormloop aan
Daar rustig staan in 't wapen
En d' aanval fier weerstaan.

(TER HAAR.)

De zee is rijk aan contrasten; het leven aan het strand biedt een volheid van
afwisseling. Zoo geeft ook het duin bij Katwijk aanleiding tot [I,llerlei vreedzame
verpoozing. Voor hen, die de botaniseertrommel medebrengen, is het hier een
gezegend oord door de rijke vegetatie der duinen.
Van Noordwijk-Binnen maken wij een uitstapje naar Noordwijkerhout. Eerst
door tuinen en bollenlanden, vervolgens door de bosschen van Wildoord, Leeuwenhorst en Dijk-en-Burg, en daarna afwisselend langs hakhoutbosschen en
weilanden, loopt de schilderachtige landweg naar het noorden tot het stille
dorp. Noordwijkerhout is een echt, klein duindorp ; de huizen zijn verstrooid
gebouwd op het zuidelijk eind der Oosterduinen, waar deze als een reeks
hinnenduinen de duinvlakte van het Langeveld in het oosten afsluiten, en naar
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het zuiden overgaan in vlakke geestgronden. Het centrum van het dorp wordt
gevormd door een open :plaats, van olmen overschaduwd, waarnaast op een
heuveltje het kleine kerkje der Hervormden zich verheft met een vierkant
torentje, in een achtkantige spits eindigende :en vriendelijk tusschen het
gebladerte verscholen.
Noordwijkerhout vindt zijn hoofdbron van bestaan in bollenteelt, tuinderij en
landbouw; boonen, erwten en aardappelen worden van hier veel naar Leiden
vervoerd. Het is zeker gegrondvest in de bosschen, welke zich aan den binnenduinzoom uitstrekten, zoodat het daaraan den naam "hout" dankt. Zoo, te
midden van de duinen gelegen, had het te kampen tegen de verstuivende
zanden, die de vruchtbare gronden bedreigden, en tegen de konijnen, die de
vruchtbaarste landerijen ondergroeven. Genoemde dieren maakten het zóó erg, dat
de Staten van Holland en West-Friesland in 1661 besloten, den oorlog te verklaren
aan het konijn, welke strijd vele jaren duurde. Al is hierdoor het konijn niet
geheel uitgeroeid, toch is het veel verminderd.
Van Noordwijkerhout loopt de Heerenweg, een grintweg, door de duinen naar
Vogelenzang. Het is een echt landelijke weg, die langs een typisch duinlandschap aan den oostkant der Oosterduinen loopt, terwijl hij in het oosten begrensd
wordt door de vlakke geestgronden, nu eens met bosschen bedekt, dan weer als
weilanden zich uitbreidend, en met enkele eenzaam gelegen boerenhofsteden ter
zijde van den weg. De duinen aan den weg zijn meestal begroeid met schraal
gras of met helm; zoo hier en daar is een alleen staande duinheuvel ook met
bosch bedekt, terwijl dieper in het duin de zandheuvels naakt liggen, ten prooi
aan den grilligen wind.

lIl.

LANGS DEN OUDEN RIJN.

Wij verlaten thans Leiden in oostelijke richting langs den Ouden Rijn.
In deftige kronkelingen windt zich de Oude Rijn als een statig, ernstig water
van Utrecht naar Leiden tusschen de smalle zoomen van kleiland door, welke
hem omboorden te midden van het vroegere laagveenland, en omringd door
nette, welvarende huizenrijen, die op enkele plaatsen zoo dicht aan elkander
gebouwd zijn, dat zij de bebouwde kommen van dorpen of aanzienlijke plaatsen
vormen. "Oude Rijn" is de naam van dit water, en terecht. Niet alleen
bruiste hier het Alpenwater in de eerste eeuwen onzer geschiedenis langs naar
de zee, zoo nu en dan de oevers overstroomend, waardoor die kleizoomen werden
gevormd; niet alleen zag men in dien tijd een druk handelsverkeer over dat
water, zelfs van Utrecht op Britannië, zood at deze Rijn in het verre verleden
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van de geschiedenis dezer gewesten een belangrijke rol vervulde, maar in zijn
voorkomen ~n karakter heeft deze Rijn thans iets ouds, iets afgeleefds en zwaks.
Het bloed staat bijna stil in den boezem van den ouden stumperd; zijn water
stroomt niet meer als voorheen vrijwillig naar zee en wordt evenmin nog gevoed
door de schatting der Alpen: het is polderwater geworden, waarop de molens,
aan beide zijden op verschillende afstanden in het land aan zijarmen geplaatst,
het overvloedige regenwater afmalen, terwijl met kunstmiddelen bij Katwijk het
water uit den Rijn in zee wordt gevoerd. Zelfs is de eens zoo machtige zoon
van den grootvorst der Europeesche stroomen op enkele plaatsen, o. a. in de
stad Woerden, ingekrompen tot een smal grachtje, niet veel meer dan een slootje,
en de Staten der beide provinciën Utrecht en Zuid-Holland en de belanghebbende
steden beraadslaagden er telkens en telkens over, wat zij zouden doen, om den
oude te helpen en te ondersteunen, vóór hij geheel te gronde is gegaan.
Eens was het anders gesteld met dezen Rijnarm. Gedurende de eerste acht
eeuwen onzer jaartelling zag men hier een breeden stroom, zijn witachtig 'water
tusschen de lage oevers voortstuwend en deze niet zelden overstroomend. Langs
den Rijn was reeds in den Romeinschen tijd een heirweg van Fectio (Vechten)
en Trajectum (Utrecht) naar Lllgdunllm Batavorum. Aan beide zijden van den
Rijn strekten zich in dien tijd moerassige veen wou den uit, die de weiden
afbraken en het geheele landschap een ruw, woest voorkomen gaven.
Die toestanden veranderden in de negende eeuw. Langzamerhand werd de
mond van den Rijn ondieper, zeker geholpen door een stormvloed in 860, die
hem misschien geheel verstopte. Nog altijd stroomde er water van Wijk-bijDuurstede aan, en de rivier, die niet meer kon loozen, trad aan beide z.ijden
herhaaldelijk buiten haar oevers. De moerassige weiden werden overstroomd;
in de lagere gedeelten bleef het water staan, en aldus werd er een merenrijk
land geschapen, waar de vruchtbare akkers herhaaldelijk onbruikbaar werden.
In dien strijd tegen het water verkeerden de landen langs den Rijn en de
Graaf zag met bezorgdheid zijn land ten ondergang gedoemd. Toen nam hij
een kloek besluit. In het midden der 12e eeuw deed de Graaf een dam in den
Rijn leggen bij Zwadenburg, om zoodoende den toevoer van het water uit Utrecht
te beletten. Op de plaats van dien dam ontstond langzamerhand het plaatsje
Zwammerdam, een wijziging van den oorspronkelijken naam. Doch nu protesteerden de bewoners boven den dam wegens den last, hun door het water
aangedaan. De keizer gelastte in 1165, dat de dam zou worden weggeruimd,
maar daardoor was voor de bewoners beneden dien dam de toestand weer
verergerd. Eerst in 1226 werd er een vergelijk getroffen. De Rijn zou door
geen dam belemmerd worden, doch er zou een dijk met sluizen op niet te
yerren afstand ten noorden van den Rijn worden gelegd, de zoogenaamde
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Wendeldijk, om hier het water te keeren. Het toezicht op dien dijk is misschien
de eerste aanleiding geweest tot het ontstaan van het hoogheemraadschap Rijnland,
dat zich later tot een groote macht ontwikkelde. En toen in de 13e eeuw de
sluizen te Spaarndam gelegd werden, namen deze de taak van den Wendeldijk
over. Die Wendeldijk is te r.iet gegaan door de uitbreiding van de Haarlemmermeer naar het zuiden.
Een tegenhanger van den Wendeldijk was ten zuiden van den Rijn de Zijdewinde, een dijk, die van Wassenaar liep naar de plaats, waar thans Leidschendam
aan den Vliet ligt, en verder over Zoetermeer, Hazerswoude en Waddingsveen
naar de Gouwe. Deze bestond reeds vóór 1246.
Hielden deze dijken op verren afstand het water van den Rijn bij overstrooming tegen, langs den Rijn
zelf liepen nog slechts lage
kaden en als die overstroomden, vormden het Hooge Land
bij Leiden, de Hoogewoerd
bij KOlldekerk en het lVIarktveld te Valkenburg vluchtheuvels.
In 1330 werd de zuidelijke
Rijndijk van Zwammerdam
tot Katwijk toe opgehoogd en
tot den "Hoogen Rijndijk"
gemaakt, die echter het hooge
Weg in de Lagewaard bij Koudekerk.
water niet altijd kon keeren,
want in 1373 o. a., lag het land van Utrecht tot Den Haag nog eens geheel
onder water. In 1434 werd de Rijndijk opnieuw verhoogd.
Doch de Rijn was in dien tijd reeds in verval gekomen. Te Wijk-bijDuurstede was hij afgedamd en had hij alleen maar een duiker ter verbinding. Terwijl nu de aanvoer van Rijnwater minder werd, het land beter tegen
overstrooming beveiligd bleef en de algemeene toestand gunstiger was voor
de bewoners, werd de Rijn langzamerhand een oude, verlaten stroomarm, die
zijn vroegere beteekenis verloor, aan de kanten met riet en lisch begroeid
werd en waarin de bewoners telkens aanplempten, om land te winnen. Sic
transit gloria mundi.
Eindelijk, na veel onderhandelingen en tegenstand, trokken Leiden en Utrecht
zich het lot van den Ouden Rijn in de zeventiende eeuw aan. Toch kwam
daardoor niet veel meer tot stand dan een jaagpad langs den Rijn. Dit werd
echter zoo belangrijk geacht voor de scheepvaart, dat Leiden zelfs een gedenk-
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penning ter eere van die gebeurtenis liet slaan. Het opschrift van dien penning
verhaalt iets uit de geschiedenis van dit voor dien tijd roemrijke werk.
Het jaagpadt, lang verwaght,
Spijt wangunst nu volbraght,
Spijt boeren domme kracht,
Ciert aan den Rijn drie steden;
'T is wonderlijk bedacht,
Geluckigh wtgewracht,
Niet door octroy of macht,
Maar ijver, geIt en reeden.

0, tijd van voldaanheid, die in het tot stand brengen van een jaagpad reeds
reden vindt, om een gedenkpenning te slaan en met troischheid op dien arbeid
neer te zien! "Exteris stupori, patriae ornamento, Leydae honori" d. i.: "Het buitenland tot verbazing, .het vaderland tot sieraad en Leiden tot eer", luidt het randschrift
van den penning in zelfbewustzijn van de stad. De Rijn bleef voor het verkeer dezer streek altijd zeer belangrijk. Het reizen geschiedde in dien tijd meest
over water. In 1667 werden uit Leiden naar jUtrecht 11997 personen, naar Gouda
2944 en naar Amsterdam 8528 personen vervoerd. Vóór 1645 had men dagelijks
een reisgelegenheid naar Utrecht; na genoemd jaar had men er zelfs twee.
Toch duurde het nog tot
de 1ge eeuw, vóór men tot
een werkelijke verbetering
van den Ouden Rijn overging. Eerst in 1879 is men
begonnen voor rekening der
Provinciën den Ouden Rijn
te verbeteren en de sluizen
te verruimen, zoodat~ al heeft
deze rivier haar ouden roem
verloren, zij voor de binnenscheepvaart toch van groot
belang blijft. Daardoor hebGezicht op J{oudekerke aan den Ouden Rijn.
ben zich onderscheidene bloeiende plaatsen langs den Ouden Rijn ontwikkflld, met levendig marktverkeer en
bedrijvige industrie, terwijl de ligging dier dorpen langs het water schilderachtige punten doet ontstaan. De buitens, welke men in de nabijheid van
Leiden vroeger in groot aantal langs den Rijn vond, zijn meestal verdwenen of
tot andere doeleinden bestemd, sedert het buiten wonen een andere richting genomen heeft, vooral na het aanleggen der spoorwegen in deze eeuw. Daardoor
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heeft de Oude Rijn eenigszins het lot gedeeld van de Utrechtsche Vecht. Doch
terwijl dit water niet alleen door de buitens, maar na het aanleggen van het
Merwedekanaal ook door d43 scheepvaart verlaten is en met lisch en waterleliën
wordt overdekt, heeft de Rijn nog altijd een bedrijvig leven. De Oude R\in
blijft nog steeds een belangrijken factor in het welvarend burgerlijke handelsen industrieleven van het centrum van Zuid~Holland vormen.

***
Wij kunnen aan beide zijden van den Rijn langs goede wegen wandelen of
rijden en aan beide oevers liggen ook rie dorpen en de huizen. De weg van
Leiden n9.ar Leiderdorp is schier een aaneenschakeling van kleine buitentjes of
villa's en van nette burgerhuizen, op korten afstand van elkander gebouwd,
alle met tuinen en met eigennamen, waarin de Rijn een groot aandeel heeft.
Men vindt de namen "Rijnstroom", "Rijnvreugd", "Rijnvliet", "Rijnhoeve",
"Rijnleven", "Rijnhoven", "Rijnenburg" en nog andere, met Rijn samengesteld, naast de echt gemoedelijke Hollandsche namen, als: Weltevreden, Lindenhof,
Vredebest, Vredenlust, Ons Genoegen en dergelijke.
Leiderdorp is een vriendelijk, burgerlijk dorp ten noorden van den Rijn.
Tegenover het dorp aan den Hoogen Rijndijk verrijst een prachtige nieuwe
R. K. kerk met hoogen koepel en vierkanten hoektoren.
Voorbij Leiderdorp, aan het ·watertje de Does, dat ten noorden in den Rijn
komt, waar nog "Doeshof" wordt gevonden, werd in de 1i5e eeuw het huis" ter
Does" gebouwd, eens een sterk gebouw met wachttorens op de buitenmuren,
het stamslot der in Leiden bekende familie van dien naam (Dollsa), welk gebouw
op het eind der 18e eeuw echter geheel is afgebroken.
Langs den Hoogen Rijndijk (ten Z. van den Rijn) verder gaande, bereiken
wij ongemerkt Koudekerk, een vriendelijk, schilderachtig dorp, welks meeste
huizen achter uitkomen op den Rijn met typische trapjes aan het water. Aan
den ingang zien wij den molen, ,vaar volgens de overlevering Rembrandt zijn
jongensjaren doorbracht, en dikwijls tusschen de meelzakken het penseel hanteerde. De molen, een steen en windmolen onmiddellijk aan den Rijn, draagt
nog den naam Rembrandt met een gedenksteen.
Ten westen van den Hoogewaardschen polder verhief zich eens het kasteel
Poelgeest, het slot, waar Aleida van Poelgeest geboren was en haar jeugd doorbracht. De gedachte aan het bekende tragische lot dezer schoone vrouw, de
hartsvriendin van Albrecht van Beieren,
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"de kroon
Van haar geslacht, de schoonste waterbloem
VIln Hollands week moeras, de roem
Van 't aadlijk huis te Poelgeest,"

zooals Beets haar idealiseert, die in den nacht van 21-22 Sept. 1392 in Den
Haag vermoord werd, (zie pag. 63), doet ons een meewarigen blik slaan op deze
plek, waar alleen de naam nog is overgebleven als herinnering aan het oude
slot. Groote gebeurtenissen of namen van bekende personen zijn verder niet
aan deze plek verbonden.
De natuur van het landschap
en van de streek blijft dezelfde:
steeds een afwisseling van nette,
welvarende hofsteden aan beide
zijden van den Rijn en daarach-

Klein Poel geest te I\oud ekel k.

ter Hollands schoonste weiden,
waarboven zoo hier en daar de
kerktorens uit de dorpen ten hemel spitsen. Alles is er groen
en frisch van kleur, en de door
olmen belommerde straatweg, de
tuintjes m et vruchtboomen, afgewisseld met enkele villa's, geven

iets rusrigs aan den landschapstoon.
Bij Alfen nemen de huizenrijen de dichtheid aan van een welvarend vlek,
aan beide zijden van den Hijn gebouwd. Alfen is een nijver plaatsje zonder
oude gebouwen en met onderscheidene fabrieken.

De fraaie en flinke Katho-

lieke Bonifaciuskerk is in 1886-86 opgetrokken.
Zwammerdam vormt een klein, stil plaatsje, met weinig nijverheid of handel.
Doch Bodegraven, dat hierop volgt, heeft een drukke kaasmarkt. Niet minder
dan 300 boerenwagens ziet men hier in den vroegen zomermorgen hun zuivelprodukten aanvoeren. Beide plaatsen hadd en in 1672 veel te lijden van moord
en plunderingen der Fransche troepen. Bodegraven, hoe\vel reeds in de 11e
eeuw bekend, is een nieuw dorp. In 1870 toch)8 dit plaatsje geheel door
brand vernield. Een groote sluis in den Rijn scheidt hier het water van Rijnland van dat in het Grootwaterschap Woerden.
Het landschap blijft hetzelfde karakter langs den Rijn behouden. Langs de
Wierikkerschans, in 167:3 gebouwd, en Nieuwerbrug) met veel klompenmakerij, naderen wij weldra Woerden. Vóór wij het stadje bereiken, kom en wij in een buurt van
steen- en pannenbakkerijen langs den Rijn, een arbeiders voorstadje van Woerden.
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Woerden heeft Vàn deze zijde een vriendelijk voorkomen door het nieuwe
raadhuis, met oud-Hollandsche motieven, aan den buitenkant in het plantsoen
gebouwd.
Het eigenlijke oude ,Voerden heeft een bekrompen bOll"w, welke onmiddellijk
de vroegere vesting verraadt.
De Oude Rijn is in de stad tot een smal watertje ingekrompell, 'waarover
onderscheidene bruggetjes, in bogen gemetseld, zijn gelegd, die een schilderachtig geheel vormen tusschen de onaanzienlijke huizen aan beide oeyers.
Het Rtadje is van zeer oude dagteekening; niet onwaarschijnlijk werd hier
in den vroegsten tijd reeds een buurtschap gevonden, die in de Romeinsche 1'eisboeken als "Niger-Pilllls" werd aangeduid, een naam, die nog zou voortleven

De Oude Rijn te Alfen.

in de "Zwarte Kiekenbuurt". Het zou dan waarschijnlijk zijn, dat de evangelieprediker Bonifacius zeven jaren in deze plaats zijn zetel heeft gehad. Al zijn
er geen gebouwen uit dien ouden tijd bewaard, toch wijzen een paar in den
Rijn gevonden steenen, die voor Romeinsche molensteenen worden gehouden,
op de vestiging dier wereldveroveraars in deze streek.
Oude gebouwen bezit Woerden weinig. Het oude stadhuis heeft een prachtigen gevel, welke gerestaureerd werd; het gebouw dient thans tot kantongerecht. In 1555 werd dit stadhuis gebouwd met een achtkanten toren. Aan
den voorgevel staat nog de steenen kaak, waarop vroeger enkele misdadigers
werden ten toon gesteld.
De Groote Kerk, vóór de Hervorming aan den H. Petrus toegewijd, later aan
de Lutherschen en in 1594 aan de Hervormden gekomen, is in 1672 na den
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brand grootendeels vernieuwd, en dus in haar tegenwoordigen vorm niet van
oude dagteekening.
Aan den buitenkant der stad, in de richting van het station, ziet men het
oude kasteel, eens een sterk, fraai gebouw, met rondeelen of torens op de
hoeken. Men meent, dat dit kasteel in 1160 door Godfried van Rhenen, den
aeht-en-twintigsten bisschop van Utrecht, werd gebouwd als een bolwerk, om
zijn Stichtsche onderdanen in bedwang te houden. Het grootste gedeelte der
sterkte schijnt evenwel in 1407 en later vernieuwd en veranderd te zijn. Daar
de Itorens tot lage bastions zijn ingekrompen, heeft het een alles behalve
indrukwekkend aanzien behouden. Tot verschillende doeleinden heeft het oude

De Oude Rijn in de stad Woerden.

kasteel in den loop der tijden reeds gediend: voor hospitaal, tot staatsgevangenis, tot artillerie-magazijn en tot gevangenis voor veroordeelde vrouwen. De
raadpensionaris Lallrenz Pieter van de Spiegel en Willem Gustaaf Frederik
Graaf Bentinck zuchtten in 1795 binnen deze muren als staatsgevangenen.
Thans dient het slot enkel tot een magazijn voor militaire kleeding'.
vVoerden, zoo geheel midden in het land gelegen, niet aan een grooten waterweg gebouwd, was vroeger toch een sterke vesting.
Dat was noodig' in den tijd, toen gemis aan een centraal gezag en de eigenliefde der foederalistische en individualistische heeren voortdurend de landschappen tegen elkander in 't harnas joegen. Zelfs tijdens de Republif'k was het
individualisme niet uitgedoofd en op de grens van Utrecht werd Woerden als
vesting onderhouden. In den Franschen tijd geraakten Woerdens vestingwer-
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ken in verval. Toch deden de Franschen in 1813 nog het gewicht van hun
krijgsmanshand drukken op de bewoners dezer veste.
't Rampzalig Woerden moest toen nog de gruw'len staven
Van 't weerloos Zwammerdam en 't schreiend Bodegraven,
Ja, 't nakroost, nog gelijk aan de oude bastaardij,
Vernieuwde 't schriktooneel der Fransche tyrannij!
Het zag hoe bij dat rot gebeên noch tranen baatten,
Hoe snood de Galler woedde en moordde in haar straten!

zegt Simons van dien tijd.

Oudl~

Raadhuis te Woerden.

Doch de vestingtijd van "Voerden was sedert uit; rustig was zijn ontwikkeling als koopstad voor den omtrek gedurende de 1ge eeuwen de vestingwerken zijn geslecht. Van 2600 inwoners in 1796 is het aantal toegenomen tot
4600 in 1890 en 5180 in 1900.
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VAN LEIDEN NAAR HAARLEM.

De straatweg van Leiden naar Haarlem loopt over Oegstgeest langs den weg,
dien wij reeds vroeger volgden (zie pag. 149), en verder over Sassenheim,
Lisse, Hillegom, Bennebroek en Heemstede, welke route ook de stoomtram
gekozen heeft. 'Vij willen thans Leiden verlaten langs de Trekvaart, om eerst
Oud-Poelgeest en 'Varmond aan te doen, en voorbij ·Warmond den gewon en
straatweg in hoofdroute te volgen, ons alleen die uitstapjes veroorlovend, welke
door de schoone natuur of historische herinneringen gewettigd ·worden.
De weg langs de Trekvrtart loopt buiten Leiden eerst door vruchtbare graslanden op den kleigrond. Na een korte afbreking met laagveen komt men te
'Varmond op den geestgrond, die, met werkelijke duinen afgewisseld, tot
Haarlem doorloopt. Het is een streek van oude binnenduinen, die in den
eersten wordingstijd van den Hollandschen bodem hier gevormd ",verden op de
zandbanken in zee, welke de kustlagune afsloten, zooals wij dat vroeger beschreven.
Die binnenduinen zijn de oudste en daarbuiten had in dien tijd nog steeds de
uitbreiding der zandbanken plaats, eerst tot een ondiepe zee, toen tot vlakke,
breede stranden. Op dat strand ontstonden later verder zeewaarts nog nieuwe
duinen, hooger en breed er dan de eerstgevormde, en tusschen het oudste en
jongste duin werd een strook der effene vroegere stranden van zee afgescheiden.
Slechts op enkele plaatsen worden het oudste binnenduin en het jongere zeeduin
door duinheuvels met elkander verbonden, o. a. bij Vogelenzang, waar men uit
den waggon op den Hollandsehen spoorweg gemakkelijk de beide duinformaties
kan waarnemen. Echter worden de binnenduinen door afzanderij sedert lang
weggegraven.
In het zuiden, waar de geest- en duingrond aan het laagveen en de klei
grenst, ligt op een uitloop er der zandgronden, ten westen van de Trekvaart op
Haarlem, op een half uur afstands van Leiden nabij de zoogenaamde Kwaakbrug,
Oud-Poelgeest, zooals de naam aanduidt bij de samenkomst van poelen en
geestgronden gebouwd. De poelen zijn verdwenen door inpolderingen en door
de Trekvaart, zoodat het statig geboomte thans rondom ,vordt omgeven door de
heerlijkste graslanden van Rijnland, welke van het aanzienlijke huis uit schoone
vergezichten op Leiden aanbieden.
Oud-Poelgeest is een statig gebouw met hoektorens, door koepels gekroond,

OUD-POELGEEST EN ZIJN OMGEVING.

183

dat de meeste landhuizen in trotschheid overtreft. Vroeger lag het gebouw
rondom in het water en verleende een zware steenen brug toegang tot het huis,
doch de vijver aan den ingang is gedempt en de brug afgebroken, zoodat
Oud-Poelgeest thans alleen aan drie zijden door grachten wordt ingesloten.
Aan den Warmonder weg, die ten westen langs het buiten loopt en zich kort
vóór Leidschebtmrt van den weg van Leiden naar Oegstgeest afscheidt, wijz~n
hooge steenen poortpilaren den ingang tot Oud-Poelgeest; het gebouw ligt aan
het eind van een breede, donkere beukenlaan; een verweerde, zware linde, die
meer dan twee eeuwen oud moet zijn, breidt haar schadmvrijke kroon uit vóór
het huis; een soortgelijke, die hiernaast stond, is in 183;3 omgewaaid. Het

gebouw heeft in hoofdzaak het uiterlijk bewaard, dat het bij den herbouw in
de 17 e eeuw verkreeg.
Oud-Poelgeest, of, zooals het in oude stukken veelal voorkomt, de Hofstad te
Poelgeest genaamd Alkemade, was echter van veel ouder dagteekening. Reeds
in den tijd der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten moet het oude slot verwoest
zijn en in het begin der zeventiende eeuw zag men hiervan nog de puinhoopen.
Sedert 1630 is er een nieuw gebouw verrezen en werd het buiten nieuw aangelegd.
Het adellijk Poelgeest is vanouds het stamhuis van het geslacht der Poelgeesten, die gedeeltelijk op andere kasteelen woonden, waarvan drie broeders:
Gerrit, Casper en Otto van Poelgeest als onderteekenaars van het Verbond der
Edelen voorkomen.
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Al is het oude geslacht der Poelgeesten reeds lang uit dit huis verdwenen,
toch hebben ook latere bewoners er niet minder belangrijke historische herinneringen aan verbonden. In 1724 werd de hofstede verkocht aan den beroemden
Hoogleeraar Hermanus Boerhaave, naar wien de Leidenaars nog dikwijls dit
huis "Boerhaave" noemen. Boerhaave deed de tuinen met allerhande uit- en
inlandsche gewassen voorzien, waaronder de bekende tweestammige tulpenboom,
die nog aanwezig is. Hoewel tegen het inwateren met lood gedekt, zal weldra
deze levende herinnering aan den Europeeschen geleerde den tol der natuur
moeten voldoen. Op Oud-Poelgeest bracht Boerhaave met zijn vrouwen eenige
dochter een groot gedeelte van zijn leven door; vroeg in den morgen zag
men den geleerde reeds door de landen zwerven) om kruiden te zoeken.
Na Boerhaave noemen wij Mr. L. C. Luzac als bewoner van dit huis, den
braven, moedigen volksvertegenwoordiger bij uitnemendheid, die vol liefde voor
de volksvrijheid van 1828 af gedurende twintig jaren zitting had in het Nederlandsch Parlement, en in 1848 door Koning Willem II gekozen werd in de
Commissie tot het ontwerpen eener herziene vrijzinnige grondwet.
Wanneer wij de Trekvaart of den Warmond er weg volgen, zien wij tegenover
het Warmonder hek te midden van tuinlanden een boerderij liggen. Op deze
plek stond in vroeger eeuwen Abtspoel, het lusthuis, waar de abten van Egmond
zich van tijd tot tijd verpoosden van de beslommeringen, aan hun geestelijke
waardigheid verbonden. Dit gebouw was waarschijnlijk gesticht door den heer
Willem van l\Iatenes, den dertigsten abt van Egmond, in 1424. Gedurende de
belegering van Leiden werd Abtspoel door de Spanjaarden afgebrand; in 't begin
der 17e eeuw werd het herbouwd tot een deftig heerenhuis met toren en trapgevels, en tot voor weinige jaren bleef het een niet onaanzienlijke buitenplaats,
die thans is verdwenen.
Het W"armonder Hek is een oude tol bij de overvaart over den Poel, zooals
dit water genoemd werd vóór den aanleg van de Haarlemsche Trekvaart in
1657. Hier bestond reeds in de 13e eeuw een veer) waartoe het recht aanvankelijk aan het klooster Leeuwenhorst behoorde; in 1486 ging het echter aan het
Cistercienser klooster te Warmond over. De Heer van Warmond had dit veer
gepacht en in 1639 verkreeg Jacob van Wassenaar, als Heer van Warmond, van
de Staten van Holland en West-Friesland octrooi, om een brug over het water
te leggen, terwijl hem het recht werd toegestaan, tot onderhoud dier brug een
tol te heffen. Die brug werd na den aanleg van de Trekva,art van Haarlem op
Leiden in 1657 weldra verhoogd op kosten van deze beide steden, daar de
trekschuiten klaagden, dat zij hinder hadden van de lage brug. De tol bij het
Warmond er Hek bestaat nog altijd; daarnaast verrijst achter lommerrijke linden
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een oude herberg, waar de Leidenaar, vooral vroeger, zich gaarne placht te
verpoozen en te verlustigen in het uitzicht over water en weide op de
bosschen van Poelgeest en Abtspoel, en van verre op de torens en gebouwen
zijner stad. Tegenwoordig wordt dit plekje minder druk bezocht. Wie hier
de herberg aandoet, wordt vrijgesteld van den tol van 1t cent.
Door den tol volgen wij verder den straatweg langs enkele kleine villa's,
ten deele door elzenhakhout omringd, en bereiken over den Hollandschen
spoorweg, voorbij eenige kalkovens, spoedig' het dorp Warmond.
Warmond is een vriendelijk plaatsje, schilderachtig ingesloten door tuinen,
bollenlanden en villa's.
Voortreflijk Warmond! Lieflijk oord!
Mijn Paradijs, mijn Hof, mijn streelend vergenoegen!
o landsdouw, die mijn hart bekoort:
'k Herdenk met vreugd aan u en 't zaaien, maaien, ploegen.
Ik wil, op onbedwongen wijs
Ja, 'k wil voor 't keurig oor der Rijnsche veldelingen
Uw lofzang stellen op den prijs,
Waarnaar het edelst puik der groote zangers dingen;
'k Zing uw Arcadiën op mijne veldschalmei
Voor Hollands brave dichtrenrei,

aldus zingt Le Francq van Berkhey in de Warmonder Arcadia. Het dorp zelf
bestaat hoofdzakelijk uit een hoofdstraat, den in 1843 bestraten rijweg, met nog
een achterstraat, beide evenwijdig' loopend met dE; Warmonder Lee, een der
smallere spritsen, waardoor het oude Haarlemmermeer zich verloor in het land,
maar welk water toch nog breed genoeg is, om tegen de tuinen achter de huizen
met krachtigen golfslag op te werken.
Wie tijd en g'elegenheid heeft de Warmonder Lee naar het noordoosten op te
varen, ziet spoedig een uitgebreiden plas, die grillig uitstekende waterarm en
en inhammen naar alle zijden in het land uitstrekt, een voorbeeld van het
proces der landverwoesting, dat eeuwen aaneen rondom het Haarlemmermeer
plaats vond, waarvan dit water nog een overblijfsel is. Door dijken is thans
het landverlies rondom beteugeld; een tweetal ingepolderde groene eilandjes
schijnen te zweven op de wateren in het midden der op dit oogenblik spiegelgladde plassen, restes van het ondergegane land.
Aan den straatweg door Warmond valt de Roomsch-Katholieke kerk in het
oog, geheel naar het model der oude parochiekerk in 18ö7 gebouwd, met een
sierlijke, marmeren communiebank in renaissance-stijl, uit de St. Walburgskerk
te Antwerpen afkomstig. Daarbij ligt de sehilderachtige begraafplaats der
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Katholieken, voor welker fraaie kapel door Koning' Willem I een gedeelte der
sieraden van de hofkapel van Koning Lodewijk werden geschonken. Iets
verder valt de kerk der Hervormden in het oog, in 1875 gebomrd.
-Wanneer wij -Warmond nader rondwandelen, wordt ten westen van den
straatweg in de eerste plaats onze aandacht getrokken door het Groot-Seminarium
vl.tn het Bisdom Haarlem, welke inrichting van 1799 dagteekent. Het is een
groot, vierkant gebouw, te midden van schoon geboomte gelegen, -waar een
honderdtal studenten, onder acht RoomRch-Katholieke professoren, theologie en
filosofie studeeren.

liet Groot-Seminarium te \Varmond, genomen zooals het in aanbouw was.

Een weinig verder, langs een vriendelijk laantje, bereiken wij, aan de grens
van uitgestrekte graslanden en half in 't boomgroen verborgen, een lagen heuvel,
waarop een grijze toren zijn met klimop omrankte en met mos overdekte muren
ten hemel heft, gedekt door een stompe spits. De toren is nog verbonden met
de muren der oude kerk, ongeveer ter halve hoogte der ramen afgebrokkeld.
De oude kerkruimte der ruïne, waar het klimop langs de muren slingert, waar
een lijsterbes in een hoek heeft postgevat en de wilde vlier haar takken door
de oude raamopeningen buigt, is met tal van grafzerken bedekt. en nog altijd
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worden enkelen hier begraven. Geen rustplaats kan men zich in Nederland
denken, schilderachtiger, ernstiger en vreedzamer dan binnen deze eenmaal
gewijde muren, waar de beperktheid van het tijdelijke en de grootheid van het
eeuwige door de nauwe omsluiting van muren en geboomte en door den verren
horizon in het westen zich als symbolisch aan ons opdringen. \Vanneer wij in
stille overpeinzingen voorzichtig over die zerken treden, als om de hier rustenden
niet te storen, dan lezen wij daar bekende oudere en jongere namen. Naast
prachtig gebeitelde steenen zien \vij ook eenvoudige, vierkante zerken, waarbij
een enkele naam voldoende is, om ons het hoofd te doen ontblooten en eerbiedig
stil te staan. Daar vinden wij de rustplaats van:
VrSSERING

en wij vragen niets meer; de zerk meldt ook slechts dit enkele. Een weinig
ter zijde en wij staan op de plek, welke wordt aangeduid als de bewaarplaats
van het stoffelijk overschot van

Buys.
Voor wie Nederlands staatkunde kennen, zegt deze enkele naam genoeg.
De ruïne, waarbinnen wij ons bevinden, vormde eens de aanzienlijke
Katholieke kerk van Warmond, van onderschéidene altaren en vicarijen voorzien.
Aanvankelijk was het waarschijnlijk de kerk of kapel van het nonnenklooster,
die tot parochiekerk verheven
werd, toen de inwoners van vVarmond in aantal toenamen, Vóór
de Hervorming bloeide deze kerk
zeer; er werd binnen haar muren
een vermaarde broederschap gesticht, gelijk men zeide "ter eere
Gods, van de Moedermaagd :Maria
en van St. Mathias, den patroon
der Kerk". De leden dezer broederschap waren aan eenige wetten gebonden en bestonden uit
De kerk te Warmond in '1730.
broeders en zusters, welke niet
alleen te vVarmond, maar ook aan de Kaag woonden en waartoe leden van
groot aanzien behoorden.
In 1573, bij het eerste beleg der stad Leiden, werd de kerk te Warmond
door de Spanjaarden in brand gestoken. Niet de Geuzen hebben dus deze kerk
verwoest, zooals op vele plaatsen geschiedde. De kerk stortte in puin, maar de
toren, welks spits alleen tot het metselwerk afbrandde, bleef bewaard. Toen
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in 1591 het koor uit zijn assche verrees, werd de grafstede des Heeren van
Warmond geplaatst op de plek, waar vroeger het hoofdaltaar gestaan had. Dat
gedeelte werd destijds voor de godsdienstoefening der Hervormden ingericht,
terwijl het overige gedeelte in puin bleef liggen. Later verviel ook dit weder
en de Hervormden bouwden een nieuwe kerk in het dorp, waardoor de oude
geheel een ruïne is geworden. Uit den trein van Leiden naar Haarlem valt de
toren duidelijk in het oog te midden van de bosschen.
Op het lage weiland, ten westen der kerkruïne, verhief zich vóór de Hervorming het klooster der Elfduizend Maagden, dat in 1410 gesticht werd ten
behoeve van adellijke maagden, die tot armoede vervallen waren. De kloostertucht werd hier buitengewoon streng gehandhaafd; een onderaardsche g'ang
moet van dit klooster naar de kerk geleid hebben. De fundamenten van dit
klooster zijn geheel verdwenen en ook van de gang is geen spoor meer over.
Tusschen de kerkruÏne en het Seminarium heeft het nonnenklooster Mariëllhoeve gestaan van de Cistercienser orde, door Johan van Woude omstreeks het
jaar 1409 gesticht op de puinhoopen van het kasteel Oud-TeylingE'n. Gedurende
den Beeldenstorm werden beide kloosters verwoest en de grond ·werd later tot
wei- en bouwlanden aangelegd, welke nog altijd den naarn Kloosterland dragen.
Voorbij de vriendelijke villa
Oostergeest komen wij binnen
enkele minuten over den straatweg aan de bOflschen van het
Huis te Warmond, een voormalige
Ridderhofstede, thans het eigendom
van den Graaf van LimbnrgStirum.
Een kronkelende laan van hooge
beuken en eiken tusschen hakhout
en hooger geboomte leidt naar een
open plek in het zuidoosten van
het bosch met schoone uitzichten
Huis te Warmond in '1730.
op het Kaager meer en over prachtige weilanden. Het kasteel is eeD statig, doch eenvoudig, wit gepleisterd gebouw,
met twee vooruitspringende vleugels, die kleine koepeltorentjes dragen, drie verdiepingen hoog, met kleine ruiten en twee vierkante hoektorens aan den achterkant.
Aan drie zijden verheft het g'ebouw zich uit de grachten, alleen de voorzijde
is open. Vroeger had het gebouw een zwaren, vierkanten toren, die in het
laatst der achttiende eeuw werd afgebroken.
De eerste stichting van dit huis, het stamhuis der Heeren van ·Warmond,
verliest zich in een ver verleden en is niet met juistheid bekend. .Men weet
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echter, dat het meer dan vier achtereenvolgende eeuwen de zetel is geweest
van het aanzienlijke geslacht Van Woude, waarvan de elfde van dien naam
een erfdochter van Warmond ten huwelijk nam.
Het oude huis te Warmond werd in ]573 gedurende het eerste beleg van
Leiden door de Spanjaarden verwoest. Den 3en Mei 1577 werd daarna aan
Johan van Duivenvoorde, Heer tot Warmond, vergund de verwoeste kloosters
geheel af te breken en het huis te herbouwen. Het kasteel werd weer
vernieuwd in 1780 door Baron Pieter Cornelis van Leiden, echtgenoot van
Hermine Jacqueline Gravinne de Thonis, kleindochter van Boerhaave, zoodat
het toen de gedaante verkreeg, waarin men het tegenwoordig nog ziet.
*

**

De weg van Warmond loopt verder langs bollenland en door graslanden en
bereikt den hoofdweg naar Haarlem niet ver van het Huis Terwegen, een
fraaie, boschrijke buitenplaats, met grooten vijver, ten westen van den weg.
Vervolgens wordt de weg aan beide zijden door een strook lands begrensd,
welke schier uitsluitend tot bollencultuur wordt gebruikt. Hiermede komen wij
voor goed in het gebied der bloembollencultuur, dat zich schier onafgebroken
tot Haarlem voortzet en ten noorden van Haarlem nog tot de geestgronden
van St. Pancras bij Alkmaar.
Men kan in het zuiden twee strooken van bollenland onderscheiden, die
parallel naast elkander loopen en door lage graslanden met enkele bosschen van
hakhout gescheiden zijn: een strook over Sassenheim tot voorbij het dorp Lisse
en een strook van Voorhout naar het noordoosten.
Ook het westelijk gelegen, kleine dorp Voorhout, aan de Trekvaart, welks
gebouwen wij over de gTaslanden van verre zien, met het Klein-Seminarie van
het Bisdom Haarlem, dat in 1847 uit de gemeente Velzen naar hier werd
verplaatst, ligt te midden van het bollenland. Wij moeten voor dit dorp nog
wijzen op de kerk, die na de Hervorming aan de Hervormden gekomen was,
doch in 1809 door een zwaren muur in tweeën gedeeld is, opdat Protestanten
en Katholieken er beiden hun godsdienstoefeningen konden houden. Thans is
de Katholieke· kerk vernieu wd en staat er zoo vriendelijk naast het oude Prot.
kerkje als een fiere dochter naast haar oude moeder. In de pastorie van dit dorp
zag Boerhaave den 31 en Dec. 1668 het eerste levenslicht. Wij zullen dat dorp
links op een afstand laten liggen en vervolgen onzen tocht naar Sassenheim.
Sassenheim is een net, burgerlijk dorp, voornamelijk bestaande uit een straat,
welke deel uitmaakt Vim den ·weg, die het dorp doorsnijdt, en met linden beplant
is. Groote, aanzienlijke huizen vindt men er niet, maar op alles is de stempel
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van welvaart gedrukt. Hoewel Sassenheim een zeer oud dorp is en men zijn
oorsprong wel toeschrijft aan een Saksische kolonie, die zich in de 4e eeuw
hier zou gevestigd hebben, terwijl het dorp reeds in de ge eeuw als Sasheim,
Saksingenheim en Saxenheim genoemd wordt onder de plaatsen, die graaf Arnulf
aan het klooster te Egmond schonk, is er niets meer aanwezig, dat aan dien
ouden tijd herinnert.
De Hervormde kerk, die van 1460 dagteekent, is op een kerkhofheuvel
gebouwd; een oud stuk muur van tufsteen met ronde bogen wijst de overblijfselen van een oudere kerk aan, die hier gestaan heeft: ook de toren, een
oud, vierkant gebouw van baksteen, schijnt ouder te zijn dan de kerk in haar
tegenwoordigen toestand. De sierlijke Katholieke kerk heeft het uiterlijk yan
een vriendelijke villa. Vroeger vond men hier ook kweekerij van yruchtboomell:
thans is het dorp geheEl door bollenland aan beide zijden ingesloten, welke
cultuur een hoofdbron van bestaan vormt, naast landbou,y en yeeteelt.
Van hier valt gemakkelijk een bezoek te brengen aan de ruïne yan Teylingen,
die, hoewel onder de gemeente Voorhout, slechts op 10 minuten afstands yan
Sassenheim ligt. De Teylinger laan, yan jonge eiken, eerst door bollenland en
vervolgens door mooie graslanden loopend, brengt ons spoedig bij een laag, ruw
bosschage, yoor een breede gracht, op welks heldere oppervlakte waterleliën
rustig drijven en het lisch welig opschiet, terwijl de gracht een zwaar muurwerk
omringt. Dit is het overblijfsel van het vroegere bekende slot Teylingen.
Ik dweep niet met die duistre tljden,
Toen ruwe kracht en overmoed
Den landzaat duldloos nel deed lijden,
Zich mestte met zijn zweet en bloed.
En toch, toen voor mijn starende oogelI
Het slot van Teylingen verscheen,
Werd mij de ziele diep bewogen
Bij 't denken aan dat droef verleen.
Want zie! een vrouw met schoone trekken,
Met ziel vol oog en bleeke wang,
Min sterk van geest dan hoog van rang,
Kwam mij tot zoete mijmring wekken.
Verbeelding drong 't verleden in,
En maalde mij een landsgravin,
Die, waar zij zonder kroon geboren,
De vreugde en trots had uitgemaakt
Van elk, die heul' tot ga verkoren,
Voor haar in liefde had ge blaakt;
Zlj, die om 't voorwerp harer minne

DE RUïNE VAN TEYLINGEN.

191

Met vreugde kroon en schepter schonk,
En beter vrouwe dan vorstinne,
Zich liet verteed'ren door een lonk,

zegt de heer Dercksen van zijn bezoek aan deze ruïne, en wij zeggen het hem na, dat
die muren voor ons meer zijn dan de overblijfselen van de macht der feodale heeren.
Van het oude slot zien wij aan den kant, van welken wij naderen, niets meer
dan een hoogen, rondloopenden baksteenen muur, op korten afstand van de gracht
trotsch oprijzend, omslingerd door gebladert en takken van wild opschietende struiken, van boven afgebrokkeld en met gras en mos begroeid, een overblijfsel van den
ronden ringmuur, waarmede aan deze zijde het oude, eveneens rondgebouwde slot
vereenigd was. Het geheel is door een breedö gracht omringd, zoodat wij bij
een kleine woning in de nabijheid moeten aankloppen, waar de slotbewaarder.

Slot te Teylingen in 1b\lG.

een eenvoudige arbeider, of zijn vrouw, de boot gereed heeft liggen, om ons op
het terrein der ruïne te brengen. De poort of ingang is geheel open en wij
staan, eer wij er aan denken, te midden van den ouden, zwaren ringmuur op
het slotplein, een terrein, met gras begroeid, waar wilde vlier en andere struiken,
thans door den avondwind zacht bewogen, als geheimzinnige stemmen uit het grijze
verleden ons enkele episoden van de geschiedenis dezer ruïne verhalen. Daar,
links aan den kant verheft zich het oude muurwerk van den ei~enlijken burcht,
een trotsch gevaarte van zware, dikke "moppen" opgemetseld, van boven stomp
afgebroken, met de ruwe vensteropeningen, die het licht der avondzon binnen
de ruimte doen vallen. Het is de van boven opene kelderruimte, die wij hier
betreden; aan de zijwanden zijn nog de sporen der gewelven, welke ingestort
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zijn, te herkennen.
De zolderingen en balken zijn alle uit de ruïne
verdwenen, doch openingen in de muren wijzen aan, 'waar eens de balken
bevestigd waren, en de vrije hemel welft zich boven de ledige ruimte der
vroegere zalen, tusschen de hooge zijmuren ingesloten. Wij kunnen deze wel
niet betreden, doch door de dikke muren leiden geheime gangen naar boven,
langs welke wij kunnen opstijgen, om door een opening in de diepte te blikken,
en het oog over het plein te doen gaan.
De ruïne Teylingen is thans een sober overblijf:,;el van het eens aanzienlijke
slot. De beteekenis van dezen bouwval wordt verhoogd door de geschiedenis, die aan deze muren en aan deze plek den naam van Hollands aanzienlijkste geslachten heeft verbonden. Het oude slot is een historisch monument,
dat past in de lijst van 't Hollandsche landschap, en voor de vaderlandsche
historie; een gebouw,
"dat eeuwen reeds
Dus met het landschap één geweest is, één
Als met de groene terp de tombesteen,
Zelf is 't ook tombesteen des liefs en leeds
Van Teylingens Geslacht"

zegt Hofdijk. Het oude slot Teylingen gold eenmaal meer dan jachtslot: het
was de stamburcht van het roemruehtig geslacht, dat, uit een jongeren zoon uit
het Huis van Holland gesproten, zelf op zijn beurt een jongeren telg schonk, om
den schoonen naam en het edel bloed der Brederodes in stand te doen blijven.
Van zijn twee zonen, Diederik en Symon, volgde de eerste hem in de heerlijkheid
Brederode, de andere in Teylingen op.
'Wanneer het oude slot gebouwd werd, vindt men nergens vermeld, doch het
is zeker, dat dit lang vóór de 13e eeuw geschied is. Het kasteel bleef in het
bezit van het geslacht Teylingen tot het jaar 1296, toen het wegens het aandeel,
door vVillem van Teylingen genomen in den aanslag op Floris V, verbeurd
verklaard en een domein der grafelijkheid van Holland werd. In 1538 bezat
Albrecht van 'Vateringen het slot als open huis in leen; daarna 'werd het de
gewone verblijfplaats der Edelen, die het houtvesterschap van Holland bekleedden,
en als zoodanig werd het ook door Jacoba van Beijeren betrokken. Deze
bestemming schijnt het :,;lot behouden te hebben tot het begin der 17 e eeuw, toen
de houtvester een ander huis in de nabijheid betrok, in 1615 gebouwd of vernieuwd.
De Nederlandsche Dorpsbeschrijver vermeldt (1799), dat het voor 100 jare1l,
Tegenw. Staat (1746), dat het voor ongeveer 70 jaren was afgebrand en na
dien tijd vervallen bleef, zoodat hierin zeker de reden van dat verlaten moet
gezoeht worden. Sedert diende het overblijfsel van het slot - nog in 1799 was
dit het geval - tot een gevangenis voor hen, die de jachtwetten hadden over-
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treden. In het jaar 1802 is het slot door verkoop aan verschillende eigenaren
gekomen en nagenoeg geheel gesloopt, maar de fraaie wandelingen en tuinen
der plaats bleven nog lang in stand. Deze werden later gedeeltelijk in bouwlanden veranderd of zijn met laag hout begroeid.
"De storm des tijds woei kneuzend over kruin
En gevel, poort en muur. In 't drabbig slijk
Der ruige gracht mengt zich des torens puin;
De voorburgt ligt met d' akkergrond gelijk,
En jong geboomte slaat zijn wortlen uit
In de oude graven. Slechts het forsch rondeel
Staat op zijn eenzaam eiland. 't Schor geluid
Der raven, nestiend in 't verweerd kasteel,
Braveert op 't roode puin en 't groenend kruid
De stilte, die onstoorbaar hangen moest
Op zulk een steengevaarte, trotsch en woest,
Daar rijzend, of 't een reuzenrustkoets is,
Waarin verzwonden eeuwen sluimren, maar
Bijwijlen ook ontwaken, om elkaar
Te fluisteren van heul' geheimenis."

Zoo was Teylingen voor enkele jaren. Doch wij moeten dankbaar zijn, dat
Jhr. }fr. W. v. Teylingen in 1857 de bouwvallen kocht, waardoor zij weder aan
denzelfden naam als vanouds verbonden werden, om zoo dit overblijfsel voor
verdere slooping te behoeden. Thans is de ruïne eigendom van het Rijk, dat
met de restauratie is aangevangen.
Voor het houtvesterschap van Holland was Teylingen uitmuntend gelegen.
Onder Voorhout, niet ver van Hollands duinen, te midden van de boschrijke
streek, die zich over de binnenduinen en geestgronden van Schoorl tot Monster
meer af minder aaneengesloten uitstrekte, een bosch, waarvan g'ezegd werd,
dat het zware geboomte er "so overvloedich dicht ende dick gheweest is, dat
men daervan conde comen over de Boomen ende deur de Tacken, sonder ter
aerden of te stygen, eene sparre, om somwylen van den eenen boom te schieten
op den anderen, te hulpe ghenomen, tot aan de Stadt Haerlem", lag Teylingen
in het midden der houtrijkste streek van Holland. Vooral in de streken rondom
den burg had het woud een stout en majestueus voorkomen. In het lommer
der trotsche eiken, prachtige beuken, statige esschen, vriendelijke berken en
tusschen hazelaars en andere struiken tierde wild in overvloed, niet alleen
hazen en konijnen, maar ook vossen en herten, en hier en daar vertoonde zich
nog een woudrund. Evenmin was er gebrek aan reigers, die in de hooge
boomtoppen nestelden en waarop de edelen zoo g'aarne jacht maakten.
13
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"Geen wonder dus, dat de landvorsten Teylingen tut een jachtslot inrichtten
en er zich dikwerf ophielden, "als sy haer selven wilden verlustigen ende
vermaken met oefeninghe des jaghts". Den edelen van grafelijken bloede
en sommigen anderen was het vergund, om in die schoone woudstreek te vliegen
metten vogelen: de valkenjacht te drijven. Dan schalde het in het ronde van
horenklank en rosgetrappel en hondgeblaf en van het luid geruchte, door een
breeden jachtstoet verwekt, en schrikten de vrome "clusenaersters" uit hare
devote ruste. Zoo hadt ge er in 1369 Jan van Bloys kunnen vinden, vliegende
en jagende met Mevrouwe van Holland, die hem te Rijnsburch genoodigd had.
vVanneer de edelen den dag in de wildernis, gelijk men de woudstreek noemde,
wilden doorbrengen, dan genoten zij dáár ook het middagmaal, dat hun uit
Rijnsburch werd nagezonden, terwijl de wijn uit Leiden werd gehaald. Met
het vallen van den avond trokken zij naar deze stad of naar Rijnsburch of
Noordwijk, of zij begaven zich naar het jachtslot en brachten daar den nacht
door, voorzeker op Teylingen stiller dan te Rijnsburch, waar banketten gegeven
werden en men zich door den dans verlustigde, iets, waarmede de Heeren van
ter Goude zooveel ophadden." (Van Lennep en Hofdijk).
De muren van Teylingen herinneren bovenal aan Hollands schoone, doch
ongelukkigste Gravin, Jacoba van Beijeren. Op 16-jarigen leeftijd door den
dood van haar gemaal, den erfgenaam der Fransche Kroon, weduwe, waardoor
een gelukkig huwelijk werd afgebroken en de hoop, eens koningin van Frankrijk
te worden, vervlogen was; kort daa.rop door den dood van haar vader reeds Gravin
van Henegouwen, Holland en Zeeland, juist in den treurigen tijd, toen de
Hoeksche en Kabeljauwsche twisten deze landen verscheurden; vervolgens
tweemalen ongelukkig gehuwd en ongelukkig in den oorlog tegen haar machtigen
tegenstander, Filips van Bourgondië, die haar zelfs drie maanden gevangen hield
te Gent; aan haar bewakers ontsnapt en weer in Holland de getrouwen om
zich verzamelend tot verdediging van haar recht, doch even ongelukkig als
voorheen; eindelijk overwonnen, zich buigend en zich verzoenend met haar
tegenstander door afstand van haar waardigheid; vervolgens buiten weten en
toestemming van Filips weder huwend met den edelen Frank van Borselen;
diens leven reddend door den afstand van haar grafelijken titel en volkomen
afstand van haar rechten; daarna met het houtvesterschap van alle wildernissen
van Holland en den Haarlemmerhout bekleed, welk ambt zij een jaar later
afstond aan haar echtgenoot, Frank van Borselen; inmiddels met den titel van
Graaf van Oostervant vereerd: ziedaar de korte opsomming der hoofdgebeurtenissen van dat veelbewogen vrouwenleven, aan welks einde het verblijf op
Teylingen geschreven moet worden. Slechts drie jaren mocht Frank van
Borselen Jacoba's leven gelukkig maken, tot de dood het deed eindigen. Den
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2en October 1436 stierf Jacoba op Teylingen; haar lijk werd overeenkomstig haar
rang en hooge geboorte naar Den Haag gevoerd en in de hofkapel, in het graf
van Hertog Albrecht van Beijeren, bijgezet. Met haar dood verloor Teylingen
weder den vorstelijken gloed, waarmede het slechts kort had geschitterd; de
naglans der herinnering bleef als een zacht avondrood zweven om den burcht
en waart thans nog rond om de eenzame ruïne.

***
Wij keeren terug naar den hoofdweg in Sassenheim en zetten onzen tocht
voort naar Lisse. Het landschap, dat wij doorwandelen, is in hoofdzaak hetzelfde
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als vóór Sassenheim: bollenland, door weilanden afgewisseld, met enkele gebouwen
der kweekers en boerenhuizen daartusschen, de weg' en weilanden met smalle
hagen van houtgewas omzoomd. Zoo komen wij voorbij het Huis Ter Spekken,
eertijds een buitenplaats, doch thans een boerderij, voorbij de R. K. kerk, in het
geboomte even buiten de kom van het dorp gelegen, en bereiken daarna het
welvarende dorp Lisse, welks dorpsstraat, die in 1725 met klinkers geplaveid
werd, aan beide zijden met linden is omzoomd, waarachter de nette huizen, meestal
van één verdieping, zich in burg-erlijken eenvoud als het ware verschuilen.
Lisse is in hoofdzaak g'ebouwd langs een paar elkander kruisende wegen, de
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hoofdweg samenvallende met den weg, wf\lken wij kiezen. In het zuiden van
het dorp heeft de straat zich verbreed tot een plein, dat door linden wordt
overschaduwd, en hier verheft zich op een lagen heuvel, te midden van een
klein kerkhof, door een lagen muur afgesloten, het oude kerkje, onder uit eenige
lag'en van tufsteen gebouwd, met een vierkanten toren, voor het grootste gedeelte
van tufsteen opgetrokken en met een lage kap gedekt. De kerk is blijkbaar
van oude dagteekening.
Lisse had tot het jaar 1460 slechts een kapel, welke door den Roomsch-koning
Willem gebouwd was, en onder de parochiekerk van Sassenheim behoorde, doch
den 8en November 1460 werd, volgens bul van paus Pius lI, de kapel tot
parochiekerk verheven en aan de heilige Agatha gewijd. In den Spaanschen
oorlog werd ook deze kerk verwoest; het koor bleef langen tijd zelfs als ruïne
liggen, doch later heeft men de puinbrokken weder hersteld en de kerk nagenoeg
in den ouden toestand teruggebracht. In het koor vindt men de begraafplaats
der familie van Sim on van der Stel, eens gouverneur van de Kaap de Goede Hoop.
Lisse ligt op den rand der binnenduinen, die door afzanding veel geëffend
zijn; ten oosten van het dorp golfden vroeger de wateren van den Lisserpoel
en van de Haarlemmermeer, die in het gebroken land van Lisse een overgang
van water tot land vormden. De Lisserpoel werd in 1622 droog g'emaukt, de
Haarlemmermeer in 1848.
In den Lisserpoel moet vroeger het oude Huis te Dever, ook wel het Huis te
Lisse geheeten, gestaan hebben, het stamhuis van het adellijk geslacht vun dien
naam; bij de droogmaking werden de overblijfselen van een achtkanten toren
gevonden, die nog zichtbaar zijn (ten zuiden van Lisse op ± 20 min. afstand,
eenige minuten ten oosten van den weg). Later werd dezelfde naUlll geg'even
aan een aanzienlijk huis ten zuiden van Lisse, nabij den straatweg, dat thans
verd wenen is.
De bewoners van Lisse stonden oudtijds bij de grafelijkheid in bijzondere
gunst; zij waren vrij van alle grafelijkheid stollen in Holland, Zeeland, Brabant
en Henegouwen en van de tollen van 'Wassenaar,
In de twaalfde eeuw vierde zelfs een dochter van den Graaf vun Holland
hier haar plechtige bruiloft (Diederik) Gruaf van Cleve, met l\Iarguretha, dochter
van Floris II), en de nburen" van Lisse hadden vanouds de vrijheid, om hun
paarden in het Keukenduin van Teylingen, ten westen van het dorp, te mogen
weiden tegen een kleine vergoeding, een voorrecht, dat verkregen was wegens
de diensten, eens door Lisse aan den Huize Teylingen bewezen. Het Keukenduin
van Teylingen is een lange, smalle strook duin ten N. W. van Lisse: in 1604
werd deze grond aan eenige heeren in erfpacht gegeven, om af te zanden.
Lisse ligt geheel te midden van tuinen en bloembollenvelden) terwijl deze weder
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worden ingesloten door graslanden. De bedrijvige bevolking vindt hierin haar
bron van bestaan. In de 18e eeuw werd hier nog veel fijn vlas "gereed" en
naar het buitenland vervoerd, doch dit heeft opgehouden; de fruittuinen en
bloemkweekerijen der 18e eeuw zijn blijven bestaan. De meerbaars, welken
men er vroeger altijd gereed vond, is verdwenen, sedert de Meer in een vruchtbare landouw is herschapen.
Van Lisse gaan wij verder door bollenvelden en vervolgens door weilanden langs
een weg naar het noordwesten, om het fraaie Keukenhof te bezoeken, dat een
gedeelte inneemt van het bovengenoemde Keukenduin. In het begin der 17 e eeuw
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lag hier een woest duin, een dorre zandwilderniFl, die niet zelden de landen
in de buurt met overstuiving bedreigde, terwijl de konijnen voor de bouwlanden
in den omtrek een ware last waren. Ook al hadden de bewoners van Lisse
het recht, teg'en een kleine vergoeding daar hun paarden te laten weiden, toen
de ontginning dezer landen in 1604 door Andries van Thienen, Gerard van der
Laan en Johan van ~i.ipesteijn, na het bekomen der gronden in erfpacht, werd
aangevangen, bleek die spoedig een zegen te zijn. Een gedeelte dezer wildernis
werd afgezand en in teel- en weiland veranderd; een ander gedeelte is tegenwoordig boschgrond, onder de landgoederen Wassergeest (ten zuiden van Lisse)
en Keukenhof behoorend.
13*
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Het buitengoed Keukenhof, hoewel zonder historische herinneringen en van
betrekkelijk jongen datum, heeft door zijn romantische, heuvelachtige boschgroepen
en waterpartijen een buitengewone aantrekkelijkheid. Het geheel vormt een
langwerpig bosch, in het oosten en westen door graslanden begrensd en vall
talrijke wegen doorsneden. Vrije wandelingen heeft men hier niet, maar de
grintweg, die door het bosch slingert en zoo wel het huis als de afwisselende
dalkommen en vijvenl en boomgroepen te aanschouwen geeft, biedt vrijen overtocht.
Het huil", op Keukenhof maakt met zijn ronde en vierkante torens, niet minder
dan zeven in getal, die het geheel eenigszins overladen, met de vijvers op den
achtergrond, met de flinke grasvelden aan de zijden en ingesloten door het
trotsche geboomte, een grootschen indruk. Als de nazomer den wilden wingerd,
die om den hoektoren klimt, met al de kleuren van zijn palet verft, en de
bruine beuken met nog intenser tinten uitkomen, te midden van het goud, brons,
geel en bruin, dat de natuur over het woud strooit, als het landschap zich koestert in de stralen der herfstzon en bij het afscheid van den zomer in eerbiedigen,
weemoedigen ernst verdiept ligt, dan vooral spreekt het schoon van de duinplaats Keukenhof uit elke partij door schakeering en afwisseling, door een
verheven, doch droefgeestige poëzie.

***
Van Keukenhof volgen wij den schaduwrijken Loosterweg door hakhoutbosschen en verder langs bouw- en graslanden, daarna vOGrbij het buiten
Veenenburg en Lapinenburg, grootendeels te midden van bosschen gelegen, den
achterweg naar Hillegom, die zich dicht bij dit dorp bij den hoofdweg van Lisse
naar Hillegom, waarlangs de stoomtram rijdt, aansluit. Aan laatstgenoemden
weg ligt, niet ver van Hillegom, de ouderwetsche hofstede Elsbroek te midden
van tuingronden, oudtijds een adellijk huis, waartoe ook Lapinenburg behoorde.
Te midden van bollenlanden loopt de hoofdweg verder naar Hillegom, een
aanzienlijk dorp met ongeveer 1600 inwoners in de kom.
Hillegom is een net, burgerlijk dorp; de hoofdstraat is geheel met linden
omzoomd en aan beide zijden vindt men flinke burgerhuizen, die een welvarenden burgerstand doen vermoeden. Op een hoogte van het dorpssplein
staat de Herv. kerk in Gothischen stijl gebouwd, met een hoogen, fraai en toren.
Van de oude kerk, die in 1576 door de Spanjaarden verwoest werd, is in 1606
het achterste gedeelte of het koor weder opgebouwd, ongeveer in den tegenwoordigen toestand.
Hoe vriendelijk het dorp ook moge zijn, toch trekt Hillegom bovenal vreemden
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door de schoone omstreken, waarom het de "tuin van Holland" genoemd wordt.
Reeds in de 18e eeuw roemde men Hillegom om "zijn vermakelijke gelegenheid
en menigvuldige verandering van gezichten langs hoog getopte boomen, groene
dreven, konijnenrijke duinen, vogelvolle lanen, milde korenakkers, zachtvlietende
en vischrijke beekjes en zwalpend water van het Leidsche meer, door prachtige
en vermakelijke lusthoven, waaronder die der Amsterdamsche patriciërs Jan
Trip en Lieve Geelvink." Nog wordt· Hillegom ingesloten door fraaie buitens
en villa's, terwijl de afzanderijen der bollenlanden met hun frissche wateren,
hun wel regelmatige, maar toch vriendelijke indeeling des lands en hun nette,
'welvarende huisjes aan Hillegom een rustig, vriendelijk uiterlijk geven. Achter
de dorpsstraat ligt, tusschen iepen en kastanjes, een laan, die aan den eenen
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kant met lagere huisjes bezet is, aan den anderen kant met kleine villa's. Als
gij den weg naar het kerkhof inslaat, geeft een hoog bruggetje een prachtig
uitzicht over het eigenaardige bollenlandschap.
Tegenover de kerk te Hillegom ligt het Hof te Hillegom, een oud adellijk
huis te midden van hoog geboomte. Het was een oud leen van Holland, reeds
bekend in 1440, toen Adriaan van Rietveld er mede werd beleend. Nadat het
huis door kwaadwilligheid in brand was gestoken in 1481, ontving de heer tot
schadeloosstelling van dit verlies van de Graven van Holland de duinen van
den Margrietenberg tot de Hillegommerbeek in leen. Naderhand kwam dit Hof
achtereenvolgens door koop aan onderscheidene familiën.
Treslong is een fraai buiten ten noorden Ivan het dorp met waterpartij en
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hoog geboomte; het heerenhuis is in den vorm van een kasteel gebouwd. Nog
noemen wij een buiten Meer-en-Dorp, achter het dorp gelegen, het Huis ter
Laan, naast een breede, deftige laan in het dorp, de fraaie, nieuwe R. K. kerk,
en hiermede nemen wij afscheid van Hillegom, om den weg te vervolgen.
De weg loopt door het duinlandschap, vroeger een woeste streek, die door
menschenhand geheel is veranderd, zoodat er weinig meer dan de zandige
grondslag van het vroegere duin over is. Door afzanderij en gelijkmaking is
het duin in het prachtigste bollenland herschapen, dat zich ten oosten van den
weg in een smallen zoom, ten westen in een breede strook uitbreidt tot over
den Hollandsehen spoorweg. Het vroegere buiten Weerenstein, aan de Pastoorslaan, is geheel in tuinland veranderd. Dicht bij Bennebroek heeft het landschap
een eenigszins ander karakter; daar vindt men nog iets van de oorspronkelijke
binnenduinen terug, door bosschen bedekt, waartusschen enkele villa's met
glooiende gazons op de duin helling zich aan den straatweg verheffen. Hier
eindigen wij onzen tocht, om die later van Haarlem weer aan te vangen.
De afzanding der binnenduinen heeft in de negentiende eeuw een groote
uitbreiding verkregen, maar was reeds in de laatste helft der lDe aangevangen,
zoover bekend is. Een hoveling van Philips van Bourgondië deed o.a. in 146 t
aan de gasthuismeesters te Haarlem het voorstel, hen te zullen bekend maken
met een geheim, waardoor zij hun inkomsten jaarlijks aanzienlijk konden vergrooten. Dit geheim bestond daarin, dat hij hen leerde de duinen afzanden, het
zand voor ballast in de schepen naar Amsterdam te voeren en te verkoopen,
en hen verder de middelen aanwees den afgezanden grond vruchtbaar te maken.
Die afgezande duinen bleken spoedig uitstekend geschikt voor den tuinbouw.
In de stad Haarlem, al vroeg omringd door schoone kasteelen en buitens, hebben
spoedig enkele tuinders partij getrokken van de gunstige ligging der stad en
van de geaardheid van den grond, om bloemen te kweeken en die aan de
bewoners der buitens te leveren. In de 17 e eeuw was de bloementeelt yoor den
handel hier reeds levendig. Toen de tulp in het laatst der 16e eeuw uit het
Oosten in West-Europa gebracht was, vond die in de afgezande gronden van
Haarlem spoedig een goeden bodem, en al in 1623 zag men te Heemstede een
hof met talrijke tulpen. In de 18e eeuw vond men te Haarlem reeds ~weten
schappelijke bollenkweekers.
In dien tijd en in het eerste gedeelte der 1ge eeuw breidde de bollenteelt zich
bovenal aan "de Noord", d. i. ten noorden van Haarlem uit. Maar in de laatste
halve eeuw heeft de bollenteelt een buitengewone uitbreiding naar "de Zuid"
verkregen, tot bij Wassenaar en zelfs in het Westland. Evenwel Haarlem blijft
het middelpunt der bloementeelt.

HAARLEM EN OMSTREKEN.

L HAARLEM EN DE NAASTE OMGEVING.
Op den oostelijken zoom der zand- of geestgronden van de binnenduinen,
hier begrensd door de effene laagveenlanden met hun groen grastapijt ten
zuiden van het IJ, waar het Spaarne als scheiding tusschen beide grondsoorten
met breede kronkelingen uit de plassen en poelen ten oosten van Bennebroek
en Heemstede naar het noorden liep, om vriendschappelijk het IJ de hand te
drukken, hoewel de kunst beide reeds in 1263 scheidde door den dam en de
sluizen bij Spaarndam, daar ontstond reeds in de grijze oudheid een dorp, zooals
wij er vele op den zoom van de geestgronden hebben leeren kennen. De droge
zandbodem was aanleiding, dat men zich hier veiliger kon vestigen dan op vele
punten in het moerasland, en het dorp, aldus gunstig gelegen op korten afstand
van het IJ, beschut tegen dat water en niet van zijn verkeersweg uitgesloten,
terwijl het Spaarne den weg naar het binnenland opende, te midden van een
schoone natuur en van vruchtbare landouwen, breidde zich uit tot een stad. De
huizen en kasteelen langs den duinzoom en op de geestgronden, bewoond door den
oudsten adel, vormden op deze plek een belangrijk geographisch middelpunt, waar
zich menig bedrijf concentreerde, dat de bron· werd voor de ontwikkeling van
de buurtschap. Van die oude buurt aan het Spaarne valt niets met zekerheid te
zeggen, doch men kan zich die gemakkelijk uit den toestand des lands voorstellen in den tijd, toen nog geen dijken de wateren in hun omvang beperkten.
De plaats was in 1116 reeds bekend bij de ruiling van eenige goederen
tusschen den abt van Egmond en zekeren Elger, welke oorkonde door vier of
zes mannen "van Harlem" onderteekend werd.
Een oud slot, dat hier stond en in 1132 verbrandde, werd toen reeds een huis
der "oude graven" genoemd en in de 13e eeuw wordt de plaats herhaaldelijk
vermeld, die in 1245 van Graaf Willem II haar eerste handvest verkreeg, terwijl
de Graaf er zijn paleis bouwde.
Nabij de buurt lag een hooge, zandige plek, "het Zand" geheeten, waardoor
een duinbeek haar wateren naar het oosten deed stroomen. Deze bodem was
als aangewezen voor den bouw van een aanzienlijk huis en werd dan ook gekozen
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tot vestiging van het hof van den Graaf, het tegenwoordig stadhuis. Dit was
zeker de eerste uitbreiding der stad en op het plein vóór het Paleis werd in de
13e eeuw aangevangen met den bouw van het oudste gedeelte der St. Bavokerk.
Nu het dorp een stad geworden was, een veilige plaats, door grachten ingesloten, waar men in den onrllstigen tijd der binnenlandsche twisten een schuilplaats kon vinden en de poorters een goed bestaan hadden, breidde de stad zich
langzamerhand uit, en werd zij het handelsmiddelpllut voor de omliggende
dorpen. Maar van tijd tot tijd ontvlamde de oorlogsfakkel ook vóór en binnen
de muren van Haarlem, en kozen de Haarlemmers partij in den strijd, die
ontbrandde in Hollands beemden.
Zoo werden in 1132 door de West-Friezen, die tegen Graaf Floris den Z\varte
opstonden, alle sloten der Graven tot Haarlem en misschien zelfs eenige grafelijke
huizen in de stad ten gronde toe vernield. Het oude gravenhuis, dat wij boven
noemden, werd bij die gelegenheid een prooi der vlammen.
Nu eens sloeg de Kennemer bevolking het beleg voor de stad, gelijk in 1268,
dan weer waren het de troepen van Jacoba van Beijeren, die de stad: aanvielen,
gelijk in April 14~6; later trok weer het Kaas- en Broodvolk binnen de muren
der veste, in 1492, en eindelijk, nadat de stad de zijde der Staatschen gekozen
had, op 4 Juli 1572, zag men Don Frederiks Spaansche benden van December
1572 tot Juli 1573 hun woeste aanvallen op de stad doen, om eindelijk in de
heldhaftig verdedigde veste hun bloedige wraak te oefenen. Nadat de stad in
Juli 1577 opnieuw onder het bewind van Oranje was gekomen, hielden de
belegeringen op en werd Haarlem meer het tooneel van een vreedzame ontwikkeling', tot een wel varende provinciestad. Vooral in de 17 e eeu w, toen na de
opheffing van het Edict van Nantes talrijke Fransche vluchtelingen in Haarlem
een gastvrij verblijf zochten, werd deze veste een nijvere stad, waar het
fabriekwezen bloeide, waar zijde-, kant-, damast- en andere weverijen aan meer
dan 10.000 menschen arbeid verschaften. Het heldere water der duinen had in
Haarlems omstreken ook de bleekerij en verwerij doen opkomen. Doch in de
tweede helft der 18e eeu w gingen deze takken van nij verheid in Haarlem te
gronde en verminderde het aantal inwoners. Van 39.400 bewoners in 1622
daalde de bevolking tot 26.200 in 1748, tot 21.200 in 1796 en tot 17.400 in 1815.
Eerst daarna nam de bevolking van Haarlem weder toe: in 1830 telde de stad
21.600, in 1850: 25.800, in 1870: 30.500, in 1890: 50.000, in 1900: 65.000 bewoners.

***
Haarlem is gedeeltelijk gebouwd op het noordelijk eind der reeks van binnenduinen, die wij reeds vroeger beschreven hebben. Ten zuiden van deze stad
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strekt zich die binnenduingrond uit als een smalle strook zandgrond, zoo hier
en daar een weinig heuvelachtig en naar het westen overgaande in de vlakke
landen, welke zich aan beide zijden van den Hollandschen spoorweg uitbreiden;
naar het oosten in de effene weiden, die in het zuiden vroeger de Haarlemmermeer begrensden en verder n00rdelijk de oevers vormden van het breede
Spaarne, een waterarm welke aanvankelijk uit de moerassige veenstreken, later
uit de Haarlemmermeer naar het IJ liep en thans met de Ringvaart om de
Haarlemmermeer verbonden is.
In de oudste tijden was het Spaarne een veenwater, ongeveer overeenkomende
in vorm en beteekenis met den Amstel en de Rotte; een rivier~je, dat zich
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tot een breede monding verwijdde en het overtollige water uit het veenland en
van den binnenkant der binnenduinen naar het IJ afvoerde. Doch die open
Spaarnemond was bij ongunstige winden oorzaak, dat het opstuwende water
van het IJ hoe langer hoe meer binnenliep en dan lagen alle landen ten oosten
van de binnenduinen onder water of dras. Ten zuiden langs het IJ was al zeer
vroeg een zeedijk gelegd, en daarom besloot men ook het Spaarne af te dammen.
In 1253, in den tijd van Koning Willem, werd er een dam gelegd aan den mond
van dit water met een schutsluis ten gerieve van Haarlem. Zoo werd bij hooge
standen het water van het IJ tegengehouden; de scheepvaart werd er niet door
gestoord, en ook de afwatering uit het achterliggende land kon regelmatig plaats
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hebben bij eb. Na verloop van tijd kwamen bij d~e OOH€ sIu-is nog andere,
zoodat er vijf sluizen gebouwd werden, welke nog bestaan.
Bij deze sluizen ontstond het dorpje Spaarndam. De ligg'ing was niet zoo
gunstig als die van de dammen van Amstel en Rotte, en terwijl daar steden
ontstonden, bleef Spaarndam slechts een plaatsje van weinig beteekenis, gebouwd
tegen den dijk. Haarlem, verder van den mond in schooner streek aan het
Spaarne g'elegen, was in beter conditie, om een stad te worden. Het plaatje
doet een blik slaan op Spaarndam. In het kleine kruiskerkje, dat van 1627
dagteekent, doch in 1844 hersteld is, vindt men aan de noordzijde onder het
mam, dat vroeger met het wapen van Koning Willem, Graaf van Holland, prijkte,
den grafkelder van den beroemden Nicolaas Cruquius, in 1754 als opziener van
Rijnland en schout van Spaarndam alhier overleden, naar wien een d.er stoomwerktuigen in de Haarlemmermeer werd genoemd. Volgens het opschrift van de
zerk zou Cruquius de zestiende afstammeling en naneef van Graaf Willem II,
den Roomsch-koning geweest zijn, en daarom was hij begraven onder het glas,
dat aan den stichter van Rijnlands hoogheemraadschap herinnert.
Door genoemde sluizen werd in het land de waterstand wel meer regelmatig'
gehouden, doch het uitvenen van den grond en de afslag langs de uitgeveende
plassen bewerkten een hevig proces der landvernieling, waaruit de meren
ontstonden, die later de Haarlemmermeer vormden.
Het breede binnenwater van het Spaarne had voor Haarlem groote beteekenis.
De binnenlandsche scheepvaart van Amsterdam naar Rotterdam liep eeuwen lang
van Amsterdam over het IJ naar Spaarndam en van hier over het Spaarne langs
Haarlem naar de Haarlemmermeer, vervolgens verder door de Oude Wetering,
het Brasemermeer en de Heemswetering tot Alfen en over de Gouwe langs
Gouda, enz. Eveneens liep de scheepvaartweg van Amsterdam naar Leiden en
Den Haag dus over Haarlem. Laatstgenoemde stad had daarbij groote belangen
en met alle macht verzette zij zich steeds, als er door binnenwateren voor de
scheepvaart een korter verbinding zou gemaakt worden. De hoofdwaterweg
V.lIl Amsterdam naar de verdere steden van Holland ten zuiden van het IJ
liep over Haarlem en daar werden vanouds de grafelijke tollen betaald.
Door dit alles was de verbinding van Amsterdam met Haarlem betrekkelijk goed.
Te land over den IJ-dijk en later over den weg langs de Trekvaart, te water over
het IJ en eveneens na 163] over de toen gegraven Trekvaart, was de Bloemenstad
gemakkelijk te bereiken en van hier was men op weg naar Leiden, Den Haag, enz.
Valt het te verwonderen, dat rijke Amsterdammers, ook in vroeger eeuwen,
hun schaars met natuurschoon bedeelde stad ontvluchtten en velen zich buitens
zochten te verwerven aan den duinzoom en aan den binnenduinkant in de nabijheid van het Spaarne ?
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Zoo werd de binnenweg van Haarlem over Heemstede naar Bennebroek
en ook de Heerenweg, die iets westelijker tot Bennebroek daarmede evenw\jdig
liep, om zich voorbij dit dorp met bedoelden weg te vereenigen, door boschrijke
zandstreken aangelegd en met rijen buitens omzoomd.
De Heerenweg is nog tegenwoordig een der fraaiste wegen om Haarlem, een
vriendelijke wandelweg, niet uitmuntend door trotsche partijen, maar liefelijk,
bekoorlijk, een beeld van Hollandsche welvaart, omlijst door een echt Hollandsch
landschap.

***
Haarlem is in de 18e en 19° eeuw bovenal een stad geworden, waar toeristen
gaarne doortrekken, waar welgestelde renteniers gaarne verblijf houden en waar men
in den zomer gaarne vertoeft, minder om de stad zelf dan wel om haar omstreken.

Gezicht op Haarlem van de Zomervaart.

Reeds van verre ziet men de St. Bavo met statigen ernst hoog oprijzen boven
de huizenmassa der stad, als wil zij den omwonenden er telkens aan herinneren,
dat Haarlem een deftige stad is, met kerkelijke traditiën, de zetel van een
Bisschop, hoewel diens staf niet meer gevoerd wordt binnen deze trotsche muren.
Buiten de stad, in het grasland, van den spoortrein uit te zien, verrijst een
nieuwe St. Baaf voor de Katholieken.
Wanneer wij de stad zoo doorkruisen, maakt zij den indruk van een stille,
en ondanks haar aristocratie, toch burgerlijke en typisch Hollandsche stad, waar
de welvaart in de hoofdstraten op de gevels der huizen te lezen staat, terwijl
de parken en singels en in den omtrek villa's en aanzienlijke buitenverblijven
het oog aangenaam aandoen. Haarlem is een rustige stad - als zij niet overstroomd wordt door Amsterdammers, gelijk op schoone zomerdagen en vooral
des Zondags te veel het geval kan zijn - een plaats, waar de kantoorman,
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vermoeid door den strijd om het bestaan of het eentonig leven achter den lessenaar, tot zichzelf komt, in de vrije. natuur herleeft en aandoeningen smaakt,
aan de jacht en het drijven van het handelsleven vreemd.
Haarlem is voor Holland, wat Florence voor Italië is: de stad der bloemen bij
uitnemendheid. Niet alleen heeft dit betrekking op de bloembollen en tuinbloemen,
zooals de kweekers ze hier weten te cultiveeren, gelijk schier nergens elders in
Europa, maar de omstreken van Haarlem vormen een bloemenstreek in den
uitgebreidsten zin des woords. De duinen zijn van nature rijk aan planten als
geen ander gedeelte des lands. Van de ruim dertienhonderd zichtbaar bloeiende
planten in Nederland komen ongeveer de helft in de omstreken van Haarlem
voor, meende van Eeden, de kenner dezer flora. De afwisseling der terreinen
en der grondsoorten geeft Haarlems flora zoowel duin- als veenplanten, zoowel
klei- als strand planten. Te allen tijde zijn Haarlems omstreken geroemd wegens
hun plantenrijkdom; de beroemde Linnaeus vond hier, ~oowel in de natuur als
in de tuinen van Hartekamp, een leerschool; de Breesaap was vanouds weg;ens
zijn plantenrijkdom vermaard.
"Tusschen bosschen, beemden, duinen,
Ligt de grijze Spaarnestad,
Midden in haar r~ike tuinen,
Als een steen in goud gevat."

Aldus prijst Beets de plek, welke Haarlem inneemt in de duinstreek, en ZIJ IS
eenig. Wij hebben reeds een gedeelte van deze streken van het zuiden tot Bennebroek
rondgewandeld en wenden ons thans tot de stad zelf, om van hier uit te gaan.
Als wij van het station de stad inwandelen, de tramlijn volgend, kruisen
wij spoedig de breede Parklaan, een parkachtig breede laan, die rechts naar
het Kenaupark voert.
Het Kenaupark is aangelegd in het gedeelte der stad, dat in 1572-'73 nog
niet binnen de wallen lag; van deze plek vooral bestookte Don Toledo's
heirmacht de veege veste met al het geweld, dat hem ten dienste stond. Op
deze plek vond men later den Stadstuin of Hortus Medicus, die hier in 1696
was aangelegd, doch in 1721 werd verplaatst naar den tuin van het Prinsenhof,
waar hij thans nog gevonden wordt, doch met veranderde bestemming. Eerst in
1868 werden hier de eerste woningen van het Kenaupark gebouwd, een negental
deftige gebouwen, sedert uitgebreid.
Vervolgens richten wij onze schreden naar de Groote Markt met de St. Bavokerk,
het Stadhuis, de Vleeschhal en het standbeeld van Laurens Jansz. Koster, de
klassieke, oude kern der stad, om welke markt de drie genoemde monumenten
der bouwkunst gegroepeerd zijn.
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De Groote Kerk, vóór de Hervorming aan St. Bavo gewijd, behoort met den
Utrechtschen Dom en de St. Janskerk van Den Bosch tot de merkwaardigste
bouwgewrochten van Nederland.
Haar fOfflche en trotsche bouw trekt reeds op uren afstands de aandacht; als
een trouwe] wachtster van het zuidelijk Kennemerland rijst zij fier uit boven
het omringende vlakke landschap. Zoo goed mogelijk voltooid, maakt zij daardoor
een uitzondering op de middeleeuwsche kerken in ons vaderland, welker bouw
men niet ten einde heeft kunnen brengen, omdat veelal de ontwerpen grooter
waren dan de geldmiddelen, waarover men te be"îchikken had, en de Hervorming de voortzetting van den bouw deed eindigen. Niet verminkt of verhakt,
geeft zij bouwmeesters en leeken minder aanstoot dan vele kerken in steden
en dorpen, die aantoonen, waartoe de onbedreven hand van weinig bedreven
opknappers kan voeren. Aldus beoordeelt Dr. Cuypers dit bouwgewrocht.
"Wij kennen geen tweede kerk in Nederland, die met deze kan vergeleken
worden," zegt een ander deskundige van de St. Bavo. "Er zijn er vele, die
rijker uitgevoerd, sommige, die op grooter schaal gedacht zijn, maar geen enkele
komt haar nabij in treffende juistheid van verhoudingen, in verheven eenvoud
en karaktervolle eenheid. Wat moet deze kerk niet geweest zijn, toen zij nog
prijkte in volle pracht en heerlijkheid, toen zij nog niet ontdaan was van haar
tooi, om te kunnen dienen voor een eeredienst, waarvoor zij niet bestemd was."
Door de goede zorgen van Rijk en Stad is dit gebouw gerestaureerd, en werd zooveel mogelijk is hersteld, wat het fanatisme der 16e eeuw, maar meer nog de
onverschilligheid van latere eeuwen hebben vernield of bedorven. Die restauratie
is met piëteit en zorg geschied.
Een overlevering vermeldt, dat Haarlem eens in groote verlegenheid verkeerde,
zoodat de inwoners zich onder de bijzondere bescherming van St. Bavo stelden.
En werkelijk, de heilige verscheen, doch niet in zijn heiligen gewaad , maar als
een vorst in krijgsmansdos, met het opgeheven zwaard in de rechter- en den valk
op de linkerhand. St. Bavo redde Haarlem en sedert dien tijd werd de heilige
als de Schutspatroon der stad aan het Spaarne beschouwd.
Deze overlevering wijst ongetwijfeld op een der vele belegeringen, die Haarlem
van Kennemers, West-Friezen en Waterlanders heeft doorstaan en waarbij zij
uit de benauwdheid werd gered, welke wonderdadige verlossing aan een heilige
werd toegeschreven. Is het wonder, dat men aan dezen heilige ook de parochiekerk
wijdde, die misschien in dien tijd in aanbouw was? En al heeft de Hervorming
den heilige uit de trotsche kathedraal verbannen, St. Bavo is in eere gehouden
en zijn naam zal aan dit bouwwerk verbonden blijven, zoolang de zware muren
zich ten hemel heffen.
De bou \V der St. Bavo heeft lang geduurd. Het koor der kerk dagteekent
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waarschijnlijk uit de 14de eeuw, toen het rondom het uit de 13de eeuw afkomstige
kerkje werd gebouwd, terwijl het schip in de 15de eeuw werd voltooid.
Tusschen 1530-'32 werd het houten gewelf gemaakt, dat het koor overdekt,
en in 153b ving men aan met het gewelf boven het schip der kerk. Vóór het
maken dezer gewelven keek men, beneden uit de kerk, tegen het dak aan.
Alleen bleven nu de kruisarmen nog over; hierin bracht men een zoldering aan,
welke er niet in behoorde. Eerst in 1891- '92 werden ook deze overwelfd en
wel met steen. Na drie en een halve eeuw is dus ook dit onderdeel eindelijk
geheel voltooid.
Vóór de oude parochiekerk had ook een toren gestaan, die tusschen 1470-'72
met het oude schip was afgebroken. Men begon nu een nieuwen toren te bouwen
en op de kerk te zetten. In 1502 werd daarmede aangevangen; de vier pijlers
onder het kruis waren bestemd, om dien toren te dragen. Na verloop van slechts
weinig jaren bleek het echter, dat de grondslagen der kerk en de zuilen, waarop
de toren rustte, den last niet konden torsen. Toen werd besloten, den nog onvoltooiden toren weer af te breken, wat in 1516--'17 geschiedde. Kort daarna bouwde
men den tegenwoordigen houten toren, waarop in 1520 het kruis werd geplaatst.
In den tijd, toen deze kerk nog aan de Katholieken behoorde, werd de heilige
Bavo hier plechtig vereerd; een kostbaar zilveren standbeeld, negen Keulsche
marken (2 pond, 1 ons) zwaar, werd voor den heilige hier geplaatst, en zijn
gebeente, in een zilveren kast bewaard, stond ten toon gesteld voor de geloovigen,
tot het ten tijde van den Beeldenstorm naar Keulen werd vervoerd. De kerk
telde in dien tijd 35 altaren; de pastoor werd Persona genoemd en was iemand
van veel invloed en aanzien.
Al is de uiterlijke glans van voorheen verdwenen, sinds de Hervormde eenvoud
hier predikt, toch is de St. Bavo nog een gebouw, dat diepen indruk maakt
door zijn grootsche lijnen en trotsche zuilen, die de hooge gewelven schragen.
Toen de kerk aan de Hervormden was gekomen, heeft men, als om het
gemis der vroegere pracht te vergoeden, een rijk orgel daarin aangebracht.
De westelijke gevel van het schip wordt bijna geheel ingenomen door dit
orgel, hoog 30 meter en breed 14 meter, dat zoowel door zijn Btatigheid en
sierlijkheid als wegens den omvang en pracht van zijn klank een Europeesche
vermaardheid heeft verkregen.
In het begin van 1735 besloten de Ed. Groot Achtbare heeren burgemeesteren
en de Vroedschappen der stad, om op de plaats, waar zich het groote geschilderde
glasraam van Gregorius van Egmond, bisschop van Utrecht, bevond, dit nieuwe
orgel te doen bouwen, waarvoor werden bestemd f 20.000 "uyt de Casse van de
Heren van de Krygsraedt" en f 30.000 van de "lIeren Regenten van 't
Proveniershuys", bijdragen, die ongeveer 1 ton gouds in hedendaagsche munt
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vertegenwoolliiigde. Het maken van het eigenlijke orgel werd 2 Mei 1735
opgedragen aan Christiaan Muller, meester-orgelmaker te Amsterdam, voor 20.000
caroligulden. Het bestaat uit drie manuaal cIavieren en een vrij pedaal clavier,
60 registers en 4088 pijpen, waarvan die in het front vervaardigd zijn van
gepolijst tin. In Sept. 1738 werd het werk gekeurd en men was daarover zoo

Vleeschhal te Haarlem.

voldaan, dat als blijk van tevredenheid aan Muller een "Silvere tabaksdoos met
twee Convoorties, twee Schenkkannen en twee Kandelaars", ter waarde van
(500, en aan de knechts samen {lOO geschonken werd.
Nog meer bezienswaardigs biedt het inwendige der kerk aan. Wij wijzen op
de gerestaureerde muurschilderingen van een aantal koorkolommen, op de
14
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koorbanken, op den rijk gebeeldhouwden predikstoel, op het beeldhouwwerk van
het orgel en op de bekende "scheepjes", een herinnering aan den moed der
Haarlemmers bij de inneming van Damiate in 1219, zooals de overlevering luidt.
De nuchtere historische kritiek heeft echter aangetoond, dat de scheepjes van
lateren tijd dagteekenen, terwijl ook de deelneming der Haarlemmers aan dit
wapenfeit wordt betwijfeld. Doch al laten wij gaarne de kritiek haar goed recht,
nu wij rondwandelen tusschen die monumenten der oudheid, klinken de
overleveringen ons aangenaam in de ooren en luisteren wij gaarne naar 't gelui
der Damiaatjes, als de klok van negen geslagen heeft, ook al meende de heer
D. F. v. Heyst reden te hebben, aan de afkeuring van dit gelui een lied te
moeten wijden, toen hij, opgaande in Haarlems roem, schreef:
0, bloemen stad, 'k vereer uw pracht,
llw rijke wandeldreven,
Nog nooit naar eisch op 't doek gebracht,
Nog nooit naar recht beschreven.
Uw Spanjaardslaan, uw Bloemendaal
Beschamen zelfs der dichtren taal,
Zoo mild aan mooie praatjes,
Maar wat ik afkeur, wat ik haat,
't Is, als de klok van negen slaat,
't Gelui der Damiaatjes."

Naast de St. Bavo verrijst het fraaie gebouw der Vleeschhal, een sieraad van
den renaissancestijl, gelijktijdig met het Raadhuis te Leiden gebouwd.
Reeds in 1385 werd een vleeschhal te Haarlem gebouwd op den westelijken hoek
van de tegenwoordige Spekstraat en de vVarmoesstraat. Na verloop van twee
eeuwen was deze hal versleten en ook te klein geworden, en de vleeschhouwers,
destijds 35 in getal, brachten bij de vroedschap hun bezwaren in en klaagden
over de ongeschikte staanplaatsen als een "oneer voor de stadt," Zoo namen
dan vele vleeschhouwers ook reeds een plaats op het kerkhof voor de Groote
Kerk in, waardoor echter hun waar in den zomer bij drukkend warm weder
grootendeels bedierf. In het breede werd de zaak besproken en in 1601, na
genomen besluit, ging men aan den arbeid. Door de bouwmeesters werd
aan de vroedschap de keus gegeven tusschen gekanteelde gevels en gevels met
frontispice, tusschen een en twee gewelven, doch de vroedschap koos het beste
en duurste plan. Het gebouw werd in 1605 in gebruik genomen en om de vele
bezoekers te weren, werd in 1605 het verbod uitgevaardigd, dat men niet mocht
wandelen in de vleeschhal.
Na jaren van verwaarloozing is thans de Vleeschhal gerestaureerd en ingericht
voor archiefgebouw.
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Aan den anderen kant van de Markt verrijst een gebouw van een geheel
ander karakter. Het oude grafelijk paleis alhier, met zijn gekanteelde muren
en eigenaardigen bouw, is tot Raadhuis ingericht. Aan den achterkant deed
een deel van dit paleis vroeger als Dominicanerklooster dienst. Hiervan is
de oude gedaante nog goed te herkennen. In een gedeelte van dit klooster,
later het Prinsenhof genoemd, vindt men de vergaderzaal der Provinciale Staten,
de zaal voor het leesmuseum, het Archief en de gemeentelijke bibliotheek.
Op het Raadhuis vindt men een belangrijke verzameling schilderijen, gewoonlijk

Stadhuis te Haarlem .

"de Halzen" genoemd, schutters- en regentenstukken vol leven en kracht, van
Frans Hals, voor wien ook in 1900 in het Florapark een standbeeld te Haarlem, zijn verblijfplaats, is opgericht. Verder vindt men er stukken van nog
meer oude Haarlemsche en andere meesters. Van de eersten noemen wij enkel
Maerten van Heemskerk, Jan van Scoorl, G. en J. Berkheyde.
Wij zullen hierbij niet langer verwijlen, doch wandelen het marktplein rond,
om in de eerste plaats stil te staan voor het standbeeld van Laurens Jansz.
Koster. Fier staat daar het metalen beeld van den man, dien wij als den
uitvinder van de boekdrukkunst vereerd hebben; maar de historische kritiek
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heeft Haarlem ook weder een gedeelte van dien roem afhandig gemaakt. Toch
is ongetwijfeld Koster een der oudste drukkers van ons land geweest; een
borstbeeld met een opschrift in den gevel van een huis (thans een winkelhuis)
wijst de plek aan, waar hij heeft gewoond.
Hier op het oude "Zand" rijzen ons onwillekeurig beelden uit het grijze verleden voor den geest, met Haarlems naam en geschiedenis in betrekking staande,
eu wij vragen naar veel, wat tegenwoordig niet meer bestaat.
Gij zoekt naar de duinbeek, die hier eens vloeide, haar frissche wateren naar
het Spaarne zendend? Maar al ziet gij haar niet, zij is er nog, doch veranderd
in een vuil riool, dat onder den bodem der Groenmarkt nog te bespeuren valt.
Hier, op dit plein, zag men in de 13e eeuw bij de kleine parochiekerk, de voorgangster der St. Bavo, den kruistocht prediken naar )t Heilige Land, dien
Haarlems burgers door alle eeuwen heen in herinnering hebben gehouden door
't gelui der Damiaatjes; hier zag men dertig jaar later Graaf Willem II de
voorpoort uitrijden van zijn vorstelijk paleis, welks muren nog bestaan: hier
zag' men ook de rijke en vroede mannen van de ontluikende koopstad met
schout en schepenen, in nederige houding en gekleed in eenvoudig, zwart laken,
tredende uit het kleine, oude raadhuis aan den hoek der Smedestraat en gaande
naar hetzelfde "hooge huis" van den koninklijken graaf, om de eerste privilegiën
te koopen, de eerste voorrechten, die Haarlem in rechtstoestand als stad verhieven
boven het platte "boerenland", en den ijverigen handelaar de gelegenheid boden,
om tolvrij te varen door geheel Holland, allereerst langs den Gra,yensteen op
den hoek der Bakenessergracht. Toen waren er blijde tooneelen met vreugdevuren des avonds op het Zand en in de herbergen, waarin het goede Haarlemsche
bier gedronken werd. Wanneer Graaf Willem II op het paleis vertoefde, was
het feest op het marktplein. Doch men zag hier den geliefden vorst het laatst
in 1256; hij, die de kroon van het heilige Roomsche Rijk had verworven, viel
in den strijd tegen de "West.. Friezen bij Hoogwoud.
In dien tijd was het Zand reeds van een dorpsplein in een stadsplein veranderd, omringd door vele gebouwen. Aan de westzijde verhief zich het genoemd
grafelijk paleis; ten zuiden verrees het machtige klooster der Karmelieten met
zijn leien daken en spitsen kerktoren, en de eerzame broeders in grijze pij zag
men zwijgend ronddolen over het plein, om hulp te bieden aan kranken, troost
te schenken aan stervenden. Binnen de eenvoudige muren vertoefden Hollands
graven gaarne en de portretten van velen hunner versierden de grijze wanden
thans worden die beeltenissen nog in het stadhuis bewaard.
Nog een ander klooster verrees aan dit plein, dat der strenge Dominicanen,
de raadslieden van graaf Floris V en zijn opvolgers. Zij hebben daar gewoond,
tot de 16e eenw de "ketterjag'ers" zelf verjoeg en hun oude woning inrichtte
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voor den Prins van Oranje, die nu en dan te Haarlem kwam en dan het
"Princenhof" betrok, zooals het genoemd werd.
Nog altijd staat dit gebouw er, gelijk wij zagen; nog leidt de oud-Gothische
poort, als vóór zes eeuwen, naar de kloostergangen, waar men thans toegang
verkrijgt tot de stadsbibliotheek. En onder den zuidelijken kloostergang vindt
men de meest uiteenloopende voorwerpen in een klein museum van oudheden
vereenigd. 1)
Op het Zand verrijst voor onzen geest de beeltenis van Witte van Hacmstede,

Groote zaal van het Stadhuis te Haarlem.

"grave Floris' zoon", die van den hoogen Blinkert met zijn manschappen kwam,
terwijl de burgers van Haarlem zich hier om zijn vanen schaarden en hij hen
ter victorie naar het Manpad voerde. En het volgende jaar gaf Graaf Willelll
de Goede, ter eere van deze stede, hier op het Zand een tournooi, een dier
luisterrijke feesten, welke de romantische roem der middeleeuwen waren.
Hier op het Zand ontwikkelde zich tegelijkertijd met de steekspelen de markt,
samengaande met het kermiskarotten, en sedert 1355 keerde de markt jaarlijks
') Wij maakten hierbij trebruik van Dr. C. te Lintllm,

De Groole :\larkt ;rau Haarlem.
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terug. Die groote feesten en markten maakten Haarlem tot een aantrekkingspunt wijd en zijd in den omtrek, waar, zooals Vondel zegt van Amsterdam en
wat ook hierop toepasselijk is:
't Sticht ter marreckt quam,
De Goier, Amstelaer, de Veene- en Waterlander,
Zy staplen vrucht en vee en zuivel op elck.ander,
Gevogelte en gewas, en wat de nooddruft eischt,
Ter liefde van 't gewin, daer 't alom draeft en reist,
En vlet, en vaert en woelt.

De Markt te Haarlem is het centrum der geschiedenis van de stad, evenals
bij de meeste steden het geval is met de markt. Hier verrezen de schoonste
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gebouwen; de rijkdom en welvaart werden op deze plek in schoone en trotsche
vormen omgezet. Op de Markt werd ook in het deftige Haarlem, in 1795, met
dolzinnige geestdrift om den vrijheidsboom gedanst. Maar sedert heeft dit marktplein niet meer van die wereldberoemde gebeurtenissen bij gewoond.
't Was er stil en rustig in het eerste gedeelte der 1g e eeuw, en Bilderdijk, de
moede dichter, vergramd tegen het lot en de wereld, vol somberen zelfstrijd,
zocht in 1827 hier rust, toen hij het te Leiden niet kon uithouden. Daar aan
de Markt, in het gebouw, waar tegenwoordig het café Brinkman gevestigd is,
nam hij zijn intrek; daar trof hem in 1830 de gevoeligste slag door het overlijden
van zijn trouwe levensgezellin, die naast hem de dichtpen hanteerde, waardoor
de vier-en-zeventigjarige grijsaard voorgoed geknakt werd. Den echten Bilderdijk
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zag men hier niet meer: zijn dichtader droogde op, zijn luit verstomde en alle
veerkracht verdween. Zijn leven was een soort van wakend droomen geworden, waarin hij het bestaan voortsleepte, tot ook hij den 18en Dec. 1831 hier
vreedzaam en zacht ontsliep.
Een gevelsteen in het gebouw bewaart de herinnering aan dezen merkwaardigen dichter, en op een der zuilen van de St. Ba vo is zijn naam in goud gegrift.

***
Wij verlaten na deze uitweiding de Markt van Haarlem, om de stad rond te
wandelen.
Wie in korten tijd een indruk van de verscheidenheid van Haarlems stadsgezichten wil verkrijgen, make een ritje met de electrische tram en hij zal
een rijke afwisseling van oud-Hollandsche grachten en schilderachtige gevels
met moderne scheppingen en schoone plantsoenen hmnen waarnemen. Haarlem
heeft nog menig mooi stadsgedeelte, dat gewoonlijk door den vreemdeling niet
gezien wordt.
Achter de Groote Kerk bereikt men de Damstraat, >vaar aan het eind een
grijs gepleisterde gevel het huis aanwijst, dat door Pieter Teyler van der Hulst,
den schepper der bekende Teylers-stichtingen, tot zijn dood in 1778 werd bewoond.
De aanzienlijke nalatenschappen van dezen man, rijk geworden in Haarlem en
van liefde voor de wetenschap vervuld, werden door hem bestemd voor wetenschappelijke en liefdadige instellingen. Een museum van schilderijen en van
palaeontologische vondsten, een van physische instrumenten, een rijk voorziene
bibliotheek, enz., ziedaar eenige vruchten van zijn nalatenschap; de ingang van
het Museum, een sierlijk, nieuw gebouw, is thans aan het Spaarne.
Niet ver van hier ligt een brug over het Spaarne, die door de Spaarnwouderstraat leidt naar de Amsterdamsche Poort, de eenige der :oude poorthuizen,
die nog overig is en het oude karakter grootendeels bewaard heeft.
De oude poorten en torens der stad zijn schier alle verdwenen: de Kleine
Houtpoort, in 1571 gebouwd, in 1873; de Schalkwijkerpoort, in 1633 gebouwd, in
1866; de Groote Houtpoort, die reeds in 1420 bestond, in 1824; de Calistoren in
1858; de Zijlpoort in 1824 en de Catrijnentoren in 1683. Doch de karakteristieke
Spaarnwouder of Amsterdamsche Poort verrijst er nog steeds, als een merkwaardig gedenkteeken der vroegere bouwkunst; als een grijsaard, die de heugenis
van een groot gedeelte der stadsgeschiedenis bewaart.
Het gebouw maakt nog' altijd een grootschen, zoo wel als schilderachtigen
indruk en geeft ons eenig denkbeeld van den vestingbouw der middeleeuwen.
Deze poort overtrof in afmetingen en sterkte alle andere poorten en was naar
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een goed bestudeerd plan van verdediging gebouwd, waarbij men er vooral op
bedacht was, den vijand het beklimmen der muren en het bestormen der poort
te beletten. De poort was gesloten door de valbrug, de deuren in de voorpoort,
de zware deuren van de hoofdpoort en eindelijk door een valdeur, die de poort
aan de stadszijde afsloot, waarvan de gemetselde sponningen nog te zien zijn.
De binnenpoort is van een kruisgewelf voorzien. In den N. W. hoektoren bevindt
zich een steenen spiltrap, leidencie naar de torenverdieping. Deze bestaat uit
een vierkant vertrek, oorspronkelijk met
een krui~gewelf overdekt, dat uitgebroken
werd, om ruimte voor een uurwerk met
staande klok te vinden, hetwelk omstreeks
1636 bij het openen van de Trekvaart
van Haarlem naar Amsterdam in de poort
geplaatst werd. Dit vertrek, toen van
een houten zoldering voorzien, is jaren
lang de schipperskamer van de volksschuit geweest.
De Amsterdamsche Poort heeft heel \vat
medegemaakt. Bij de belegering Ü1 1572
werden ook uit deze poort herhaaldelijk pogingen aangewend, om den vijand afbreuk
te doen, o. a. op 18 Januari, 21 Febr.en
.' 19 April 1573, toen onder aanvoering van
Kapitein Beaufort de sch ans Rusten burg
stormenderhand werd ingenom en. Van
de tinnen dezer poort werd 's nachts
een seinvuur ontstoken voor de s8hepen
van den Prins van Oranje, welke in de
Haarlemmermeer lagen. Toen den (Jen
Juli de nood steeds hooger steeg, werden
op de Amsterdamsche Poort twee zwarte
vlaggen geheschen, opdat men, zoo mogelijk, van den Meerkant nog hulp zou zenden.
Amsterdamsche Poort.
Deze maatregel mocht echter niet baten.
In 1636, toen de Trekvaart naar Amsterdam gereed was en het snelvervoer
met "vliegende schepen", zooals buitenlanders zeiden van de trekschuiten of
barges, in deze streken aanving, werd het tooneel bij deze poort anders. Geen
oorlogsdrommen, maar haastige reizigers zag men er heen en weder snellen.
Blijkens een staat, in het archief aanwezig, bedroeg het gemiddeld aantal reizi-
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gers van 1698-1728 van Haarlem naar Amsterdam 124670 en van Amsterdam
naar Haarlem 126350.
Thans is de oude Trekvaart een verlaten, schier vergeten water en de straatweg langs de Vaart wordt bijna alleen gebruikt door fietsers en boeren. Maar
al leidt de weg niet veel meer hierheen, een kijkje dezer poort mag men bij
een bezoek aan Haarlem niet verzuimen.
Wanneer wij Haarlem doorwandelen, treft het ons, dat deze stad buiteng'ewoon
rijk is aan de liefdadige instellingen der hofjes. Wij bedoelen er niets onaangenaams mede, als wij zeggen, dat Haarlem een Hofjesstad is, waar talrijke
welgestelde bewoners der 17 e en 18e eeuw een gedeelte hunner overgewonnen
schatten tot heil van hun medemenschen bestemden, om hun woning en geldelijken
steun te verschaffen. Dat wij niet ov~rdrijven, kan blijken uit een opsomming
der "hofjes" in deze stad. 1\len _vindt er het Staatsho(je, een schoone stkhting
van wijlen IJsbrandt Staats in 1730. Een paar gevelsteenen, kunstproducten
van den Haarlemsehen beeldhouwer Gerrit van Heerstal, boven de beide zij-ingangen geplaatst, en het aardige koepeltorentje strekken het gebouw tot sieraad.
Op den linker gevelsteen vi~dt men de buste van den stichter, terwijl op den
anderen twee vrouwen zijn voorgesteld, die de giften van hun be weldadiger uit
de hand der liefde ontvangen.
Op korten afstand van hier, in de Lange Heerenstraat, vindt men een tweetal
hofjes: het Ho(je van Berensteyn en het Hofje van Pieter Codde. Het eerste is
van 1685--1688 gesticht. In het frontispice vindt -men het wapen van den
stichter, een geketenden beer, terwijl het dak van het hoofdgebolHv van een
kleinen koepeltoren voorzien is. Het Coddeshofje, meestal Spoorwatersho(je
genoemd, is een liefdadige stichting van 1611, doch dit gebouw dagteekent eerst
van 1872. Zoo zouden wij nog eeu geheele reeks dezer stichtingen kunnen
noemen. Wij wijzen enkel op het Brouwersho(je, het voormalige Deymanshofje,
het Hofje van Oud-Alkmade of dat der Twaalf Apostelen, het Vrije- of Verwershofje, het Hofje "het Lam," het Bruiningsho(je, het Luthersche hofje, het Gumt
Burretshofje, het voormalig Comanshofje, het Hofje van Guurtje de Waal, het
Hofje De Groene Tuin, het Zuiderho(je, het Hofje van Heythuisen, de Pastoor
Blommerts-stichting, het Wijnbergshofje, het Hofje van Noblet, het Hofje de
Dubbele Muts, het Remonstrantsche Ho(je, het Teylershofje en het Hofje van
Oorschot.
Hofjes passen in de lijst van het stille Haarlemsche stadswezen ; zij zijn een
uitdrukking van den gemoedelijken ernst der Haarlemsche geschiedenis, van
de oude welvaart, die ook iets over had voor minder bedeelden. Rustige verblijfplaatsen van den ouden dag! Die lage, eenvoudige huizen, in een vierkant
aaneengesloten om een open plein gebouwd, dat door geschoren haagjes in
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nette bloemperkjes en waschbleekjes verdeeld is, waarboven zich de linden aan
den vierkanten zoom verheffen; die zindelijke witte gordijnen, waarachter zoo
hier en daar naast den koffiepot een oud, gerimpeld gezicht met een verge?oegdheid als van den herfstdag te voorschijn komt; dat beeld van stemmigheid, als
de oudjes zich in de zon koesteren op het afgesloten binnenplein, waar geen
gure noordenwind doordringt, waar de boom en vroeger groenen, maar ook
vroeger gelen dan in het vrije; waar zij rondwandelen, door geen gedruisch
gestoord, door geen hartstochten van de woelende en werkende wereld meer
bewogen ... , wie dit alles eens gezien heeft, behoudt daarvan een blijvenden
indruk.
De hofjes en hofjeshuizen blijven dezelfde; de mode heeft hierop weinig vat.
Hildebrand schetst ons de woningen in een dergelijk hofje.
Door een klein portaaltje, met roode steenen geplaveid, komen wij in het
eenige vertrek. Het is een klein kamertje, met matten op den vloer, met een
schoorsteen, waaronder tegelijk het potje gekookt wordt en de bewoonster zich
verwarmt. De meubelen bestaan uit een, voor het vertrek vrij groote hangoortafel, een matten stoel of vier, en een groot bureau, waarop in het midde~
geel theeservies met roode landschapjes staat geschikt, geflankeerd door een
rond en een vierkant verlakt presenteertrommeltje, op hun kant gelegd.den hoek van dit vertrekje staat de ladder, \vaarmede men naar het zoldertje
opklimt, waarop de bedeeling turf ~n hout gestapeld heeft.
Zoo zag Hildebrand er een en zoo zijn ze nog meest. Doch hoezeer in uiterlijk
op elkander gelijkend, de rijkdom en geriefelijkheden in de ho(jes verschillen veel.

Om

vVij willen thans niet langer binnen de stadsmuren vertoeven, maar spoeden
ons, evenals de meeste bezoekers van Haarlem, naar buiten, naar de frissche
natuur, die hier haar tempels gebouwd heeft, welke de kunst tot voorbeeld
strekken. Zoo richten wij in de eerste plaats onze schreden naar den Hout,
den roem van Haarlem. De statige, breede Dreef loopt even buiten de oude
stad langs het Frederikspark, waar het Brongebouw verrijst, waar de staalwateren van de ijzerhoudende bron uit de Haarlemmermeer worden aangevoerd.
Vervolgens gaande langs de School van Kunstnijverheid, langs het hoogst helangrijke Koloniaal- en Kunstnijverheidsmuseum, een kostbare collectie voor het
leeren kennen der Indische producten en kunstnijverheidsmodellen, zijn wij
aan den buitenkant der stad gekomen, waar alles parkachtig is aangelegd. Een
kleine tegenhanger van het Frederikspark is h€'t Florapark aan den overkant
van de Dreef, eveneens door flinke huizen van modernen bouw omringd en
met een standbeeld van Frans Hals.
Hier buiten ontplooit zich Haarlems schoonheid in haar eigenaardig karakter. De
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plek, die wij thans betreden, is een stuk ontwikkelingshistorie van Haarlem tot
een natuurstad. Men kan zich geen Haarlem denken zonder den Hout en zonder
bloemen en daarom staan wij enkele oogenblikken stil bij de geschiedenis van
deze omstreken. Wij maken hierbij dankbaar gebruik van een artikel van den
Heer Springer.
Den Hout, weleer vermaard door zijn bosschagie,
Die weer wordt aangekweekt met linde en plantagie,
Hier houdt de nachtegaal zijn lof, wanneer de Mei
Zich heerlijk oppronkt met haar groene veldlivrei
En noodigt d'Amstelaar en andre stedelingen,

zingt Cl. Bruin in zijn Arcadia (1730).

En al zijn de toestanden sedert veel

Hertenkamp bij den Haarlemmerhout.

veranderd, de Haarlemmerhout is nog altijd een lievelingsplekje van de Haarlemmers en van vreemdelingen, die zich hier komen verkwikken aan de schoone
natuur. Maar toch, wat hij vroeger voor velen was, is de Hout thans niet meer.
Er is een tijd geweest, dat voor den Amsterdammer schier geen andere gelegenheid openstond, om een heuvel te beklimmen of een bosch te zien, dan in
Haarlems omstreken; hier kon hij per wagen, per schuit of boeier komen, en
wien de kosten te hoog waren, ging wel te voet. Toen was de Hout het doel
van een uitstapje en men behoefde niet verder. Daar wemelde het in den
schoonsten tijd van het jaar van lustige groepjes, die de stad ontvlucht waren.
Maar door spoorwegen in de eerste, door fietsen en automobielen in de tweede
plaats, gaat men thans verder en is de Hout gedaald tot een vriendelijk en
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trotsch stadsbosch, waar men gaarne doorgaat, doch niet lang meer vertoeft.
Geheel andere eischen zijn in onzen tijd het reizen gesteld; het doel gaat verder.
Toch blijft de Haarlemmerhout nog schoon en stelt Haarlem dit bosch met
zijn oude, zware stammen op hoogen prijs. Evenwel denke men niet, dat de
Haarlemmerhout, zooals men dien tegenwoordig ziet, een natuurwoud is; integendeel: het oudste deel van den Hout bestaat nog weinig meer dan drie eeuwen.
Maar op de plaats, waar thans de Hout gevonden wordt, vond men reeds bosschen in den oudsten tijd, en al is hij ook nu en dan afgebroken, toch kan
men den Haarlemmerhout als een nakomeling der oerwouden van onze duinstreken beschouwen. Uit oude documenten blijkt, dat bij de stad Haarlem
een groot bosch heeft bestaan, hetwelk met de andere bosschen, die zich langs
den binnenkant der duinen uitstrekten, een geheel uitmaakte. Doch het oude
bosch werd reeds in ] 428 bij het beleg van Haarlem door J acoba van Beij eren
verwoest. Wel werd er weder geplant, doch ruim een eeuw later; in 1572-73
werd ook dat vernieuwde bosch weer gedeeltelijk vernield bij de belegering
der stad door de Spanjaarden. Een tiental jaren na het beleg begon men opnieuw
met de aanplanting van het bosch. In 1583 verkregen Burgemeester en Regeerders der stad Haarlem de gronden, waarop het bosch gestaan had, in erfpacht,
om die weer te beplanten "tot chiragie en verlustigen van den lande van
Holland") en nadat er een kaart als handleiding was gemaakt bij de te nemen
maatregelen, werd in 1584 (10 Nov.) bij resolutie van de vroedschap aangenomen, den Hout eenigszins te beplanten volgens de "Caerte, van den Hout
gemaect" en werd aan Claes Beriss opgedragen, "met assistentie van Damrnas
Maertens, den bosch wachter, te Amersfoort of daaromtrent 10,000 eikeboomen
te koopen en dezelve te planten." Voor deze eerste beplanting werd het terrein
gekozen bij het tegenwoordig Paviljoen, tot 1754 bekend onder den naam van
Kleinen of Ouden Hout. De eerste boom hiervan werd geplant door Jan van
Schoterbosch, de zoon van een der burgemeesters.
Die aanplanting werd voortgezet in 1585, 1603 en later. Zoo breidde de Hout
zich uit met verschillende gedeelten en in 1621 was hij weder het lievelingsoord der Haarlemmers, zooals blijkt uit Ampzings gedicht:

Ten Snyden van het Spaarn, rijst steil tot in de locht,
Of 't Noordsche masten waren,
Een dick en dicht geboomt, met groenichheid bekleed,
Hetwelk men 't Bosch van Haerlem heet.
Gey lusthof onser stad! priëel niet om verschonen
Voor ons en die om ons aen alle kanten wonen!
Gij eensaem, stil vertreck en heymelyk playsier,
Vrij van het Stads-geroes en ongerust getier!
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In 1703 had er weder een uitbreiding plaats volgens het plan van Antony
Velsen en na 1754 werd eveneens de Hout weer bij geplant.
Een groote verandering onderging de Hout, toen men in de laatste helft der
18e eeuw ook hier brak met den stijl der rechte lijnen van Le Nötre en naar
het Engelsche voorbeeld tot de vrije natuur wilde terugkeeren. Met alle symmetrie en regelmaat was het thans gedaan; de natuur beschouwde men als het
eenige voorbeeld op elk gebied in dien tijd, doch in plaats van de natuur te
volgen, schiep men even knutselige vormen als voorheen, al waren de lijnen
ook gebroken. De richting was wel veranderd, maar niet verbeterd; er ontbrak
kracht en leven aan, en de kinderlijke slingerpaadjes vertoonden de sporen van
den ouden invloed.
Het was de bekende Amilterdamsche bankier Henri Hope, die den nieuwen
natuurstijl op een gedeelte van den Hout toepaste in 1788. Hij bezat tusschen
de Dreef en den Kleinen Houtweg tegenover den Kleinen of Ouden Hout een
buitenplaats, "Welgelegen", in 1769 gekocht, welke hij in 1785 tot een groot,
monumentaal huis liet ombouwen. Daar het terrein hiermede niet in overeenstemming was, besloot hij, bij de stadsregeering aan te kloppen, om den Hout,
voor zoover deze zich tegenover den voorgevel van het door hem te stichten
paleis zou uitstrekken, voor eigen rekening te mogen veranderen, 'waaronder
begrepen was de aanleg van een nieuwe, met boomen beplante laan, 32 voet
breed, en twee daarnaast loopende voetpaden, elk 6 à 7 voet breed. Den 19 den
Nov. 1788 werd een contract gesloten. Hoewel het ontwerp omtrent de groote
wegen geen belangrijke veranderingen voorstelde, werd genoemde laan tegenover het huis aangelegd van het einde van den Hout tot het begin van de
Spanjaardslaan. 1) In de boschjes tusschen de lanen werden thans slingerpaden
gemaakt, terwijl het voorgedeelte bij het huis opengelegd werd, om een vrij
uitzicht te hebben. In 1789 werd een nieuw contract tusschen beide partijen
aangegaan, voor 100 jaar geldig, waardoor het onderhoud van een groot deel
van den Hout aan Hope kwam en vele boomen in den Hout geveld werden.
Ook werden elders in den Hout weldra slingerpaadjes aangelegd, tusschen de
hoofdlanen.
Eerst in het begin der negentiende eeuw kwam er groote verbetering in den
Hout. Onder Lodewijk Napoleon, die een tijdlang op het buiten van den heer
Hope verblijf hield, werd reeds een plan voor veranderingen opgemaakt, doch eerst
in 1827 werd aan Jan David Zocher, die door zijn tuinbouwkundige kennis de roem
van het land geworden was, opgedragen, plannen te ontwerpen voor de reorga1)

Deze laan zou haar naam te danken hebben aan een der vele wapenfeiten, hier tijdens het beleg-
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nisatie van den Hout. De door Zocher ingeleverde ontwerpen zijn echter geheel
andere dan later door hem werden uitgevoerd. Want Zocher heeft ook de verbetering van den Hout ter hand genomen en zich daardoor een monument
gesticht, dat zal wijzen op zijn groot genie. Hij heeft in den Hout den
waren natuurstijl aangebracht: een vrijen, grootschen, opwekkenden stijl,
toegepast zonder zoogenaamde theorieën over natuurschoon, maar met frisschen
eenvoud.
De Hout is een schoone plek. Indrukwekkend blijft het landschap, dat zich
van het Paviljoen uit voor het oog ontvouwt, door trotsche boomgroepen zoo wel
als door liefelijk stille plekjes, hier en daar tusschen de groote partijen verborgen.
Majestueus komen de oude eiken en beuken te voorschijn op de open plekken,
daar gemaakt, om ze beter te kunnen aanschouwen of om lichteffecten tusschen
het geboomte voort te brengen. Jammer is het echter, dat een flinke waterpartij
in den Hout ontbreekt.
Na genoemde reorganisatie is de Hout ongeveer hetzelfde gebleven en hadden
er slechts kleine veranderingen plaats. In 1844 werd het societeitsgebouw van
"Trouw moet blijken" voor in den Hout gebouwd, dat in 1870 eenigszins gewijzigd,
maar thans evenmin als vroeger met het bosch in harmonie is. Het fonteintje,
in 1870 op het eind van de Dreef g'eplaatst ter verfraaiing, is een voorbeeld van
wansmaak.
Het buiten" Welgelegen" der familie Hope kwam in 1808 na lange onderhandelingen aan Koning Lodewijk Napoleon. Na de omwenteling van 1813 werd
het Paleis als rijksdomein beschouwd en hoewel Lodewijk er later aanspraak
op maakte, werd daarop geen acht geslagen. Men beweerde, dat de koning het
buiten met landsgelden betaald had en beschouwde het daarom als landseigendom.
Toen Lodewijk deze buitenplaats kocht, moest zijn particuliere tuin vergroot
worden. Hiervoor stond de stedelijke regeering hem de "Baan" af voor f 6000,
terwijl de koning beloofde, hier een botanisch en tuin te zullen aanleggen.
Haarlems jeugd werd hierdoor van haar speelplaats beroofd, welke zij sedert
1389 volgens giftbrief van Albrecht van Beijeren bezat. In 1828 kwam de Baan
,veder aan de stad, die haar door Zocher liet aanleggen onder den naam van
Koekamp; later verkreeg zij den naam Frederikspark. Zij werd weder als
wandelplaats ingericht, doch het was niet meer de ruime, oude Baan. De naam
van de Baan is alleen nog overgebleven in den weg, die het Frederikspark ten
noorden begrenst. Later heeft de stad deze terreinen grootendeels verpacht aan
de Maatschappij tot Exploitatie der Staalwaterbron.
Het Paviljoen werd in 1828 door Koning Willem I tot Museum van kunstwerken van levende meesters bestemd. Toen na de voltooiing van het Rijksmuseum de kunstwerken daarheen waren overgebracht, werd het tot een
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"Museum voor Kunstnijverheid" ingericht. Het uitgestrekte gebouw is een eigenaardig voorbeeld van de kunstrichting uit het laatst der 18de eeuw. Een Hollandsch
karakter draagt het niet; het doet veeleer denken aan vele Engelsche zomerpaleizen uit dien tijd.

...

* ...

Wanneer men langs de Leidsche Vaart de stad Haarlem verlaat, dan ziet men
daar een geheel nieuw stadsgedeelte, eveneens grootendeels uit villa's bestaande.
En te midden der graslanden jverheffen zich daar de bouwwerken een er half
voltooide kathedraal, welker koor met zijn krans van kapellen majestueus oprijst
uit de groene weiden. Nog staan die bouwwerken daar eenzaam en verlaten,
alsof zij, ondoelmatig daar geplaatst, in hun ontwikkeling werden gestuit. En toch
zien wij hier een proces gelijk de middeleeuwen dat gekend hebben bij de
verrijzing onzer grootsche bouwwerken in de thans levendigste stadsgedeelten.
Ook zij werden niet zelden gebouwd in die stadsgedeelten, welke nog in hun
kindsheid verkeerden en langzaam zich ontwikkelden, terwijl de kerken ook
na lange tijdperken van rust bij sprongen voltooid werden.
Het getuigt ontegenzeggelijk van fier zelfbewustzijn, dat de Katholieken van
het bisdom Haarlem den bouw eener kathedraal als deze durfden ondernemen,
in den tegenwoordigen tijd, om in de stad een godshuis te bezitten, dat met de
oude St. Bavo kan wedijveren. En de aanvang van dien bouw belooft veel
schoons. Rustig en harmonieus steken het paarse dak en de mooie gelijkgrijze
muren af tegen de lucht, terwijl rijkversierde torenspitsen en de schilderachtige
ligging van het geheel een rijke afwisseling bieden. De wijze, waarop verschillende steensoorten zijn toegepast, de verscheidenheid van het beeldhouwwerk,
de zinrijkheid der symbolen en het vernuft, waarmede zij zijn aangebracht,
geven aan het geheel een cachet van oorspronkelijkheid, als slechts in weinige
onder de nieuwere bouwwerken van ons land wordt aangetroffen. In deze
kathedraal in wording getuigt elke ornamenteele toepassing, elk détail, het
gebruik der nieuwe materialen, van een frissche orig'inaliteit, van een krachtige
persoonlijkheid. Het inwendige der kerk brengt nu reeds een indruk teweeg
als die van den dom te Triest en te Mainz. Met de grootste constructieve kennis
is dit bouwwerk uitgevoerd; alle deelen ontwikkelen zich logisch uit elkander,
zonder die kleingeestige gezochtheid, welke voor oorspronkelijkheid wil doorgaan.
Met vaste hand zijn de bogen geslagen, die, de gewelven dragende, rustig uit
de steunpunten oprijzen. De vele moeielijkheden, welke zich bij een kruiskerk
met koor, kapellenkrans en bijgebouwen voordoen, zijn zonder aarzeling en op
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klare wijze overwonnen. Walmeer wij ons de kathedraal voltooid denken, het
hooge koor met mooie meubelen gestoffeerd, de vensters van gebrand glas hun
rijke kleuren uitgietend over het geheel, dan gevoelen wij, dat van dezen bouw
dezelfde overweldigende en betooverende indruk zal uitgaan, die ons bij het
betreden der oude kathedralen zoo geheimzinnig aangrijpt.
Met bewonderenswaardige en liefdevolle zorg zijn alle onderdeelen, zelfs in
ondergeschikte dienstlokalen, overdacht. De gele kolommen zijn versierd met
zinnebeeldige voorstellingen in terracotta; deurgehangen en beslagen getuigen
van den zuiverRten smaak en van een onuitputtelijk vernuft, evenzoo het glas
in lood, waarvan bijv. in de sacristie elk ruitje zijn eigen symbolische beteekenis
heeft. De kapiteelen zijn vol afwisseling, de kleuren vol harmonie. De bisschoppelijke sacristie is op zichzelf een kunstwerk. Wie iets van architectonisch
schoon verstaat, kan hier genieten.
Wij ontleenen deze beschrijving grootendeels aan een deskundige, omdat wij
de opvatting van den schrijver volkomen deelen na een bezoek aan dit gebouw. Deze nieuwe kathedraal is de vrucht van een zelfstandige 8tudie in
den geest der ouden: zij draagt een eigen karakter, al is zij ook op historischen
bodem ontstaan.

Il.

VAN HAARLEM LANGS DEN HEERENWEG NAAR BENNEBROEK
EN OVER HEEMSTEDE TERUG.

Als wij den Hout voorbij zijn, zien wij aan de overzijde van den weg het
buiten Endehout met zijn statige zuilen en sfinxen en daarnaast het sierlijke,
meer vriendelijke Vredehof, omringd door een fraaien tuin met prachtige beuken.
Aan de overzijde van den weg vindt men Bosch en Hoven, een modern gebouw
te midden van zwaar geboomte, met een gra~veld aan de voorzijde. Bollenlanden
en smaakvol aangelegde tuinen van bloemisten breken de bosschen der buitens
hier en daar af; ook hier verdringt de moderne exploitatie van den grond enkele
buitens, die gesloopt en in bollenland veranderd zijn. Dit is o.a. het geval met
Oud-Berkenrode, waarvan het huis nog bestaat, doch welks tuinen gedeeltelijk
door bloemisten gebruikt worden.
De bosschen van Berkenrode ten westen en van Kennemeroord ten oosten van
den weg tegenover elkander gelegen brengen ons weer in de rij der buitens
en tevens op plekken met historische herinneringen. Berkenrode was vanouds
een ambachtsheerlijkheid, welker rechtsgebied oorspronkelijk aan de Heeren van
Heemstede behoorde, doch in 1466 aan de Berkenrodes kwam. Het geslacht der
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Berkenrodes bewoonde het oude kasteel van dien naam, dat zich verder westelijk verhief, welk kasteel in 1425 door de Kabeljallwschen werd verbrand en
na herbouwd te zijn, met een hoogen, achtkanten toren, in 1573 door de
Spanjaarden verwoest werd tijdens het beleg van Haarlem. De Heer Gerrit
van Berkenode toch was het geweest, die met Hans Kolterman en Pieter Kies
had bewerkt, dat Haarlem naar de zijde van den Prins overging in 1572; hij
was tijdens het beleg in 1572-73 onderscheidene malen door het leger van den
vijand uit de stad naar den Prins en omgekeerd getogen, om berichten over te
brengen, en het valt niet te verwonderen,
dat de belegeraars zijn fraai slot wilden
1
doen verdwijnen. Doch de overgebleven
muren dienden tot grondslag van een nieuw
gebouw, dat in 1691 voltooid was, met prachtigen ltaliaanschen gevel en vierkante hoektorens, maar in 1747 door brand vernield
werd. Een nieuw, eveneens aanzienlijk gebouw verrees hier vervolgens, doch werd
in 1797 voor goed gesloopt. Een weinig
verder naar den Heerenweg werd echter
gelijktijdig het nieuwe huis gebouwd, dat
men tegenwoordig nog ziet op het terras,
een eenvoudig, flink [gebouw, zonder in
eenig opzicht aan een oud kasteel te herinneren.
Naast Berkenrode ligt het overblijfsel van
Katholieke Kel'k te Heemstede.
het eens aanzienlijke buiten Knapenburg.
Vervolgens staan wij voor de nieuw gebouwde R. K. Kerk te Heemstede, een
sierlijk Gothisch gebouw, met slanken toren, aan den voorkant door een grasveld,
met heesters beplant, van den weg gescheiden. De plek, waar de kerk ligt, is
allerbekoorlijkst te midden der bosschen, en men mag ook hier den R. K. den
lof niet onthouden, dat zij een geschikte omgeving wisten te kiezen, om hun
godshuizen uit een esthetisch oogpunt een aantrekkelijk uiterlijk te geven.
De weg vertoont ook verder, gelijk tot hiertoe, voortdurend een afwisseling van
weiland, bosschen, buitenplaatsen met enkele burgerlijke woningen daartusschen,
terwijl niet alleen de samenstelling van den bodem, maar ook enkele met bosch
begroeide heuveltjes langs den weg aanwijzen, dat wij hier in het duinland zijn,
al werden ook de meeste duintoppen in den loop der eeuwen afgevlakt en al
bezitten deze binnenduinen niet die afwisseling van terreinen, welke de eigenlijke
buitenduinen kenmerkt.
15
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Bij den tol) dien wij passeeren, zien wij links de Heeren- of Kerklaan, welke
naar het gehucht Zandvoorterbuurt loopt, door zware beuken beschaduwd en
met kleine, burgerlijke huisjes en villa's omzoomd. Voorbij het buitenverblijf
Lommeroord, op den hoek der Kerklaan, zien wij ten oosten van den weg' over
een aanzienlijke lengte de uitgestrekte bosschen van Groenendaal en Bosbeek.
De Van Merlenslaan, welke dwars over dit buiten loopt naar het dorp Heemstede,
biedt fraaie uitzichten aan op het schilderachtige en afwisselende duinlandschap.
Tegenover de Van Merlenslaan vindt men den toegang tot het buiten Ipenrode)
nabij de Trekvaart gelegen.
De westzijde van den weg is eerst grootendeels naakt grasland, totdat wij de
Manpadslaan bereiken, die naar het westen loopt langs het bekende buiten van
dien naam. Hier betreden wij weder een klassieken bodem, een plekje gronds,
waaraan eenige bladzijden onzer historie verbonden zijn.
Toen in 1304 de Vlamingen een aanval op Holland en Zeeland deden en onder
hun graaf Guido hun zegebanieren verder droegen, zelfs Leiden en Delft veroverden
en tot voor de stad Haarlem doordrongen, kwam Witte van Haemstede, de
natuurlijke zoon van Floris V, met zijn troepen van Zieriksee te Zandvoort aan
wal, plantte de Leeuwenvaan op den Blinkert, deed de liefde voor het gravenhuis
te Haarlem herleven en trok den Vlamingen tegemoet.
Het zou op deze plek geweest zijn, waar de slag geleverd werd, en het aantal
verslagen Vlamingen was volgens een geloofwaardig geschiedschrijver zoo groot,
dat de laan den naam van het Manpad verkreeg. Bij het Manpad begon de
victorie, en weldra was Holland schoongeveegd van de Vlamingen.
Ter gedachtenis aan deze gebeurtenissen werd door Mr. David Jacob van
Lennep in 1817 op den hoek van de Manpadslaan aan den straatweg een
gedenkteeken opgericht. Het is ep,n arduinsteenen naald, 14 voet hoog, op een
voetstuk van 51/~ voet hoogte opgericht, met het opschrift:
TER EERE VAN
WITTE VAN HAEMSTEDg,
GRAVE FLORISZOON VAN HOLLAND
EN VAN
DE BRAVE BURGERS VAN HAERLEM,
DIE MET HEM
DE VREEMDE MANNEN LANGS DIT PAD
VEHDREVEN DEN XXVI APRIL MCCCIIII,
EN TER EERE VAN HEN,
DIE TOT ONTZET VAN HAERLEM
BIJ DIT MANNEPAD HUN LEVEN WAAGDEN,
D. VIII JULY MDLXXIII.
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Doch ook aan een latere gebeurtenis herinnert deze plek. Hier was het, dat
Willem van Bronkhorst, Heer van Batenburg en Stein, die in 1573 in stilte zijn
troepen bij Sassenheim had samengetrokken en in den nacht tot het Manpad
was voortgerukt, om het door de Spanjaarden belegerde Haarlem te ontzetten,
geslagen werd, bij welke gelegenheid de 25-jarige Johan van Oldenbarnevelt,
de later zoo ongelukkige staatsman, een wonde ontving in den dienst van het
vaderland.
Echt Hollandsch is dit plekje door zijn natuurschoon, zijn rustige combinatie
van duin en vlakte, van bosch en weide. Een zware, knoestige linde overschaduwt
de gedenknaald en een koor van gevederde zangers in de twijgen zingt eIken
zomer een loflied ter eere der dapperen.
Waar 't grazig oord, niet wijd van Haarlem's wal gelegen,
Zoo schoon als uitgebreid alle oogen tot zich trekt,
En waar 't geboomt, geplant langs heuvelige wegen,
De schuwe tortels tot een gastvrij klaaghuis strekt,
Waar 't Haarelemmer Meer, in gramschap opgestoven,
Zwicht voor 't gedruisch der zee, die op de stranden stuit,
Daar heft een landgoed 't hoofd in linden-schaduw boven,
Zoo rijk in bloemen als in lieflijk riekend kruid,
Dat beekjes murmelend besproeien en omringen,
Wier stroom 't verdorde gras hergroeien doet met lust.
Waar nu het lief gezang weergalmt van zaligheden,
Blies eens de krijgstrompet verderf en ongena.

Aldus schetst Loosjes in zijn Arcadia de streek bij het Manpad.
Naast de Manpadslaan verrijst het schoone buiten het Huis te lHanpad,
een stijf, deftig gebouw met schilderachtige waterpartijen en forsch geboomte.
Een zwaar ijzeren hek, door pilaren van arduinsteen gedragen, geeft toegang
tot het voorplein, door zware linden overschaduwd, terw\il terzijde eenige
bijgebouwen tusschen het geboomte verscholen liggen, en aan de overzijde van
den straatweg een open grasveld met een ooievaarsnest en een molen, die
schuchter van achter beuken- en dennenbosschen te voorschijn komt, een vrij
uitzicht geeft: een combinatie van de mooiste momenten uit het Hollandsche
landschap.
Van welken tijd hier de aanwezigheid van een aanzienlijk huis dagteekent, is
niet bekend, doch men meent, dat te dezer plaatse in de 16de eeuw een slot met
torentjes moet gestaan hebben. De bewoners van het tegenwoordig huis uit het
laatst der 18de en het begin der 19de eeuw zijn echter beter bekend. Hier bracht
Cornelis van Lennep, de geleerde en staatsman, die in Amsterdam aanzienlijke
betrekkingen bekleedde, die in de dagen van 1795 als representant werd gekozen
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en in verschillende commissiën werkzaam was, zijn rustige dagen door; hier
wijdde hij zich aan de vinkerij, welke hij tot een wetenschap wilde verheffen.
Hier besteedde hij tevens zijn tijd aan
de studie der meteorologie door weerkundige waarnemingen, gedurende
veertig jaren zorgvuldig door hem
opgeteekend. In 1805 liet hij zijn
vinkenhuis in het Leijdllin verbouwen
naar een nieuw plan, en zijn kleinzoon,
de latere dichter Jacob van Lennep,
legde daarvoor toen den eersten steen.
Meer nog is dit buiten bekend als de
Huize ~Ianpad.
woonplaats van zijn zoon, David Jacob
van Lennep, die hier tot zijn Duinzang
werd g'eïnspireerd, en ook in zijn ouderdom troost zocht bij de herinnering aan
hetgeen met hem hadden doorleefd:
lfanpads eiken, l\fanpads beuken, daar 't gevogelt blijde in woont,
Lieve linden, die mijn woonhuis met uw loovren dekt en kroont,
Boomen, onder wier gebladert nu een staf mij steunt bij 't gaan,
Waar gij me eens als kind zaagt kruipen, nauw nog machtig om te staan.

Ook Jacob van Lennep bracht zijn jeugd gedeeltelijk op het Manpad door en
herinnerde zich later nog gaarne de duinen, de frissche wateren, uit het zand
vloeiend, zooals blijkt uit het gedicht, in 1854 aan de beek te Leijduin gewijd,
een bedekte herinnering aan het vinkenhuis, waarvan hij den eersten steen
legde.
Gij, die aan 't opgestoven zand
Uit wel blj wel gevloeid,
Zoet Leijduins blijde lustwarand
Met helder nat besproeit,
Om 't bruisen van uw waterval
Geroemd in heel de streek,
Gij, wie met juichend lofgeschal,
Eens de IJstad dankbaar prijzen zal, 1)
Met mos omzoomde beek,
Gij, sinds mijn prille jeugd mij dier,
Toen langs uw bloemenrand
Ik tonen uitlokte aan de lier,
Met onbedreven hand.
1) Deze bee~ werd de hoofdader der Amsterdamsche waterleiding.
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Na weinige minuten onzen weg te hebben vervolgd, staan wij voor de schoone
buitenplaats Hartenkamp, welks statig, modern gebouw ten westen van den weg
ligt. Dit buiten is eenig door zijn uitgestrekte, fraaie bosschen, grasvelden en
waterpartijen in bekoorlijke afwisseling vereenigd op het golvend terrein.
Hartenkamp strekt zich ook ten oosten van den Heerenweg uit tot een overplaats,
welke tot aan den weg van Bennebroek naar Heemstede loopt, en heeft in dit
gedeelte een hertenkamp. Tegenover het huis staat op een begroeiden duinheuvel
een Grieksch tempeltje, vanwaar men schilderachtige gezichten heeft op den
omtrek.
Zijn aan het l\Ianpad historische en letterkundige herinneringen verbonden,
ook Hartenkamp heeft aan beroemde personen ten verblijve gestrekt. De schatrijke,
onbekrompen Amsterdamsche burgemeester George Clifford was in de eerste
helft der achttiende eeuw eigenaar van dit buiten, waar hij den zomer meestal
doorbracht, zich uit liefde wijdend aan de beoefening der kruidkunde en der
natuurlijke historie. Om aan zijn liefhebberij te kunnen voldoen, liet hij op dit
buiten een plantentuin inrichten, die als de prachtigste en volledigste van geheel
Europa beschouwd werd, waar zeldzame gewassen uit alle werelddeelen en een
talrijke menagerie van vreemde viervoetige dieren gevonden werden. Een
museum van natuurlijke historie en een volledige bibliotheek waren hieraan
verbonden.
De zorg voor deze tuinen werd op aanbeveling van Boerhaave opgedragen
aan den beroemden Zweedschen plantkundige Carolus Linnaeus, die hier zijn
natuurlijk stelsel der plantenindeeling voltooide, zijn Fundamenta Botanica en
zijn Philosophia Botanica schreef, en in zijn Hortus ICliffortianus een beschrijving
gaf van de zeldzame gewassen in genoemden plantentuin.
De jaren, door Linnaeus op Hartenkamp doorgebracht (1735-1738), zijn
van onbe,rekenbaren invloed geweest op de ontwikkeling der plantenkunde. En
't mag wel eigenaardig heeten voor het oude Holland, want het voorbeeld staat
niet op zich zelf, dat een Amsterdamsch burgemeester zooveel belang stelde in
een wetenschap, die geheel buiten zijn hoofdarbeidsveld lag.
De wetenschappelijke beteekenis van Hartenkamp is na den dood van Clifford
geëindigd; van de planten, door Linnaeus gekweekt, moeten er nog slechts
enkele gevonden worden. Doch als deftig, fraai buiten spant Hartenkamp de
kroon in Haarlems omstreken.
Voorbij Hartenkamp ligt het aanzienlijk buiten Bijweg', aan denzelfden kant
van den weg. Het staat echter ver ten achter bij het vorige. In het begin
der 198 eeuw (1821) bracht de staatsman en dichter, Jan Valckenaer, hier een
gedeelte zijner laatste levensjaren in ruste door, herdenkende de afwisselende
15*
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groote gebeurtenissen in de geschiedenis dezer landen aan het einde der 18e
en het begin der 1ge eeuw, waarin hij een niet onbelangrijk aandeel heeft
gehad. Hij toch, hoogleeraar te Franeker, werd wegens zijn patriotische
gevoelens ontslagen; hij behoorde tot de uitgeweken patriotten, die in Frankrijk
troost zochten, en bevond zich in 1793 onder de afgevaardigden, die bij de
Nationale Conventie aandrongen op het zenden van een leger naar de Nederlanden. Toen die wensch werd vervuld, keerde Valckenaer in 1795 terug; hij
werd hoogleeraar te Leiden, was later afgezant in Spanje, volbracht namens
Lodewijk Napoleon in 1810 nog een vruchtelooze zending naar Parijs, om Napoleon
te overreden, de voorgenomen vereeniging van Holland met Frankrijk niet door
te zetten, en trad daarna af van het tooneel der staatkunde) teleurgesteld in zijn
verwachting. Zijn buiten Bijweg, waar hij sedert veel vertoefde en waar hij in
1821 overleed, was een der vereenigingspunten van de letterkundigen in den lande;
Willem Bilderdijk, de prinsgezinde balling, was hier dikwijls de gast van den
eens zoo patriotischen ijveraar. Aan Valckenaer schreef Bilderdijk in herinnering aan dat verleden, hoewel niet zonder overdrijving:
't Gegier der wervelwinden,
Die eik en ceder knakken,
Rukt broederlijke takken,
Rukt teêre harte vrinden
In 't stormgewoel vaneen;
Wij moesten 't ondervinden,
Wij, eens zoo eensgezinden !
Wij, eens zoo lotgemeen !
Elkaar van 't hart gereten
In 't barnen van de vloeden,
In landverdelgend woeden,
En wijd vaneen gesmeten
Op 's werelds Oceaan,
Wat werd de vriendschapsketen
Bij staats- en oorlogsveeten ?
Gewis, zij moest vergaan!
Door noodlots dolle stormen
Langs golf en zand gedreven,
Maar ziel noch hart verwrikt,
Was 't beurtlings ons gegeven,
Als balling om te zweven,
Maar kalm en onverschrikt.

Wij wandelen verder; van het hooge bruggetje over de duinbeek heeft
men een prachtig uitzicht over de bollenvelden met Bennebroek en het Huis te
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Bennebroek, in het hoog geboomte verscholen, op den achtergrond. De in regelmatige vierkanten ingedeelde velden, door groene hagen ingesloten, liggen thans
doodsch en rustig; de tijd van rooien breekt weldra aan. Het vreedzame land
wijst op zijn economische beteekenis voor de bevolking, welke niet aan groot
grondbezit is gebonden, doch door den juisten weg te volgen en door helder
inzicht van kleine vlakten veel opbrengst verkrijgt.
Nog een weinig verder en wij bevinden ons bij een huizengroep, op een kruispunt van wegen.
Daar links loopt de Bennebroeker laan: een sierlijke, rechte allee van iepeboomen, waarlangs de stoomtram naar het dorp Bennebroek loopt, om van hier
langs een binnenweg over Heemstede naar Haarlem den weg te vervolgen.
Ongeveer midden aan de Bennebroeker laan staan wij voor het hótel De
Geleerde Man, dat tot binnentreden uitnoodigt. De naam van deze druk bezochte
uitspanning is overgenomen van een der meest gezochte herbergen aan den
heirweg naar Leiden, welke voorheen aan elk Leidsch student en elk reiziger
bekend was, waar men vergaderde en feestvierde, en zoo wel de professor als
zijn jeugdige, levenslustige leerlingen zich aan gezellig samenzijn wijdden. Die
vanouds bekende "Geleerde Man" lag aan het eind der laan bij bovengenoemd
kruispunt, maar is ongeveer in het midden der 1ge eeuw verdwenen.
Wat sterveling in Nederland
Heeft ooit den weg bereên,
Die Hillegom van Haarlem scheidt,
Wie heeft bij u nooit aangeleid,
Zij 't nog zoo lang geleên,
Die zich uw naam, ~Geleerde Man!"
Met blijdschap niet herinn'ren kan?
Wat ruiter kwam uw deur voorbij,
Die, hoe gejaagd hij was,
Niet straks den teugel had gekort,
En opgezien naar 't uithangbord,
Of, later, naar het glas,
Waarop ge, 0, roem van Bennebroek!
Stondt afgebeeld met leer en boek?
Des eersten Willems rosgespan
Hield aan uw viersprong op;
Ja, zelfs zoo menigmaal de held
Van Waterloo kwam aangesneld
In vliegenden galop,
Bedwong hij voor uw stal zijn ruin
En maakte een praatje met Jan Duin.
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Werd, sinds de spoortrein al de pret
Van 't reizen glad bedierf,
De straatweg elders leeg en naar,
Toch bleeft ge aan wie als wandelaar
In Haarlems omtrek zwierf,
Aan ruiter, aan koetsier en paard
Als pleisterplaats en stalling waard.
Wat heb ik zelf niet voor uw deur
Al uurtjes doorgebracht,
Gepraat, gelezen en geschaakt,
:Met uw bezoekers mij vermaakt,
Gekeken, nagedacht,
En lange pijpen bovenal
Gerookt in onuitspreeklijk tal.

Zoo zong Jacob van Lennep in 1859 in weemoedige herinnering aan den
"Geleerden Man", die toen reeds gesloten was. En de dichter roept den Heer
van Bennebroek op, om het besluit, den "Geleerden Man" te doen verdwijnen,
te herroepen. Of daardoor de "Nieuwe Geleerde Man" aan de Bennebroeker
Laan verrezen is, weten wij niet, doch zij staat er sedert dien tijd. Deze jonge
inrichting heeft den naam in het uithangbord van den vanouds "Geleerden Man"
overgenomen. Het uithangbord en de beeltenis in den gevel van de vroegere
herberg "de Geleerde Man" waren de vrucht van een valsch vernuft. Daar
zag men een man afgebeeld in het kostuum der oude professoren, met een boek
in de hand. Doch om in anderen zin den man "geleerd" te maken, had men
hem een "leer" of ladder om het hoofd gehangen.
Het dorp Bennebroek, aan het eind der laan gelegen, is een klein, vriendelijk,
eenvoudig plaatsje. In de oudheid moet er een klooster hebben ge"ltaan,
waarheen de nonnen van Egmond ter beveiliging werden overgebracht, toen
dit klooster in de tiende eeuw werd geplunderd en uitgebrand door de Friezen.
Hier werden de geestelijke zusters onder het opzicht van Arlinde, de zuster
van Dirk II, geplaatst. Nieuwe nonnen mochten in het klooster niet worden
aangenomen; het zou uitsterven, opdat de goederen weder aan de abdij van
Egmond kwamen. Het klooster is later door den bliksem in brand geraakt en
geheel verwoest; men weet zelfs de plek niet meer, waar het gestaan heeft, en
meent, dat die gronden later in de Haarlemmermeer zijn verzwolgen. Een
overlevering vermeldt, dat de nonnen hier de eerste linnenbleekerij zouden
hebben aangelegd. Thans heeft Bennebroek weder een nonnenklooster met
pensionaat, ten zuidoosten van het dorp, voor enkele jaren gesticht.
Het Huis te Bennebroek, vroeger Duinwijk geheeten, is een nieuw gebouw,
dat op geen smaak mag bogen; het prachtige geboomte en de parken geven
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echter aan het buiten een deftig, statig aanzien. Tegenover dit buiten ligt op
een heuveltje het kleine kerkgebouw met zijn lagen koepeltoren, te midden van
lindeboomen.
Langs bollenvelden, tuinen en bosschen meest ten westen en graslanden ten
oosten van den weg, die zich bij de Haarlemmermeer aansluiten, welker ringdijk
wij bemerken door de schepen, die als over het groen op korten afstand
schijnen te zweven, loopt de weg naar Heemstede. In de eerste plaats zien
wij de overbosschen van het genoemde buiten Hartenkamp; daarna de Gliphoeve,
een klein buitentje, en verder
dekleine, eenvoudige buurt de
Glip, vroeger Prinsenbuurt of
Prinsen-Zandvaart genoemd,
vanwaar een zandweg, de
Glipweg of Prinsenlaan, naar
den Heeren weg leidt, die schilderachtige, boschrijke duingezichten aanbiedt, geheel in
tuinlanden gelegel1. VervolPensionaat en klooster te Bennebroek.
gens zien wij het deftige
buiten Meer-en-Berg, "een dier ouderwetsche hofsteden, welke eens den roem
van ons vaderland uitmaakten", een eenvoudig gebouwd huis met groote nevengebouwen. Een zware ijzeren poort verleent toegang tot dit buiten, terwijl
zich daar eenige knoestige linden als grijze poortwachters verheffen.
Voorhij de buitens Bosbeek en Groenendaal (waarvan het schoone heerenhuis
tot Bosbeek behoorde, terwijl het huis van Groenendaal sinds lang gesloopt is)
met uitgebreide bosschen op de binnenduinen, langs het buiten Meer-en·Bosch,
op welks terreinen sedert enkele jaren gestichten voor lijders aan vallende
ziekte werden gebouwd, bereiken wij het eenvoudige, oude dorp Heemstede,
thans te midden van tuinen of bollenvelden gelegen, langs een kruisweg van
straten gebouwd. Heemstede is vriendelijk gelegen, doch heeft in zijn natuurschoon geleden door den aanleg van de stoomtram, het kappen van vele
boomen en het minder schilderachtig bouwen.
De Hervormde kerk, een eenvoudig kruiskerkje, uit welks nok een houten,
met lood bedekte toren rijst, staat midden in het dorp en is in 1623 gesticht.
Vóór 1347 was er te Heemstede geen kerk, doch enkel een kapel, misschien in
1064 gesticht. De toen gebouwde kerk werd in 1573 verwoest, zood at men in
Hl22, bij het aanstellen van den eersten Hervormden leeraar, de predikatiën
aanving tusschen de vervallen muren van de oude ruïne. De zoon van den Heer
van Heemstede, destijds de bekende Adriaan Pauw, legde den eersten steen
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van de tegenwoordige kerk, die tot een net, aristocratisch gebouw werd
gemaakt, zonder architectonische schoonheid, maar een museum der familiewapens, schilden en titels der aanzienlijke geslachten, welke Heemstede
bewoonden en die in het godshuis, waar allen gelijk moesten zijn, met hun
blazoenen pronkten. Het fraaist is zeker het deftige grafmonument, van wit en
zwart marmer, voor Adriaan Pauwen
velen zijner familie, met de titels en
.kwartieren, die de waardigheden vermel-, / /
den, welke Pauw eens bekleedde.
Het monument bestaat uit een omlijsting
van wit marmer, door een afgebroken
fronton bekroond, waarop twee treurende
kinderfiguren zijn geplaatst. Naast deze
omlijsting hangen festoenen; het midden
wordt gevormd door een zwart marmeren
plaat, waarop, in wit marmer, verschillende wapens zijn aangebracht. In het
midden vindt men die van Pauwen
Ruitenberg, omgeven door een ordeketen,
waarin men t:lt. J acobsschelpen onderscheidt en waaraan een medaillon met den
Prot. kerk te lIeemstede.
aartsengel lVIichael hangt.
Het kerkje te Heemstede herinnert ons aan Nicolaas Beets, die zich hier het
eerst als predikant aan een gemeente verbond, en er 14 jaren werkzaam was . .
In den zomer van 1840 deed Beets er zijn intrede.
_/

"Te Heemsteê, waar het meerschuim
Haast week voor golvend graan,
Daar ving mijn hnislijk leven,
Mijn werkzaam leven aan."

In die schoone natuur gevoelde Beets zich opgewekt en vol levenslust; den
frisschen humor van zijn Camera Obscura heeft hij mede ingeademd in Haarlems
dreven. De Haarlemsche omstreken waren reeds de opvoedingsschool der jeugd
voor den dichter geweest, die gaarne erkende:
.In Haarlem stond mijn wiege,
Mijn eerste huis en school.
Het is een stad van rozen,
Van rozen en viool."

NICOLAAS BEETS TE

HEE~ISTEDE.
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In de bosschen, over de open velden) aan den voet van 't ruige duin, op den
Blinkerd, overal zwierf de knaap naar hartelust rond, om de braambes in verborgen schuilhoeken te ontdekken, om gansche scharen van vlinders en kevers
te verschalken; om heel de Haarlemsche duinflora voor zijn "gapend plantboek"
bijeen te lezen. Daar luisterde hij naar de stem der natuur. De liederen van
den nachtegaal, van den wilden tortel, het gesuis der avond\vinden, de eerste
tolken der lente, de "gele bloeiseIs" van wilg en hazelaar, zij schonken hem stof
tot droomen en dichten. Hij woonde de wisselingen der jaargetijden bij, als hij
door den Hout of de duinstreek dwaalde, en het trotsche schouwspel van Hollands
natuur in het najaar of bij wintertijd,
"Heeft het leven in zijn boezem
Deels verdubbeld, deels gewekt,
Als een vroege amandelbloesem,
Die het zonlicht opentrekt."

Beets had te Heemstede reeds veel aanraking met letterkundigen uit dien tijd.
Des zomers was Heemstede een pleisterplaats van allerlei Nederlandsche geleerden
en dichters. 1\1en vond er de beide Van Lenneps, den ouden professor en zijn
ondeugenden, geestigen zoon, op het l\Ianpad of klein Woestduin, den deftigen,
statigen, maar door en door achtenswaardigen Mr. H. J. Koenen op zijn Gliphoeve, en in herberg ot optrekje vond men gedurende de zomermaanden te
Heemstede Bernhard ter Haar, destijds predikant te Leiden, de professoren Bake
en Den Tex, en ook Isaäc da Costa, die in 1840 met zijn" Vijf-en-twintig Jaren"
plotseling alle Nederlandsche harten had ontroerd, en nu in den vollen luister
van zijn weergaloos dichtgenie begon te schitteren, zegt ten Brink. En al was
te Heemstede het leven der letterkundigen niet zoo intiem als in de pastorie te
Heiloo, de wederzijdsche invloed van deze aanraking mag niet weersproken worden.

*

*

...

Het aristocratisch deftige, dat Heemstede eens omringde, is voor een groot
gedeelte verloren gegaan. Nog vindt men er aanzienlijke buitens, doch van de
21, die in 1844 nog door van der Aa vernield werden, zijn vele reeds ondergegaan. Ook bezat Heemstede eens een aanzienlijk huis het "Huis-te-Heemstede".
Ten zuidoosten van het dorp, te midden van de graslanden en in de nabijheid
van de Ringvaart om de Haarlemmermeer, liggen, tusschen eenig geboomte verscholen, de laatste overblijfselen van dit eens zoo statig gebouw. Aan de westzijde is een 17 eeeuwsche portiek van gebakken steen aanwezig, waarop, in
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gehouwen steen uitgevoerd, twee leeuwen een wapenschild dragen. Ten oosten
daarvan bevindt zich het overblijfsel van het huis, en aan de zuidzijde bleef
een brug bewaard, die geheel van gehouwen steen is en op zes bogen rust.
Onder de hoofdstijlen van de brugleuning ziet men aan de buitenzijde bijzonder
fraaie maskers. Aan de zuidzijde der brug staat een portiek van gehouwen steen.
Het eerste Huis te Heemstede werd reeds in 1394 vernield op bevel van

Brug van de Ruïne Heemstede.

Hertog Albrecht, uit wraak op den bezitter Jan van Heemstede, die aan den
moord op Aleid van Poelgeest had deelgenomen. Het weer herstelde gebouw
werd in 1404 door de Kabeljauwschen verwoest en de Kennemers, die door de
zware schattingen tot opstand kwamen, vielen het kasteel in 1425 aan en vernielden het. In 1460 werd door Jan van Heemstede, met wien ook het geslacht
uitstierf, het slot gebouwd, waarvan deze ruïnen nog zijn overgebleven. Het
was in zijn bloeitijd een deftig, adellijk gebouw, vierkant opgetrokken te midden
van een ruimen vijver en prijkend met een achtkanten en een ronden toren,
terwijl de voorhof versierd was met verscheidene antieke standbeelden en
opschriften.
In den tijd, toen het Huis door Adriaan Pauw werd aangekocht, 1620, werd
het tot een der prachtig'3te buitenverblijven gemaakt, waar alle weelde en rijkdom
waren vereenigd en de stijlen uit alle landen, die Pauw had bereisd, werden
toegepast. Doch de "politieke" Pauw, de leider van Holland, die als jeugdig
pensionaris van Amsterdam, als gezant naar Engeland en Frankrijk, als Raadpensionaris van Holland, als afgevaardigde naar de vredesonderhandelingen te
Munster in vele zaken van het landsbestuur en de staatkunde de hand had,
was niet populair en werd dikwijls van omkoopbaarheid beschuldigd. Hem
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werd verweten door de Fransche gezanten te Munster, dat een geschenk van
100.000 kronen van den Koning van Spanje de drijfveer was van zijn ijveren
voor den vrede en voor een verdrag met Holland, en toen zijn onderhandelingen
in Engeland in 1652 tot behoud van den vrede mislukten, dreigde men zelfs
zijn slot te Heemstede met plundering, daar men hem als de oorzaak van dit
mislukken beschouwde, wat evenwel door de Staten van Holland werd voorkomen. Hij, de hevige contra-remonstrant, was het, die er op aandrong, Vond.el
wegens het schrijven van zijn Palamedes in rechten te betrekken en naar Den
Haag te brengen, doch de schepen Andries Bicker te Amsterdam voegde Pauw
deze woorden toe: "Als men onze burgers naar Den Haag zal voeren, wat hebben
wij dan hier te doen?"
Adriaan Pauw, wien men omkooperij, landverraad en sluwheid ten laste legde,
die in 1638 waarschijnlijk op Heemstede de Koningin-weduwe Maria de Medicis
als gast ontving, die hier in 1642 door Henriette Maria van Engeland werd
bezocht, toen deze als smeekelinge naar Holland kwam, en door de verschillende
betrekkingen zeer zeker niet altijd een zuivere staatkunde dreef, vermeerderde
door dit alles zijn rijkdom, dien hij voor een gedeelte besteedde aan de inrich-,'
ting van zijn huis, en hij pronkte er gaarne met vreemde eerbewijzen en titels.
In 1653 overleed hij alhier.
Na den dood van Pauw verviel het slot van Heemstede. Toch bleef het nog
lang in wezen en ook in het inwendige had het nog iets ridderachtigs.
Niet ver van Haarlems grijze vest,
In Heemstee's lustrijk oord,
Ligt een kasteel, dat door het groen
Zijn trotsche torens boort.
Niet slechts zijn poort en muur en brug
Door 't woên des tijds verschoond,
Neen, binnen is 't, of op het slot
:Xog Jan van Heemstee woont.
In dat zoo adellijk gesticht
Vertoont de wapenzaal,
Bij harnas, vuurroer, speer en schild,
De aloude ridderpraal.

Aldus beschreef Loosjes het oude slot nog in zijn tijd. Doch meer en meer
vervallen, werd het in 1810 grootendeels afgebroken, zoodat er enkel onbeduidende puinhoopen van overbleven.
Langs de Zandvoorterbuurt of Heerenzandvaart, een gehucht aan den straatweg
gebouwd, door bollenlanden en tuinen, met nette burgerhuizen, bereiken wij den
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Haarlemmerhout weder. Onderscheidene buitens, die hier aan of nabij den weg
bloeiden, zijn sedert het begin der vorige eeuw gesloopt, om plaats te maken
voor een meer productief gebruik van den bodem. Slechts "Land- en Spaarnzicht"
is gespaard gebleven, doch ,,'t Clooster", ongeveer midden tusschen den weg en
het Spaarne gelegen, is in 1850 afgebroken, en enkel vindt men er eenig geboomte
en vijvers van over. Dit vroegere buiten ontleent zijn naam aan een klooster
van Bernharditer monniken. Ook het vroegere "Bronstee" is in tuinland veranderd.
Nog het vriendelijke Zuiderhout met statig geboomte, vervolgens een grasland
langs, en wij bevinden ons weder voor de prachtige "Spanjaardslaan" in den Hout.
*

*

*

Wij hebben herhaaldelijk de bollenlanden op onze tochten gezien, maar vóór
wij Haarlem verlaten, willen wij nog eenige oogenblikken stilstaan bij deze
eigenaardige cultuur, en het schoon, waarmede zij het landschap siert.

Bloembollenlanilschap bij Haarlem.

Vroeg in het voorjaar, als elders de natuur slechts langzaam uit haar winterslaap ontwaakt, als de koude Maartsche winden nog in onrustige jachten door
het kale geboomte gieren, ziet men op de grijswitte bollenvelden in de laatste
dagen van Maart en de eerste dagen van April, eerst alleen schuchter met enkele
spichtige teekens, de boden der lente zich aankondigen, om na eenige dagen
van zonneschijn de aarde te tooien in vollen rijkdom van kleuren, zooals men
dien, zelfs in het gunstigste jaargetijde, schier nergens terugvindt. Dan vormen
Haarlems geestgronden één reusachtige gui!lande, die met mozaïekachtige
Rchakeering in duizenderlei kleurnuancen zich langs het Hollandsche landschap
slingert.
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De bloei der bolgewassen langs den duinkant verleent een eenige, onvergelijkelijke pracht aan het landschap door de veelheid van frissche kleuren, welke
in regelmatige rechthoeken het effen, afgezande duinland bedekken. Het is een
Oostersche weelde, die zich hierbij ten toon spreidt, en ·welke men moet gezien
hebben, om haar te verstaan. Toch, hoe verrassend het geheel ook zij, de regelmatige indeeling der velden en de overlading met kleuren geeft een zekere
stijve deftigheid aan het landschap; het vertoont zich bij de overigens nog
naakte natuur als in een gewaad, dat niet past voor den tijd des jaars, en wij
denken onwillekeurig aan de dame, die door kleurige kleederen en schitterende
gesteenten haar armoede van hart bedekt. De bloeiende bollenvelden spreken
meer tot het verstand dan tot de phantasie; het is een kleurenrijke industrie,
waarop wij trotsch mogen zijn als zonen van een koopmansnatie, maar die
de intieme bekoorlijkheid mist, welke een boekweitveld of bloeiende heide
eigen is. Dit neemt niet weg, dat ieder, die daartoe in staat is, een kijkje
dient te nemen op de bloeiende bollenvelden; duizenden maken daarvan dan
ook jaarlijks gebruik. In den bloeitijd krioelen de wegen van Haarlem naar
Leiden van wandelaars, fietsers en rijtuigen, vooral als een lentezonnetje die
kleuren meer gloed geeft.
De bollen, welke hier geteeld worden, zijn hoofdzakelijk hyacinthen, tulpen,
narcissen, crocussen, gladiolussen, anemonen, ranunculus, lelies en iris, maar
daarnaast komen ook tallooze andere soorten voor. De bloeitijd van de bollen duurt
slechts kort; elke plant bloeit slechts een keer, en na twee weken is de bloem
geheel verwelkt. De crocus begint de bloeicampagne: zij komt het eerst uit.
Evenwel wordt dit gewas niet zoo talrijk gekweekt, om den waren indruk van
het bloeiend bollenland te geven. De hyacinthen en tulpen vormen de hoofdzaak, en hun bloeitijd valt voornamelijk tusschen 1-15 April. Een zonnig
voorjaar bevordert het uitkomen uit den aard der zaak.
Wanneer men dien kleurenrijkdom en die sterke geuren der bloemen leert
kennen, komt onwillekeurig de gedachte bij den bezoeker op, dat deze het doel
zijn van de bollenteelt. Dit is geenszins het geval. Wanneer de bloemen goed
uit zijn worden zij veelal afgesneden, om daardoor den groei van de bollen te
bevorderen. En slechts weinige van die afgesneden bloemen worden naar buitenlandsche markten verzonden, nl. naar Engeland; echter de meeste kweek ers
maken daarvan geen gebruik. De kosten van het vervoer der bloemen worden
slecht vergoed. De meeste dier kleurige bloemen worden eenvoudig weggeworpen, tot niets bruikbaar.
Voor den kweeker zijn de bollen het doel der teelt, en daarop richt hij zijn
arbeid. In het najaar, in de maand October en het begin van November, worden de bollen geplant in mulle bedden. Zij worden op rijën, z. g. "regels"
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gezet, en daarna met zand bedekt. De paden tussehen de bedden worden steeds
lager gehouden, opdat in het natte jaargetijde het water terstond uit de omg·eving der bollen kan wegzakken. Al naar gelang der soorten heeft er dan nog
een bedekking plaats tegen de koude. En gedurende den winter bereiden de
bollen hun betere, snellere ontwikkeling voor.
De kweeker wenscht vooral de ontwikkeling der bollen, nl. zoo, dat in den
loop van eenige jaren van de kleine zijbolle~jes, die van een bol afgebroken
kunnen worden, flinke, zware, voor de verzending geschikte bollen worden verkregen. En dit belangrijke ontwikkelings-proces vindt eerst plaats, als de bloei
is afgeloopen.
Vooral het water speelt hierbij een belangrijke rol. Het grove duinzand, de
vochtige bodem, die evenwel niet drassig mag staan, iets wat in Holland met
zijn watermolens gemakkelijk te regelen valt, en de beschikking over veel goede
koemest, deze omstandigheden hebben de streek der geestgronden in Holland
het natuurlijk monopolie der bollenteelt gegeven, waardoor geen landstreek
Holland overtreft.
De bollenvelden verkrijgen in Juni, wanneer de bladeren der plant verdorren
en hun werkkracht tot het grooter worden der bollen geleverd hebben, een somber aanzien. Dan begint men de bollen te rooien en ze in de gebouwen te
brengen, welke men in groot aantal over het bollenland verspreid vindt, om daar
te drogen, op tafels uitgespreid. Die bollen vormen het doel der teelt, het
voorwerp van den handel. In de tweede helft van Juli vangt de handelstijd
gewoonlijk aan, en voor 1 Augustus zijn de zaken meest afgesloten. De kweekers, die zich niet met export bezighouden, verkoopen in dien tijd hun leverbare
bollen aan exporteurs en handelaars. In Augustus vangt de verzending gewoonlijk aan, en voor half September is die gewoonlijk verricht.
In Februari of Maart heeft de eigenlijke verkoop van bollen plaats voor het
gebruik. Dan gaan de exporteurs op reis, om overal ter wereld hun bollen aan
den man te brengen bij handelaars en bloemisten. Zij bezoeken geheel Europa
en Noord-Amerika. De belangrijkste afnemer is Engeland, dat ongeveer de
helft ontvangt. Daarop volgt Duitschland, met een zesde, terwijl ook een zesde
naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika wordt verzonden. Zoo heeft
Haarlems bollenteelt een wereldbeteekenis verkregen, en is de Bloemenstad
schier overal bekend geworden.
Wij eindigen met de woorden door Ferdinand Lovis aan Haarlems bloemen gewijd:
Tulipes, jacinthes,
Jacinthes, tulipes,
Polychromes lippes
Dont Harlem est ceint:

OVERVEEN.
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Dans la cité sainte,
Ni stêles, ni cippes:
Tulipes, jacinthes,
Jacinthes, tulipes.
Des parfums, des teintes,
Eldorado type
Pom un Aristipe,
Pour un des Esseintes:
Tulipes, jacinthes.

lIl.

VAN HAARLEM NAAR OVERVEEN OVER ELSWOUD
EN NAAR ZANDVOORT.

Wie, die Haarlem bezocht, heeft niet den Zijl weg bewandeld, welke llaar
Overveen leidt? Vroeger was deze weg aan den zuidkant geheel begrensd
door bollenlanden met hun eigenaardige schuren en nette bloemistenvilla's,
terwijl aan den noordkant op de groene velden de bleekerij zich gevestigd had.
Doch in de laat:,;te kwarteeuw is deze 'weg met zijn schoone landzichten schier
geheel door moderne huizen, op enkele gedeelten zelfs aan elkander gebouwd,
ingenomen.
Lang's dezen nog altijd vriendelijken, veelal schaduwrijken weg bereiken wij
het dorpj e Overveen, eigenlijk Tetterode (= kleine rode), een net, rustiek gelegen plaatsje aan den binnenkant der bosschen, die als tegen het duin gelegd zijn.
Volgden wij van hier den straatweg naar Bloemendaal, gelijk meest geschiedt, dan zouden wij een aangename, boschrijke wandeling hebben langs
een reeks van villa's en buitens, aan den binnenkant tegen en half op het
duin, van waar men verrukkelijke verg'ezichten heeft over het lage) vlakke,
grasrijke Holland en op Haarlem met zijn St. Bavo. Op dezen weg zullen wij
echter later aankomen. Wij slaan thans bij Overveen links om en wandelen
voorbij het vriendelijke R. C. dorpskerkje, met de bollenvelden van Haarlem
aan de linkerhand en boschrijke buitens aan de rechterhand, tot over de Brouwersvaart. Hier slaan wij den weg in naar het duin, en rechts gaande staan
wij na eenige minuten voor een kleinen waterplas, rustig gelegen in een door
boschrijke heuvels omlijste duinkom. 't Is een woest stukje natuur, dat donkere
meer~je, te midden van kreupele dennen en het stuivend duin, een plek, waar
men zich gaarne neervlijt in het schrale gras op den oeverrand of op de duin-
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helling, om er te mijmeren en te droomen. Dat kan men er doen op gewone
weekdagen gedurende de lente- en herfstmaanden. Doch des Zondags en in den
vacantietijd is 't hier druk met jongen en ouden uit alle standen, die gaarne
een dagje doorbrengen in het duin, en daar tusschen de dennen op die eenvoudige
tafels in de vrije natuur of onder rieten afdakjes pannekoeken eten en melk
drinken. Wij zijn hier bij het aan eIken Haarlemmer en Amsterdammer bekende Brouwerskolkje, een kom, door de bierbrouwers van Haarlem oudtijds
in het duin gegraven, om frisch water voor hun brouwsel te hebben. Van hier
werd de Brouwersvaart naar de stad aangelegd, om het duinwater te kunnen
aanvoeren naar de brouwerijen. Sedert lang doet het "Kolkje" als zoodanig
geen dienst meer; de brouwerijen zijn ook al langen tijd uit Haarlem verdwenen, doch als uitgangspunt, om van hier een dagje in het duin door te breng'en,
is het Brouwerskolkje vanouds geliefd.
Wij mogen hier niet vertoeven, maar zullen den weg door het duin, Duinlustweg
geheeten, van hier verder volgen voorbij het nieuw aangelegde, fraai gebouwde
buiten "Duinlust", met zijn smaak vollen ingang, vanwaar men schilderachtige
uitzichten heeft op de duinen en bosschen aan den eenen kant, terwijl een
schoon grasland met waterpartijen, door bosschen omlijst, aan de andere zijde
van den weg het oog aangenaam aandoet. Nog enkele minuten door het duinbosch, en rechts van den weg, bij een kleine uitspanning, half in 't knoestig,
verweerde geboomte verscholen, verrijzen de naakte 'duinen met hun witte zanden tot een aanzienlijke hoogte. Wij zijn hier te "Kraantjelek", een welbekende uitspanningsplaats, waar de jeugd schommelt en wipt, maar zich nog
het liefst in 't mulle duin wentelt. Ook wij bestijgen dien top, den "Blinkert"
bij uitnemendheid 1), vanwaar men het heerlijkst uitzicht heeft over den binnenduinzoom, over de afwisselende geestgronden met de bollenvelden, bosschen
en buitens en over het lage, effene grasland van Holland, enkel afgebroken door
de dorpen en landhuizen. En als men iets dieper het duin indringt en van een
hoogen top den blik naar het westen wendt, dan spiegelen daar van verre de
wateren der Noordzee over het witte zand.
Men meent, dat het deze Blinkert is, waar Witte van Haemstede in 1304 de
leeuwenbanier ontplooide, toen hij de Haarlemmers te hulp kwam in hun str\jd
tegen de Vlamingen, nadat hij te Zandvoort geland was (Zie pag. 226). En aan
den voet van dit duin sloeg Dumonceau in 1803 zijn legerkamp op; zelfs meent
men, dat de herberg Kraantjelek aan dezen haar opkomst dankt. Dit kan gedeeltelijk juist zijn, wat de uitspanning betreft. De naam was echter reeds veel
1)

Eiken naakten duintop noemt men eigenlijk een blinkl'rt. Voor dezen top, evenals nog voor eenige

andere, is dit woord een eigennaam geworden.
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vroeger bekend en moet ongetwijfeld worden toegeschreven aan het water, dat
hier sijpelend uit het zand te voorschijn kwam in tijden, toen het duin nog
vochtiger was dan thans.
Van Kraantjelek kunnen wij den Duinlustweg verder volgen rondom het rasterwerk van het buiten Elswoud, een echten duinweg, doch flink gehard. Wie in
eenzame rust wenscht te wandelen, kan deze weg worden aanbevolen, waar
het naakte duin grenst aan het bosch en slechts enkele huizen in het duin
gebouwd zijn. Men komt dan ten zuiden van Elswoud weder op de Aardenhoutslaan ; het laatste gedeelte van den weg loopt geheel door het bosch.
Wij wenden ons in gedachten eenige minuten naar den hoofdweg van Overveen, om een kijkje te nemen op den voorkant van Elswoud. Een fraaie straatweg, door statige beuken tot een
flinke laan gevormd, aan de oostzijde begrensd door een ruim gTasland en het zware houtgewas der
overplaats, loopt langs de z "mre
bosschen van het uitgestrekte landgoed. Rijk aan afwisseling is de
natuur op het schoone Els·woud.
Hier diepe, duistere lanen, daar
een witte duintop, blinkend boven
het donkergroene woud, vervolgens
weder een rustige waterpartij, of
Voorpoort van Elswoud 1786.
een ruim uitzicht op het overveld
en op Haarlem: zoo vindt men hier op dit buiten alle Hollandsche gezichten
vereenigd. Een steenen brug over de gracht en een deftige poort met een
koepeltorentje op het dak en overschaduwd door oude, breedgetakte linden geven
toegang tot de plaats aan hen, die vrijheid hebben, hier te wandelen. Al bezit
deze poort niet meer de aristocratisch deftige sierad~n, welke afbeeldingen uit
de 18e eeuw ons vertoonen, al zijn de beelden verdwenen en is het toenmalige
koepeltorentje door een veel eenvoudiger vervangen, toch maakt zij nog een
trotschen indruk. Twee rechte lindenlanen sluiten een smallen hertenkamp in,
waardoor een klein waterwerk is gegraven. Aan het eind ligt het geel gepleisterde, moderne huis, dat niet aan de verwachting voldoet, die men bij den
ingang koesterde. Het oude huis, slechts uit één verdieping bestaande, met
een door vier zuilen gedragen, zwaar frontispice, staande recht achter de poort,
met een in regelmatige, vierkante perken verdeeld grasveld er voor, dat aan
beide zijden door vleugels van stallen was ingesloten, een voorbeeld van stijfheid, doch tevens van den smaak dier tijden, zooals wij het kunnen zien op
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Radernakers afbeelding van 1746, is later door dit nieuwe gebouw vervangen.
De aanleg dezer buitenplaats dagteekent eerst van 1634, toen een zekere Daniël
Dumolllin, uit den arbeidersstand geboren, maar door handel en huwelijk rijk
geworden, zich hier vestigde. Niet lang diende de fortuin den ontwerper van
dit buiten; na twintig jaar moest hij het verkoopen, en de nieuwe eigenaar, Gabriël
Marcelis, ontving er in 1660 de prinses-douairière van Oranje met haar tienjarigen zoon. In 1786 bracht Prins Willem V met zijn jeugdige gemalin een bezoek
aan Elswoud. Hiermede zijn de historische bijzonderheden, aan deze schoone
plek verbonden, afgehandeld.
Wij wenden ons over de Aardenholltslaan tot den straatweg
--.,
.0:.,
naar Zandvoort door den Aardenhout, een schoon bosch, dat zich
langs dien straatweg over de duinheuvels uitstrekt. De Aardenhout
is van verschillende lanen doorsneden, meest met scherp afgestoken graskanten en met eiken
beplant, terwijl boschjes van hakhou t het geheel aanvullen.
Oudtijds had de naam AardenElswoud in '1746.
hout ("Arenderhout" schrijft Smids)
een uitgebreider beteekenis; Smids sprak in 1710 van den Aardenhout "terzijden Overveen", die omstreeks 1700 van het hout beroofd was, "zijnde de
lanen geraseerd, alle boomen, uitgesegt eenige weinige, ,veggekapt, en zoo alle
vermaak hier de mensen en vogelen ontweldigd." Dat deze streek oudtijds bij
de Amsterdammers zeer gezocht was, leert ons Roemer Visscher, als hij, den
Aardenhout verlatend, zingt:
Adieu, Aerdenhout en Overveen !
Adieu, jachthonden, groot en kleen!
Adieu, duynen, daar ik op plag te jagen!
Adieu, haasen, konijnen! gU sult niet meer klagen
Over mij, adieu seg ik, voor een half jaar!
Doch niet alleen voor jagers en aanzienlijken op hun buitens, ook voor den
burgerman uit Haarlem en soms uit Amsterdam was het gedeelte der duinstreek,
dat wij hebben rondgewandeld, een plek, waar zij gaarne een dagje doorbrachten. De Haarlemmers van voorheen, vooral uit den minvermogenden burgerstand, bezochten op bepaalde dagen volgens oude traditie de duinstreek. Nog
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in het begin der 1ge eeuw hadden zij hun Krokjesdagen, twee of drie Zondagen
kort na kermis, waarop het gewoonte was, een wandeling te gaan doen over
Bloemendaal naar Santpoort en Velsen tot Beverwijk. Dit gebruik schijnt zeer
oud te zijn, doch men weet niet, waar de naam van afkomstig is, hoewel hieromtrent verschillende meeningen ter tafel zijn gebracht. In het begin der 1ge
eeuw geraakten die Krokjesdagen in vergetelheid.
De Hartjesdag, in Amsterdam wel bekend en nog als een verbasterd overblijfsel in wezen in de achterbuurten, behoorde eigenlijk in Haarlem tehuis.
Doch tenvijl de lieden uit de kleine burgerklasse in Amsterdam vroeger op
Hartjesdag langs den Buitenkant, Haarlemmerweg en Haarlemmerdijk op zijn
Zondagsch gekleed heen en weer liepen, trokken de Haarlemmers op dien dag
naar de duinen, naar het Kolkje, Kraantjelek en den Blinkert, om daar in 't
mulle zand te stoeien en op het duin echt landelijk zich te vermaken.
Of wij hier in den Aardenhout de plek moeten zoeken, waar eens in den
grijzen voortijd de dienst van Hertus, de godin der aarde bij de oude Germanen,
gevierd werd? Of Hertjesdag eigenlijk "Hertusdag" is, en of men het uitgaan
naar het duin moet beschouwen als een schemerachtig spoor van het oorspronkelijk opgaan in den tempel der natuur in het vóór-christelijk verleden? Of
de frisch ontspringende bron bij Kraantjelek in dien tijd aanleiding moet gegeven hebben tot de oprichting van een heiligdom, aan de g'odin Hertus gewijd,
dat hier zou gestaan hebben, zooals enkelen meenen, en of in Aardenhout nog
de naam van Hertus is bewaard gebleven '(
Ziehier vragen, die herhaaldelijk besproken zijn, doch waarop de geschiedvorscher geen beslist antwoord kan geven. Dat de duinstreek in het lage Holland het vroegst bev,roond werd, is zeker, en niet onwaarschijnlijk zullen hier
verschillende tafereelen uit den natuurdienst der oude Germanen zijn afgespeeld, zonder dat wij dienaangaande nadere bijzonderheden kennen. En evenmin is het onwaarschijnlijk, dat er van de taaie tradities in het volksleven
enkele sporen zijn overgebleven, al werden zij in den loop der eeuwen onder
verschillende invloeden ook zoozeer van karakter veranderd, dat de oude oorsprong er nauwelijks meer uit valt te herkennen.
Van den Aardenhout wenden wij onze schreden dwars door het duin naar
Zandvoort. Eerst loopt de weg door een boschrijke streek, door den Aardenhout,
voorbij de duinen en akkers van Klein Bentveld, de groene heuvels en dennenlanen van Naaldenveld en het bosch van Groot Bentveld en vervolgens door
het echte duinland, dat in naakte toppen en dalen een rijke afwisseling der
terreinvormen vertoont. Weldra staan wij voor het dorp, in oude brieven
Sandefoerde, Sandfort en Sandvoert geheeten, een oud plaatsje, dat reeds in de
16*
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12e eeuw genoemd werd en voorheen een volkrijk dorp was. Zandvoort is een
visschersdorp, in het duin gebouwd, met al den eenvoud, den gewonen visschersdorpen eigen. De bevolking heeft haar nationale visscherskleeding nog
trouw bewaard. liet oude dorp bestaat uit grillig door elkander staande, lage,

Oude-Mannenhuis te Zandvoort.

kleine huisjes, met bochtige steegjes en straatjes er tusschen, waar het moeielijk
is, den weg in te vinden - echte kenmerken van een visschersdorp in de
duinen. Het Oude-Mannenhuis met zijn schilderachtigen gevel is het eenige
gebouw, dat de aandacht trekt.
Sedert 1826 bestaat er te Zandvoort al gelegenheid tot baden en een badhuis,
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maar eerst in de laatste 25 jaren is het dorp tot een eigenlijke badplaats geworden, die vooral in de laatste tien jaren zeer in bloei is toegenomen. Een
nieuw dorp is om het oude gebouwd; eigenlijk zijn het wel drie nieuwe dorpsgedeelten, die de vreemdelingen herbergen. Ten noorden van het dorp strekt
zich op het duin een reeks van villa's en hötels uit, welke in het noorden
eindigt met de Passage, een zonderling gebouw, dat niet bij het duin behoort.
Dichter bij het oude dorp en ten oosten daarvan heeft men onderscheidene
kleine villa's en woningen tot zomerverblijf gebouwd, stijl bekend, en verder
ook ten zuiden van Zandvoort. In het nieuwe park Kostverloren, omgeven door
veel opgaand hout, vindt men, behalve onderscheidene villa's, ook het gebouw
der Amsterdamsche Vereeniging voor Vacantiekolonies.
Zand voort neemt meer en meer het air aan van een internationale, moderne
badplaats, waar men boulevards aantreft met vreemde namen, als "Boulevard
de Fauvange" e. a. :Moge ons Nederlandsch gevoel zich hieraan stooten, toch
blijft het breede strand, oprijzende in natuurlijke golvingen tot de duinen, voor
de bezoekers aantrekkelijk. Rust is hier wel niet meer, maar evenmin heerscht
er de kermisdrukte van Scheveningen. De spoorwegverbinding en bovenal
de electrische tram, die zoo lustig door de duinen ijlt, nutken Zandvoort met
Haarlems schoone omstreken gemakkelijk bereikbaar. De plannen om te Zandvoort een wandelhoofd te bouwen zijn in overweging.

***
Wij gaan terug op onzen weg, om van den tol aan den Zandvoorter straatweg, waar deze de Aardenhoutslaan snijdt, genoemde laan naar het zuiden te
vervolgen en verder den weg naar Vogelenzang in te slaan.
Rustig, weinig gestoord door de jacht van rijtuigen, loopt de eenzame landweg eerst door de bosschen van Boekenrode en verder aan den achterkant
langs een boschrijke streek binnenduinen, met een breede, grasrijke duin vlakte
in het westen, waarboven op een afstand de met bosch bedekte westelijke duinzoom
en het echte zeeduinlandschap uitsteken. Hollands duinland vertoont zich hier met
een eigenaardige, landelijke bekoorlijkheid, waar geen buitens of kunstvormen de
eenvoudige lijnen der natuur verstoren; waar men niet in bijzondere verrukking komt,
maar gaarne in stilte gaat droomen; waar men uitrust van vermoeienis en enkel
wordt opgeschrikt uit zijn mijmeringen door het schuwe wild, dat vlucht voor
den naderenden voetstap, en door het vogelenheir des wouds. Ga hier in de
Meimaand een tochtje ondernemen, als 't groen der bladeren zijn eerste ontwikkeling heeft, als de gevleugelde boschbewoners hun hoogtijd vieren: dan is 't
overal jubel en vogelenzang.
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J a, vogelenzang is het hier! Is het vreemd, dat het buiten, daar aan 't eind
van de dwarslaan, waarbij wij thans genaderd zijn, met zijn bosschen tegen het
hooge duin, "Vogelenzang" geheeten is'?
Hier ·was het, dat het grafelijk lust- of jachthuis stond, door Floris V gesticht,
die er dikwijls verblijf hield, zooals blijkt uit talrijke giftbrieven, daar gegeven.
Hertog Albrecht van Beieren schonk dit huis in 1383 aan Reinout van Brederode
als vergelding van trou we diensten, waardoor het aan de heerlijkheid Brederode
kwam. Doch allengs geraakte het gebouw in verval en is het geheel verdwenen,
zoodat er geen spoor meer van te vinden is. Het tegenwoordig huis is van
jonge dagteekening. :Maar de schoolle natuur, de bosschen, de schaduwrijke
lanen, de weiden en wateren in hun bekoorlijke afwisseling, zij zijn gebleven
en maken Vogelenzang tot een heerlijk oord.
Het dorp Vogelenzang, op korten afstand te midden van bollenvelden gelegen,
welks Katholieke kerk zich op het eind van het dorp aan de grens van het
weiland zoo fier in de duin vlakte verheft, als om een oog op het Huis te Vogelenzang te houden, is uiterst eenvoudig en stil) en biedt geen bezienswaardigt>.
Wij volgen dien weg dan ook niet, doch de statige, lommerrijke laan van
Vogelenzang, de Beekslaan, langs wandelend, bereiken wij weldra het station,
om van hier over Bennekom door velden van kleuren en geuren weer aan te
landen in de Bloemenstad. En op dezen schoonen :Meidag worden wij medegesleept door den indruk van dat beeld der natuur, waarvan Hélène Lapidoth
Swarth zong:
Dooradem nu mijn kamer, g'ele tulpen
Met teedre weelde van vioolaromen,
En laat me, in bleeken regennevel, droomen
Van gouden Lente, strooiende over fulpen
Duin gele bloemen, die geen zeewind schromen
En zóo vermooi end ronde strooien stulpen,
Dat ze uit een zee van gulden zonnegulpen
Als gouden koeplen, vonklend pralen komen.

o

Lente! ik zie uw gele kleed al wuiven!
De blije Meiwind doet uw mantel zwellen,
Uw blondomlokt naief gelaat omstuiven
Veel gele wilgekatjes en kapellen.
'k Wil hoog voor u mijn venster openschuiven
o kom dan, blonde, een sprookje mij vertellen!

DOOR KENNEMERLANDS DUINSTREEK.

Haarlem heeft in de laatste vijf-en-twintig jaren een buitengewone uitbreiding
verkregen. De bevolking der groote steden dringt zich dichter naar de duinen,
en met een reeks van nieuwe wijken is Haarlem dan ook omringd geworden,
die het stadsgebied voortschuiven naar Overveen en Bloemendaal. Dat zagen
wij aan den Zijlweg, dat zien wij ook ten noorden van Haarlem. Hier buiten
de stadswallen, nabij de Kleverlaan, verrijst een nieuw stadsgedeelte, het
Kleverpark, thans in aanleg, waarlangs de electrische trambaan naar Bloemendaal loopt.
Wij, als historische wandelaars, houden niet van de gemakkelijkste verkeerswegen; "\"ij nemen dus geen plaats in dit aangename vervoermiddel, maar
verlaten Haarlem, om langs de Kleverlaan Bloemendaal te bereiken, na een
kleinen omweg. Van het station te .Haarlem over het Kennemerplein en Frans
Halsplein komt men op den Schoterweg, den ouden weg naar Schoten en
Santpoort. Even buiten de stad ziet men links de cavalerie-kazerne over een
breed grasveld, terwijl ten oosten van den weg de dichte bosschen van de
buitenplaats "het Klooster" met een aanzienlijken vijver te midden van het
geboomte zich op eenigen afstand verheffen. Op het oogenblik, dat wij hier
ronddwalen, is het Klooster nog in wezen; het is echter ook bestemd, om in
een villapark veranderd te worden. Het buiten ontleende zijn naam aan een
vroeger klooster van reguliere kanunniken, Onze-Lieve-Vrouwe-Visitatie geheeten.
De bosschen van het klooster vormden een geschikten aanleg voor een buiten
en werden ook als zoodanig gebruikt, zooals met menig klooster na de Hervorming
geschiedde. En in dien tijd was de Schoterweg, die van Haarlem over een
strook zandgronden langs het Spaarne naar Santpoort loopt, een geschikte
streek tot het bouwen van buitens voor aanûenlijke Amsterdammers, die langs
het IJ en het Spaarne deze streek gemakkelijk konden naderen. Onderscheidene
buitens met fraai aangelegde tuinen verrezen hier aan den weg, die echter
meest verdwenen zijn.
Dit is ook het geval met het Huis te Schoten, eens een adellijk slot, dat in
den Spaanschen tijd verwoest werd, en waar men later de hofstede Sparenrijk vond.

250

HUIS-TER-KLEEF.

Aan dezen weg vindt men ook de nieuwe begraafplaats in een fraai aangelegd
park met Mausoleum en daarnaast de nieuwe Katholieke begraafplaats.
Even vóór deze bereikt is, buigt een weg zich links van den Schoterweg af,
die in een schier rechte lijn naar de duinstreek loopt, de Kleverlaan. Van een
laan heeft deze weg weinig en bekoorlijk is de stoffige grintweg ook geenszins.
Maar wij willen een kijkje nemen op een historische plek. Want aan deze
laan wijst een onaanzienlijke bouwval ten noorden van den weg, met een aarden
walletje er vóór, de laatste overblijfselen van het eens zoo trotsche Huis-terKleef aan. Misschien herinnert het achtkantig torentje op den hoek van de
boerenwoning daarnaast nog aan den koepel van het vroegere Rlot.
Het Huis-ter-Kleef is waarschijnlijk een stichting van Aleida van Kleef, de

Buitenplaats het Klooster bij Haarlem in de 18e eeuw.

gemalin van Graaf Dirk VII; het was later geruim en tijd een bezitting van de
Heeren van Brederode. Gedurende de belegering van Haarlem door de Spanjaarden werd het huis ingericht tot het hoofdkwartier van Don Frederik de Toledo,
Alva's zoon, die van hieruit het beleg der stad leidde. Toen Haarlem gevallen
was en de stad aan roof en plundering werd prijsgegeven, deden
"Des brands en buskruids felle kracht
Verand'ren in een puinhoop deze muren.
Wat eens een Hof rier ridd'ren was geweest,
Daar zang en spel klonk door de ruime zalen,
Daar Bredero, zoo rond, zoo blij van geest,
Den adel van ons vaderland placht te onthalen,
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Bleef nu niet meer dan een verwarde klomp
Van aarde, puin en afgevallen steenen,
Vertoonende in dien akeligen romp
Geen teeken zelfs van 't geen het was voorhenen."

Aldus treurde Pieter Vlaming over de lotgevallen van dit slot.
Wij vervolgen de Kleverlaan door de heerlijke graslanden en naderen de
duinstreek. Hoezeer is het leven dezer streek in een paar eeuwen veranderd!
Van Santpoort tot Vogelenzang vond men in de 17 e en 18e eeuw langs den
binnenkant van het duin een reeks van groote garell- en linnenbleekerijen, die
den roem van deze streek waren op industrieel gebied. De zuivere lucht en
het heldere water, dat uit de duinen parelde in tal van slooten, maakten deze
streek als aangewezen tot dit bedrijf, en een talrijke bleekersbevolking vestigde
zich hier. In 1742 telde Bloemendaal, of Aalbrechtsberg, zooals het eenmaal
geheeten werd, ongeveer 800 inwoners en de helft daarvan waren bleekersmeiden en knechts, de eersten meestal voor de linnen-, de laatsten voor de
garenbleekerij. In het voorjaar trokken die bleekers uit het toenmalige StaatsBrabant en Overijsel naar hier, om in den herfst naar hun haardsteden terug
te keeren. Van den vroegen morgen tot den laten avond klonk het gezang van
dit jonge volkje over de velden, waar rappe handen steeds bezig waren" om
het linnen te spannen, te besproeien, te keeren, enz. of weg te dragen naar de
droogloodsen. De zon en het duinwater waren toen de eenige, doch zuivere
bleekmiddelen.
De bleekerij van Haarlems omstreken behoort tot het verleden. De natuur
heeft onder moeten doen voor de kunst; de scheikunde heeft de hemelgodin
naar de kroon gestoken, en Bloemendaal heeft de nijverheid verloren, die door de
dichteres Koolaart "een lust der oogen" genoemd werd. Bloemendaal werd weldra
echter schadeloos gesteld voor dit verlies.
Wij naderen thans de duin- en geestgronden en als wij de spoorlijn gepasseerd
zijn, zieH wij op korten afstand vóór ons reeds de afwisseling van de duinterreinen,
met een gordel van hoog en laag geboomte gekroond, in vele richtingen door
wegen en paden doorsneden. Zoo hier en daar rijst een rood pannendak of een
witte gevel uit het bladerdak te voorschijn. Het spitse torentje van Kennemerheuvel vertoont zich reeds en dicht vóór ons ligt Kleveroord met zijn
bloemfestoenen. Links vóór ons ligt op den achtergrond Veldheim met zijn
vijvers, en wij bevinden ons thans in het hart van Bloemendaal.
De natuur van het landschap is op korten afstand geheel veranderd. De
effene weiden hebben voor een terrasvormig oploopend duinlandschap plaats
gemaakt, dat met een reeks van villa's en buitens te midden van hoog
geboomte bezet is, terwijl daartusschen en in het dorp nog enkele eenvoudige

252

BLOEMENDAAL .
.

------------------------------

burgerwoningen gevonden worden, die in aanleg aan het voormalige bleekersdorp herinneren. De straatweg van Overveen naar Salltpoort en Velsen rijgt
die buitens aaneen als tot een parelsnoer, om het Hollandsche landschap geslagen.
Tusschen den straatweg en het eigenlijke naakte duin is alles hoog bosch, door
paden en wegen doorslingerd. Baart het verwondering, dat Hollands graven
hier eenmaal een geliefdkoosd jachtterrein vonden? Doch thans is dit anders;

Huize Hartenlust te Bloemendaal in welstand.

(Achterzijde).

zoo hier en daar heeft de moderne eeuw reeds haar speculaties gericht op deze
schoone natuur, om de landgoederen van rijk geworden voorouders en de
heuvelachtige terreinen te exploiteeren door Mtels. De 20è eeuw heeft voor den rijkdom niet den zin gericht op grootsche, uitgestrekte buitens, doch meer naar de steden
in den winter, terwijl men in den zomer op zijn best een villa kiest en het
overige van den tijd in het buitenland of op een levendige badplaats doorbrengt.
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Echter de burgerlijke welvaart zoekt thans meer en meer voor korten tijd
deze schoone plekjes des lands, om in het lommerrijk duin rond te dolen.
Zoo is ook het boschrijke buiten Hartenlust, ten oosten van den weg, onmiddellijk bij het dorp, welks huis van den straatweg niet te zien is, en dat een
onvergelijkelijk vergezicht aanbiedt over het dorpje Schoten en op Haarlem,
een buiten met terrassen en vriendelijke waterpartijen tusschen het geboomte,
thans tot een hótel-en-bouwonderneming geworden, waardoor dit eens zoo trotsche
landgoed geheel wordt en gedeeltelijk is veranderd.
Het eigenlijke Bloemendaal is een modern dorp, zonder iets antieks, dat
in hoofdzaak gebouwd is langs den
straatweg; het bestaat uit een lange,
hier en daar een dubbele rij huizen,
waarvan een aantal heerenhuizen of
optrekjes met tuinen zijn. Het geheel
maakt den indruk van een zornerverblijfplaats, en het vreemdelingenverkeer en bezoek, alsmede de talrijke aanzienlijke landhuizen vormen,
dan ook de hoofdbron van bestaan
voor vele bewoners.
Op een schilderachtig plekJe, even
buiten de kom van het dorp, verrijst
het vriendelijke kerkje in den vorm
van een langwerpig achtkant, met
twee uitbomvingen aan de beide zijden, waarvan de westelijke als ingangportaal dient, terwijl een achtkantig,
laag torentje zich midden op het
dak verheft. Het kerkje is omringd
door een ~erkhof met lommerrijk
Kerk te Bloemendaal.
geboomte.
Deze kerk dagteekent van 1636 en was de eerste op deze plaats; vóór
dien tijd werd zeker het kapelletje van Petronella (zie pag. 260) voor de uitoefening van den godsdienst in deze streken gebruikt.
Bloemendaal is altijd beroemd geweest als een liefelijk plekje met een bekoorlijke natuur. Voor een halve eeuw was 't er nog betrekkelijk rustig, een rust,
die niet doodde, maar opwekte. Hoe gelukkig gevoelde de Genestet zich hier
(1854), als zijn hart vol werd van de heerlijkheid der natuur.
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"Toch, Hollands rozentuinen,
U bleef mijn hart verpand;
Op Hollands blonde duinen
Prijs ik mijn eigen land!
U heb ik uitgelezen,
Mijn bosch en duin en dal,
Daar half mijn thuis mocht wezen,
U eer ik bovenal!
Keen, frisscI1e bloemengaarde,
Zoo needrig, maar zoo rijk
In vriendlijkheid op aarde
Geen plekjen u gelijk!
Laat schooner oorden spreken
Van kracht, van majesteit,
Mijn uitverkoren sti'eken,
Gij ademt: lieflijkheid!
Waar rijzen zoeter geuren?
Waar mengelt de avondstond
Zoo vriendelijke kleuren,
Zoo lieflijk bruin en blond?
Ik weet geen lentedreven
Zoo rijk aan melodij;
Waar had ook 't jonge leven
Een blijder glans voor mij !"
Bloemendaal heeft in de laatste jaren een groote uitbreiding erlangd en veel
veranderingen ondergaan door het verkoopen van eenige der groote buitens,
die niet meer in handen van enkelen bleven, maar versnipperd werden. Eensdeels valt dit te betreuren, anderdeels strekt het de plaats tot voordeel. Voor
weinige jaren was er schier geen bouwgrond te bekomen, daar alle terreinen
in handen waren van enkele vermogend en, die daarvan geen afstand wilden
doen. Alleen het Bloemendaalsche Park, een terrein van beperkten omvang,
gaf gelegenheid tot het bouwen van eenige villa's.
In dezen toestand kwam groote verandering, doordien het uitgestrekte landgoed Duin-en-Daal en het kleinere Hartenlust in handen van bouwmaatschappijen kwamen. Reeds in enkele jaren is het hier veel anders geworden. Werd
het oude, klassieke gesloopt aan den eenen kant, vele nieuwe villa's zijn er
verrezen, en de heerlijkste plekken in het duinland, die vroeger afgesloten
waren voor het verkeer en geheel onbekend bleven, zelfs voor de bewoners,
werden opengesteld voor wandelaars.
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Een drietal parken, wel met verschillend karakter en een eigen natuurschoon,
maar toch nauw met elkander samenhangende, vormen de groote aantrekkelijkheid van Bloemendaal. Zij zijn het Bloemendaalsche Park, het Bloemendaalsche
Bosch en het Villapark Duin-en-Daal.
Al deze parken zijn vroegere buitenplaatsen. Het Bloemendaalsche Park is
aangelegd op het heuvelachtige duinterrein der vroegere buitenplaats Buitenrijp.
Van den kant van Overveen naar Bloemendaal gaande, vindt men bij het vriendelijke Duinouwe aan den straatweg den eersten toegang tot dit Park met heerlijke boschpartijen, waartusschen zich wegen en voetpaden slingeren, terwijl
onderscheidene villa's er verrijzen op de hellingen der heuvels.
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Het Bloemendaalsche Bosch, grootendeels de vroegere buitenplaats Saxenburg,
en vormt een particuliere bezitting, die voor het publiek is opengesteld. Het is een
uitgestrekte wandelplaats met hoog geboomte en trotsche lanen; het mosbed
onder de beuken en eiken biedt een aangename rustplaats aan op warme zomerdagen, terwijl smalle voetpaden het eikenhakhout doorsnijden.
Doch het meest trotsche landschap, dat aan den Veluwezoom herinnert, vormt
Duin-en-Daal, voorheen als een der schilderachtigste buitenplaatsen van geheel
Nederland geroemd. Trotsch en liefelijk, afwisselend, maar toch rustig, ligt
het bekoorlijke Duin-en-Daal in het hart der duinen. Als een uitspanning in
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het duin aangevangen, later als buitenplaats met het heerlijkste geboomte en
de bekoorlijkste waterwerken verfraaid, is het huis in 189i weder gedeeltelijk
in een hötel en restauratie veranderd, terwijl de duinen en bosschen door wegen
worden doorsneden, waarlangs reeds onderscheidene villa's zijn aangelegd, thans
nog half verscholen in het geboomte, of eenzaam gelegen op een duintop. Daar
verrijst op een geïsoleerde duinhoogte in het naaldhout van verre het buiten
het "Kopje", dat herinnert aan de eigenaardige bergformatie, welke onze

Nieuwe straatweg te Duin-en-DaaL
(Photo van de firma Kléinman).

stamgenooten in Zuid-Afrika een Hollandschen naam gaven, zooals aan vele zaken
in hun nieuw land. Duin-en-Daal vormt het Schwarzwald in duodecimo, maar
met iets, dat zelfs het Schwarzwald mist: den heerlijken zeewind, die, op de zonnige duinen gestoofd en vervuld van het pittig aroma der kruiden en dennen,
een ongekend genot biedt aan de longen. Ver:jonging en verfrissching stroomt
hier over het geheele zijn van den mensch, zegt een schrijver van deze plek.
Als gij dat hooge duin beklimt, ziet gij daar in het westen reeds de zee, de
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oneindige. Zoo hier en daar schijnen zwarte stippen op het water te drijven,
gekroond met wazig donkere pluimen, breed zich uitzettend en versmeltend in
het hemelblauw om de randen. Dat zijn de stoomschepen, die op de haven
van IJmuiden koersen, of van daar zee kiezen.
Het oude buitengoed Duin-en-Daal was vroeger een tantaluskwelling voor den
wandelaar, die zich in de vrije natuur wilde vermeien, want angstvallig 'werden
de grenzen bewaakt; niemand, uitgezonderd enkele bevoorrechten, mocht dien
bodem met zijn heerlijke natuur betreden. Die vriendelijke weiden en liefelijke
meertjes, zij lokten met onweerstaanbare kracht, en toch, men mocht ze niet

De Chalet te Duin-en-"Qaal.
(Naar een photo van de firma Kleinman.)

naderen. Doch het buitengoed is voor een drietal jaren in andere handen overgegaan en tot een villapark ingericht. De ligging van het h6tel, aan het eind
der duinweide, bij den vijver, die het grasveld met een stroompje doorslingert,
terwijl rondom de hooge duinen zich verheffen, met sparr~n begroeid tot de
toppen, en de wegen, met zachte bochten rijzend en dalend, langs de heuvels
slingeren, de ligging te midden van deze schoone natuur is eenig in ons land.
Verder naar het westen ligt nog het naakte duinland langs de zee, waarover
een weg is aangelegd door de meest woeste en sterkst afwisselende gedeelten
van het terrein. Daar heerscht nog de echte toon van het duinlandschap, zooals
het na zijn wordings-proces te voorschijn kwam, en wanneer 'wij ons daar
17
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nederzetten in het zand, komt er een gevoel over ons, als de Genestet bezielde,
toen hij in 1856 in deze streken schreef:
"Nooit vloeide of vloeit zoo rein mij Neêrlands bloed door de adren,
Nooit voel ik mij zoo waar, met teedren liefdeband,
Aan u gehecht, verknocht, 0 grond, niet mijner vadren,
Toch, 0 mijn zoet geboorteland!
Dan waar ik op uw duin mijn kroost in 't zand zie baden,
En straks mijn oudste wicht al schaatrend vliegt en holt,
Met opgewonden blos van de eigen mulle paden,
Waar ik zoo menigwerf als knaap ben afgerold."

Zeegezicht, genomen van Duin-en-Daal.
(Photo van de firma Kleinrnan.)

Hoewel de natuur hier bekoorlijk zal blijven, moeten toch de onverwrongen
vormen verdwijnen, als dat villapark meer in exploitatie genomen wordt en de
fiere sparrenbosschen, waar de wegen tusschendoor slingeren, gekapt zijn, gelijk
reeds hier en daar geschiedt, om er landhuizen te bouwen.
Duin-en-Daal is door verschillende verbindingswegen met het Bloemendaalsche
Park en het Bloemendaalsche Bosch verbonden, zoodat deze aaneensluiting van
bosschen en parken een groot geheel vormt, om er rond te dolen.
Een weg van Duin-en-Daal voert door de schoone, wilde duinvallei, het Kweekduin, die in twee vertakkingen bij Bloemenheuvel en bij het station Overveen
op den straatweg uitkomt.
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Wij gaan verder noordelijk, volgen den weg, die over de duinweide achter
het hötel Duin-en-Daal verder slingert door een verrukkelijk landschap, komen
langs het in 't bosch gelegen hötel Groot-Zomerzorg, eens een prachtig buiten,
en bereiken van de oostzijde in de duin vallei het kleinere, vriendelijke hötel
Klein-Zomerzorg, onder welks veranda men een prachtig gezicht heeft over het
grasveld in de onmiddellijke nabijheid, op den met bosch begroeiden zoom aan
den binnenkant van het duin, terwijl daarboven de naakte of met helm be-

Zomerzorglaan bU Uloemendaal.
(Photo der firma Kleinman.)

groeide toppen hun zilveren hoofden opbeuren tegen het blauw des hemels. Waar
vindt men lichteffecten gelijk hier, als de wolken, langs het luchtruim drijvend,
hun schaduwen in grillige vormen doen voortzweven over het groen en grijs
van het landschap?
Heerlijke duinen van Kennemerland ! Valt het te verwonderen, dat Hollands
edelen zich aangetrokken gevoelden, om in uw romantische dreven hun kasteelen
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te bouwen? Wat al geschiedenissen werden hier afgespeeld in de onrustige
dagen van Hollands graven!
Daarginds, aan den voet van het duin, waar nu de Duinhoeve, de boerderij
bij het Mtel Groot-Zomerzorg ligt, verrezen eens de muren van het "Huis te
Bloemendaal" ook "Aalbrechtsberg" of "Aelbertsberg" 1) geheeten, naar den heiligen Albrecht. De stichting van dit huis wordt toegeschreven aan Graaf Floris
II of de Vette, die in 1122 overleed. Daar, op Aalbrechtsberg, klonken dikwijls
de vroolijke feestgalmen der luisterrijke festijnen. Bovenal was het er levendig,
als de Graven van Holland van een zegevierenden tocht tegen de West-Friezen
huiswaarts keerden en hier hun vazallen en getrouwen onthaalden.
Doch het adellijke huis werd in 1132 door diezelfde West-Friezen, die hun
stijven nek niet wilden buigen voor het grafelijk gezag, vernield. Later werd
het huis herbouwd en diende het tot hof en schatkamer der Graven, zooals blijkt
uit bezegelde brieven, daar in 1284, 1288, 1291 en 1292 door Floris V en in
1313 door Jan II uitgegeven. Een hardsteenen zerk, in den muur gemetseld,
wees door Latijnsche woorden: "Hic quondam Hollandiae cu ra" , d.i. "hier was
eens het hof van Holland" den roem van het huis aan.
Van het adellijk huis is niets meer over; alleen is de streek, waár het gestaan
heeft, nog onder den naam Albrechtsberg bekend. Tot in het laaÜ';t df'r 18e
eeuw moet hier nog een kapel gestaan hebben, waarin ook dienst verricht werd.
Deze kapel was aan de Heilige PetronelIa gewijd. Doch ook dat laatste overblijfsel wordt er niet meer gevonden, en alleen de rustige duinvallei doet voor
het geestesoog van den historie-lievenden wandelaar de beelden opdoemen, die eens
aan dit landschap leven schonken, doch waaromtrent de geschied bladen weinig
vermelden.

*

**

Wij volgen thans den straatweg, die van het kerkje te Bloemendaal naar
Velserend loopt. 't Is aanvankelijk een lommerrijke laan en na enkele minuten
reeds streelt bij de Villa Franca een der fraaiste duingezichten het oog. Wij
blijven nog niet hierbij stilstaan, doch gaan enkele schreden verder. Daar
verheft de villa Caprera haar slanke lijnen tegen een achtergrond van
statig geboomte, en verderop verrijzen de dicht begroeide hellingen van de
ruige, steile achterduinen. De hoofdweg loopt verder door een kleine buurt met
verhuurde optrekjes, terwijl rechts de weg wordt geflankeerd door het boschrijk
1) Tusschen Bloemendaal en Jan Gijzenvaart ligt een buitenplaats "Aelbertsberg"; deze is nieuw en
beeft geen betrekking met het oude adellijke huis aan het duin.
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gebied der binnenduinen, eindelijk de Schapenduinen. Links verrijzen de bosschen
van Meerenberg, doch vóór wij deze bezoeken, werpen wij een blik op het
landschap, dat zich ten westen van den weg uitbreidt.
Aan die zijde wordt de weg begrensd door een effene, lage duinvallei, een
groene weide met een meertje, "het Meertje van Berkhout", in bet midden.
De meening, door sommigen uitgesproken, als zou men hierin een overblijfsel
van een ouden Rijntak moeten zien, die langs het kasteel Brederode noordwaarts
stroomde, is zonder grond; het is een gewone duinvallei, zooals men er vele in
onze duinen vindt; een stuk oud zeestrand, dat door de vorming van nieuwe duinen
verder zeewaarts is afgesloten geworden en thans geheel door boog duin is omgeven.
Doch al moeten wij de dichterlijke illusie van den historisch en Rijnstroom aan
deze plek ontnemen, de natuur verliest er niets door aan bekoorlijke afwisseling.
Wij gaan verder op onzen weg.
De morgen lacht, de koeltjes zweven,
De hemel straalt van liefde en licht;
Stil, statig uit de schoone dreven
Rijst Meerenberg, 't gew~jcl gesticht.

Meerenberg ligt daar in een der rustigste streken, midden in het duin, dat
hier door duinvalleien in het noorden en zuiden wordt doorsneden, terwijl in
het oosten en westen de echte duinen zich nog uitbreiden. Die rust maakt het
ook onnoodig, dat het gebouw wordt afgesloten door muren; een eenvoudig
rasterwerk omringt het gesticht met zijn tuinen en parken. Een breede weg
loopt van het hek te midden van breede grasvelden naar het hoofdgebouw, dat
een ernstigen, doch geenszins onvriendelijken indruk maakt. Rechts staat het
kerkje van het gesticht, dicht aan den weg, door geboomte omringd. In een
ruimen kring om het hoofdgebouwen bijgebouwen, bovenal aan de achterzijde,
verheft zich het statig geboomte op de heuvelachtige duinen binnen de omheinde
ruimte. En verder naar het westen, achter die blanke heuvels, zingt de zee
haar weemoedig lied, dat wij echter op deze plek niet hooren. De zee geeft
een weldadige frischheid en zachtheid aan de lucht, die den invloed van de
aromatisch geurende bosschen nog des te weldadiger doet zijn.
Meerenberg's ligging is bij uitstek gescbikt, om de geschokte zenuwen tot
kalmte en rust te stemmen; de indruk, welken de natuur hier maakt, is die van
vrede en gelatenheid. De gestichten voor zielslijders moeten in de vrije natuur
gebouwd worden. Hoewel op een oppervlakte van 48 Hect. hier 23 gebouwen
staan, waaronder drie gestichten en woningen van bedienden, enz., en men dus
als van een klein gehucht kan spreken, wordt toch door het geboomte, dat alles
omsluit, de indruk van een zoo talrijke bevolking beperkt.
)'j*
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Meer en meer zoekt men dergelijke rustoorden voor de menschheid, lijdende
aan kwalen, waarvoor geen kruiden zijn gewassen, doch aan wie de vrede der
natuur de eenige verzachting aanbiedt.
1\Ieerenberg was vroeger een buitenplaats, die haar naam ontving naar het
meertje in de duinvallei te midden van het bergachtige landt3chap. Deze buitenplaats werd in ] 843 door de Provinde aangekocht, om er een provinciaal krank-

Het Hoofdgebouw van Meerenberg.

zinnigengesticht te vestigen, dat sedert belangrijke uitbreidingen onderging.
Den 26st en Juni 1849 werd Meerenberg aan die bestemming overgegeven; op
1 Jan. 1875 telde het gesticht 554 patienten; op 1 Jan. 1890: 676 mannelijke en
708 vrouwelijke bewoners. In 1901 bedroeg het aantal verpleegden totaal 1568.
Ach, droeve plek! Hier breekt u 't harte
Van weedom, die de weelde stoort:
Bedrogen hope en zonde en smarte
Vereent haar offers in dit oord.
DE GENESTE'.r.

***
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Wanneer wij de schoone partijen van Meerenberg zijn voorbijgewandeld, hetzij
langs de oostzijde aan den kant van het Schapenduin, hetzij langs de dicht
beboschte gedeelten aan den westkant, waar het echte naakte duinlandschap grenst
aan de parken der stichting, dan zien wij opnieuw een lieflijke vallei vóór ons,
een vriendelijk grasveld, welks slooten van kristalhelder duinwater schitteren, en
dat aan beide zijden door houtgewas is ingesloten, waarboven in het westen de
naakte blinkerts hun kale schedels verheffen.
In dit rustige dal verrijzen de grijze muren van het oude kasteel Brederode :
een klassieke ruïne, die past in den toon van het landschap. Bovenal
Bij 't frisch en helder najaarsweer,
Als 't purper wemelt om de duinen,
En rozig goud langs d' eikenkruinen,
Ga dan naar Breêroos grijzen muur.
Drie eeuwen stormden om zijn kruin,
En knaagden aan zijn ijzer puin;
De denkmaal eedlel' voorgeslachten
Verschoot van glans, verviel van krachten;
Zijn kroon viel af, zijn vorm verdween;
De gele roerdomp plast door 't moer,
Waar 't golfgespeel der breede grachten
Weleer door 't suizend rietbosch voer;
De steenuil weeklaagt in den toren;
Aan de uitgekalkte vensternis
Speelt daags de bonte hagedis,
Te nacht doet zich de krekel hooren
In 't donker welfsel, schril van toon;
En toch, -- de bouwval is nog schoon,
Als 't late zonlicht in de transen
Een glorie van rood goud penceelt,
En vonken in den mistdrop glansen,
Die over 't blauwend muurkruid speelt;
Als 't schemert in gewelf en kelder,
Van struik en braamstruweel omzoomd,
Maar 't purperlicht nog klaar en helder
Door reet en boograam binnenstroomt;
De geelgors, dwalend uit de abeelen,
Een weeken toon, een kweelend lied
Van de afgebrokkelde kanteelen
In 't zwijgen van het landschap giet.
Ja, dan is 't schoon, hem aan te staren,
Den steenen reus in 't bloeiend dal!
Wie dus nog schittert in 't verval,
Wat moest dien niet al prachts omwaren,
Toen nog de frischheid van zijn bloei
Den tijdstroom tartte als 't windgeloei.
HOFDIJK.
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Voorzeker, de ruïne van Brederode is schoon, niet enkel voor den dichter,
den schilder, den historicus, maar voor ieder, die oog en gevoel heeft voor
kleuren en lij nen.
De ruïne van Brederode is wel de mee est populaire in Nederland. Zij ligt
in een bekoorlijke landstreek en is gemakkelijk te bereiken, zoodat in den zomer
talrijke bezoekers daarheen hun schreden richten. Maar niet alleen is zij
schilderachtig van uiterlijk en door omstreken: bij het zien dier grijze muren
verrijst voor onzen geest een stuk historie van de aanzienlijkste geslachten in
deze landen: wij leeren hier de levenswijze der edelen uit de 14e en 15e eeuw
kenner., alsmede de wijze van verdediging, welke men in die dagen aanwendde,
om zijn huis tot een vasten burcht te maken.
Als de eerste der Brederodes wordt in 122ü genoemd Theodoricus Dapifer,

Ruïne nll Brederode.

een jongere zoon uit het Huis te Teylingen, die gehuwd was met Alverada van
Heusden. De zoon van dezen, Willem, voerde bepaaldelijk den naam "Brederode"
als geslachtsnaam, en is waarschijnlijk de stichter van het kasteel. Al wordt
"die woninghe tote Brederode land" het eerst genoemd in 1321, toch schijnt de
stijl van het gebouw aan te duiden, dat de stichting reeds in de 13e eeuw plaats
vond, meent Jhr. de Stuers. 1) De ruime ontgonnen gronden, de breede gerooide
woudlanden, "roden" geheeten, hebben zeker aanleiding gegeven tot den naam
"Brederode".
De heeren van Brederode vormen een der aanzienlijkste oude geslachten van
Holland, die met de Graven van dit gewest nauw bevriend, misschien zelfs
verwant waren en in vele belangrijke gebeurtenissen van hun tijd de hand
hadden. Willem IV van Brederode stond in hooge achting bij den Roomschkoning Willem II, die hmn tot Maarschalk van Holland verhief. Hij was het
ook, die een deel van het leger aanvoerde, waarmee de Graaf in 12ö5 tegen de
West-Friezen optrok. Brederode behaalde de overwinning op de Drechterlanders,
1) Jhr. Mr. Victor de Stuers.
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doch de Graaf sneuvelde bij Hoogwoud tegen de West-Friezen met ongeveer
500 edelen, en zijn lijk bleef in handen des vijands, zoodat de roemrijk aangevangen tocht treurig eindigde.
Daarna stond Brederode in hooge gunst bij 's Graven zoon en opvolger, Floris V,
die bij open brieven van 128~ de heerlijkheden van Brederode in Zuid-Holland
voor vrije heerlijkheden verklaarde. Genoemden Willems zoon, Dirk van Brederode, stond mede in hooge gunst bij Floris V. In de tournooiboeken der Graven
van Holland wordt Dirk van Brederode als eerste kampvechter genoemd, dragende
op zijn gulden schild een bloedrood en leeuw met blauwe tong en klauwen, en
zijn wapenkreet was "Holland." Doch niet alleen op het tournooiveld toonde
hij zijn moed, ook in den veldtocht van 1272 tegen de Friezen, en in 1287 op
zijn tocht met koggen langs de Zuiderzee, om de West-Friezen aan den Graaf
te onderwerpen, toonde hij zich een dapper krijgsman. Na het overlijden zijner
gemalin Maria van der Lecke tot somberheid vervallen, trok hij zich van alles
terug en deed hij een bedevaart naar het Heilige Land; op den terugtocht overleed hij te Reims, waar zijn assche rust in het Dominicanerklooster dier stad.
De plaatsruimte verbiedt ons, om langer stil te staan bij de verdere geschiedenis van dit oude geslacht.
Het kasteel, dat den stamnaam der familie draagt, werd geenszins altijd door
de heeren bewoond. Walraven van Brederode schijnt hier verblijf te hebben
g'ehouden, toen in 1426 de Kabeljauwsche Haarlemmers, na het vruchteloos beleg
van Vrouwe Jacoba, den omtrek hunner stad afliepen en ook het kasteel
Brederode binnenstormden. Hierbij werd het in brand gestoken en verwoest.
Nog werd het, althans ten deele, hersteld, zoodat in 1478 vrouwe Jolanda
van Lalaing, weduwe van heer Reynout van Brederode, het voor korten tijd
kon betrekken (den grooten toren nl.), doch sedert werd het een eeuw lang
niet meer bewoond door zijn heeren. Eindelijk, in den tijd der grondvesting
onzer onafhankelijkheid, toen zoo menig oud kasteel en zoo talrijke kunstwerken
gesloopt zijn, hetzij door Geuzen of Spanjaarden, werd ook het trotsche Brederode
voor goed verwoest. In het jaar 1573, bij de belegering van Haarlem werd het
kasteel verbrand, Of uit baldadigheid, Of ten gevolge van de onvoorzichtigheid
der aldaar ingekwartierde troepen. Er bleef zoo weinig van gespaard, dat voor
den later hier verblijvenden rentmeester zelfs op het binnenplein een nieuwe
woning moest gebouwd worden.
Eenzaam, te midden van het in vroegere eeuwen weinig bezochte duinlandschap, lagen daar de bouwvallen en muurbrokken van het oude kasteel, schier
geheel aan de vrije werking van weer en wind overgelaten. Ongeveer twee
en een halve eeuw werd er bijna niets tot instandhouding der ruïne verricht.

266

GESCHIEDENIS DER RUïNE.

De invloed van regen en zonneschijn, van koude en hitte werkte rusteloos
verder, om het oude muurwerk stukje voor stukje te verbrokkelen, geholpen
door de heesters, boomen en grassen, die met hun wortels de muurvoegen
binnendrongen. De wind joeg ongestoord het duinzand in de grachten en over
de muren, waardoor zelfs een gedeelte der ruïne onzichtbaar werd, maar een
voordeel daarvan was het, dat dit tevens beter bewaard bleef tegen den verwoestenden invloed der natuur. Zoo was de ruïne, die in de 17e eeuw door talrijke
landschapschilders uit Haarlem bezocht en op het doek gebracht was, allengs
een vormlooze puinhoop geworden, en in 1862 vond men tusschen de bouwvallen
zelfs een boerenhofstede gebouwd. Waar de adellijke vrouwen van Brederode
eens rondwandelden, liepen varkens te woelen in den steenrijken bodem.

Brederode in welstand.

Het is de heer Mr. A. J. Enschedé, Archivaris van Haarlem, die de laatste
overblijfselen van het oude kasteel van een geheelen ondergang gered heeft.
Hij wist particulieren en eindelijk ook de regeering warm te maken voor het
behoud van dit schoone bouwgewrocht uit het grijs verleden. Zoo werd met
veel inspanning verkregen, dat het weiland, waarop de ruïne gevonden wordt,
en dat gedeeltelijk als rijksdomein verkocht was, weder door het Rijk aan zich
werd getrokken; dat de puinhoop en werden afgegraven en de oude muurwerken
werden blootgelegd en gerestaureerd. In 1862 werd met dien arbeid aangevangen, en na een tiental jaren ongeveer zag men hier de grondtrekken van
een der schoonste kasteelen uit de Xln en XIVe eeuw opnieuw blootgelegd en
in den toestand, zooals wij dien tegenwoordig kennen.
Hoe moeten wij ons het kasteel in zijn bloeitijd voorstellen? De heer de Stuers
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beschrijft dit als volgt. Het kasteel laat zich in drie hoofdafdeelingen splitsen,
elke volkomen door grachten van het overige terrein afgesloten: het Buitenhof,
het Voorgebouw en het eigenlijke Kasteel.
Op het Buitenhof bevonden zich de boerderij en de stallen; waarschijnlijk
waren deze gebouwen van lichte materialen samengesteld en was deze hof eenvoudig
van een omheining of palissadeering ~voorzien. Vandaar begaf men zich naar
het Voorgebouw over een vaste houten brug, waarvan de overblijfselen der
palen in de gracht werden teruggevonden. Aan het einde van die brug bevond
zich een ophaalbrug.
De Voorpoort is nog nagenoeg geheel in wezen. Zij bestaat uit een langwerpig
vierkanten toren, die, behalve den met een tongewelf gedekten doorgang, twee
boven elkander geplaatste verdiepingen heeft. Aan de achterzijde van den
toren gaf een steen en wenteltrap toegang tot de bovenverdieping, vanwaar men
de gekanteelde gaanderijen kon bereiken van de aan weerszijden liggende
gebouwen. Daarenboven had het Voorgebouw een klein pleintje, groot genoeg, om
met wagens en paarden zich te bewegen. Verder kon men met wagens niet
doordringen, en men mag aannemen, dat ook ruiters en ridders op dit plein van
hun rossen steg'en.
De tweede houten brug was smal; zij eindigde ook met een valbrug in rechte
doorsnede aan de Binnenpoort. Deze poortdoorgang was gewelfd en daarboven
bevonden zich twee verdiepingen. De verdediging van deze poort had plaats
van uit een uitgebouwd maehicouli, waaruit men pijlen kon schieten en steenen
werpen, doch welke verd wenen is. Verder werd de ingang beschermd, geflankeerd, door een vooruitspringenden ronden toren links en den zwaren donjon
rechts van die poort. Van al deze gebouwen was de benedenste of grondverdieping overwelfd en meer bijzonder voor de verdediging ingericht. Hier openden
zich uitwendig alleen smalle schietgaten, waarvan de richting zoodanig bepaald
was, dat de daarachter geplaatste schutter telkens een ruim veld kon bestrijken,
en de afstanden van den toren waren onderling berekend op den afstand, dien
men met pijl en boog kon bereiken.
Op een heerlijken zomer- of herfstdag de ruïne van Brederode te bezichtigen,
de gerestaureerde en met leuningen voorziene tinnen van den hoofdtoren te
bestijgen en daar den blik te laten weiden over het schoone landschap, dat geeft
genietingen, die men niet in Nederland zou verwachten.
Wij rukken ons met moeite los van deze historische plek, rusten onder het
koele geboomte van het café Velserend eenige oog en blikken uit, bezichtigen
het museum van opgegraven voorwerpen van Brederode, welke daar in een kast
tentoongesteld zijn: aardewerk, ijzer- en metaalwerk, glaswerk,munten, enz.,
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en gaan dan op het duin toe. Langs den voet van het duin kan men voorbij
schilderachtig begroeide heuvelhellingen en naakte duinen achter Meerenberg
terugwandelen, o.a. tot bij Groot-Zomerzorg, en van hier den terugweg aanvaarden
naar Bloemendaal. Doch van Velserend kan men ook rechts den zandweg
nemen langs schoone duinpartijen, met wild uitgegroeide abeelen, voorbij het
landgoed Jachtlust en het bosch der hofstede l\liddenduin. Van hier loopt een
weg naar het fraaie landgoed Duin-en-Kruidberg. Duin-en-Kruidberg bestaat
uit een fraai heerenhuis, en een prachtig park met uitgestrekte waterwerken,
te midden van hoog geboomte gelegen. Op dit buiten, dat zijn naam ontleent
aan de groote verscheidenheid van bloemen en kruiden, die in den omtrek
groeien, stond vroeger een jachthuis van Prins Willem lIl, ter plaatse waar
thans een boerderij gevonden wordt. Hier was het, verhaalt men, dat Willem III
zijn geheime beraadslagingen hield, en in dit huis zou de Prins besloten hebben
tot zijn overtocht naar F.ngeland.
De duinen in deze streek hebben veel verandering ondergaan door den wind,
die het fijne duinzand landwaarts zweepte. Volgens een overlevering, die de
heer Kops mededeelt, zouden een 40 morgen van het buiten hier onder het duin
verborgen liggen.
Den zandweg door. een afwis8elend landschap met bosschen, graslanden en
duinen volgend tot nabij den spoorweg, bereiken wij Westerveld, eens een
aanzienlijk buiten, thans een begraafplaats. Wij zullen hier later een kijkje
nemen, als wij van Santpoort naar Velsen wandelen.

Il.

VAN BLOEMENDAAL NAAR BEVERWIJK.

Wij hebben den weg van Bloemendaal naar Velserend gevolgd langs een
reeks duinvalleien, die de oostelijke binnenduinen van de hoofdreeks langs de
zee scheiden. Die duinvalleien vormden als het ware een reeks van oasen in
het duinlandschap, waarlangs de bewoners sedert de oudheid zijn voortgedrongen.
Doch eveneens hebben de bewoners zich hier vroegtijdig gevestigd aan den
oostelijken rand der binnenduin- en geestgronden, waar die aan het vlakke,
waterachtige land grensden, dat langs het IJ gevonden werd. Dien weg zullen
wij thans bewandelen van Bloemendaal naar Velsen.
Voorbij de kerk te Bloemendaal loopt de weg langs de buitenplaatsen Wildhoef,
met een fraaien koepel, Aelbertsberg, (zie de noot op pag. 260) met houten
heerenhuis, en de buurt Jan Gijzenvaart, te midden van tuinen en bollenvelden
gelegen, naar het station Santpoort. Iets verder van den weg dan genoemde
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buitens liggen westwaarts in het afwisselende boschrijke binnenduin nog Dennenheuvel, met uitgestrekte vergezichten over het Hollandsche grasland, Duinlust,
een Mtel in een echt bekoorlijk, boschrijk duinlandschap, en verder verscheidene
kleine zomer-villa's half in het eikenhakhout verscholen. In alle richtingen
slingeren de wandelpaden door het duinlandschap naar den kant van Meerenberg.
Rijk aan afwisseling is hier vooral het Schapenduin of het Bosch van Berkhout
ten oosten van het gesticht Meerenberg en ten noorden van Duinlust, Dennenheuvel en Wild hoef tot aan den rijweg van Meerenberg naar het station Santpoort.
De Schapenduinen vormen een heuvelachtig terrein met zachte golvingen, rijk
aan afwisselend natuurschoon door de schilderachtige eiken- en dennengroepen,

Weg na.ar Groot-Zomerzorg bij Bloemendaal.

door de begroeide heuvels en bemoste dalkommen, terwijl op enkele punten de
witte duinkoppen zich boven het hakbosch verheffen en verrukkelijke vergezichten aanbieden. De naam "Schapenduinen" herinnert aan vroegere proeven
tot invoering der schapenteelt in deze duinen; thans vindt men ze vooral met
Schotsche dennen begroeid.

***
Door bollenvelden en tuinen gaan wij langs het station Santpoort ; verder
loopt de weg voor het grootste gedeelte tusschen het plantsoen van het prachti~e
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landgoed Sparenberg en de overplaats, met kostbare broeierij en moezerij, met
waterwerken, merkwaardige rhododendrons, chaletvormige boerderij, hertenkamp, trotsch geboomte en voortreffelijk heerenhuis, waarin een serre met
weelderige gewassen, verzameld door Adriaan van der Hoop, voor ruim een halve
eeuw eigenaar van dit buiten. De hoogleeraar De Vriese heeft ze in dien tijd
in de "Hortus Spaarnbergensis" naar geregelde orde beschreven. Sparenberg is
als buiten nog jong; in het begin der 18 e eeuw vond men hier bleekerijen
aan den voet van het duin. Vervolgens nog het landgoed Boschbeek en het
schilderachtige terrein Zorgvrij en wij bevinden ons in Santpoort.
Santpoort wordt afgeleid van "Sancta porta", d. i. heilige poort, hoewel er ook
niets onwaarschijnlijks in ligt, hier van een "zandpoort" in den eigenlijken zin
des woords te spreken. Het dorp is in de lengte gebouwd langs den straatweg
van Alkmaar over Schoten naar Haarlem, zoodat wij thans een hoofdweg voor
het land verkeer betreden, waarover ook de stoomtram op Alkmaar rijdt.
't Is een vriendelijk dorp, dat als neergelegd is op den zoom der geestgronden.
Vooral wie van Spaarndam komt langs den kalen weg over de lage graslanden
en het dorp op eenigen afstand dwars vóór zich ziet liggen, verkrijgt een
eigenaardigen indruk van den invloed, dien de bodem had op de bouwwijze der
dorpell. Aan den westkant van Santpoort ziet men het afwisselende duinland
met bosschen en weiden in valleien der duinen, terwijl het dorp door een krans
van bollenvelden wordt ingesloten, die bovenal aan den westkant liggen. Naar
het oosten biedt menig punt schoone vergezichten op het effene Holland, waarboven Schoten, Spaarndam en andere dorpen zich van verre verheffen. Zoo
wordt het duinlandschap aan het effene Holland verbonden.
Santpoort, hoewel reeds vroeg genoemd en in het bezit van een kapel, is nog
een betrekkelijk jong dorp; de kerk dagteekent van 1844. De huizen zien er
welvarend uit en getuigen van echt Hollandsche zindelijkheid.
Van Santpoort kunnen wij twee wegen kiezen naar Velsen. De hoofdweg,
waarlangs ook de tram rijdt, is de straatweg op de grens van de geestgronden
langs het Velserbroek. Aanvankelijk wordt de weg nog door de nette rijen
burgerhuizen van Santpoort ingesloten, geheel in bollenland gelegen; daarna
loopt hij afwisselend door weiden, bollenland en langs buitens. Van de talrijke
buitens, welke hier' eens gevonden werden, zijn echter reeds vele gesloopt.
Nog in wezen zijn de buitens Roos-en-Beek, thans een bijenpark, en Rozenstein,
een moderne plaats met kostbare stallen, terwijl van de eertijds aanzienlijke
buitenplaats Thorn alleen een gedeelte der oranjerie is blijven staan te midden
van de weilanden.
Verder voorbij den tol loopt de weg door een fraaie laan, met de hooge
bosschen van de buitens Beeckensteijn, Waterland en Meervliet aan den
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westkant en de graslanden van Velserbroek aan den oostkant van den weg.
Beeckensteijn is een ouderwetsch, deftig buiten, in vroegeren tijd een achterleen
van het Huis van Heemskerk, welks wapen de Heeren van Beeckensteijn
voerden. Een breede kruislaan, met een vijver op het kruispunt, strekt zic;h
achter het huis in de bosschen uit.
Waterland's prachtige bosschen sluiten zich bij die van Beeckensteijn aan en
daarnaast liggen die van Meervliet, zoodat zij gezamenlijk een boschgebied
uitmaken. Zoo bereiken wij Velsen.
In de streek, die wij thans bewandelen, heeft sedert de 17e eeuw een merkwaardige verschuiving plaatsgevonden van de buitens. In de eerste tijden
vond men ze meer in het binnenland, dicht bij de oevers van het Spaarne en
het IJ, op de plekken, die destijds door de Amsterdamsche patricische kooplieden
gemakkelijk te water waren te bereiken met hun boeiers en schuiten. Zij
gingen niet ver van het water, omdat zij van hun schaduwrijke tuinen,
waar zij gaarne den vrijen tijd doorbrachten, toch gemakkelijk weer op
hun kantoren moesten kunnen komen. Daardoor was de duinrand in den
eersten tijd minder bezet. Niet dan later, toen de koopman en zijn kantoor niet
meer zoo onafscheidelijk aan elkaar verbonden waren, toen men door den
overgewonnen rijkdom en den opkomenden commissiehandel ook aan beambten
een groot deel der werkzaamheden kon overlaten, toen eindelijk het sneller
verkeer de verbinding gemakkelijker maakte, verschoven de aanzienlijken hun
buitens verder westelijk naar de streek met meer afwisseling in de terreinen,
naar de duinen. En in de laatste helft der negentiende eeuw, toen het zenuwachtige stadsleven een t\jdelijk verblijf in de vrije natuur voor velen tot een
noodzakelijkheid deed worden, toen sneller en goedkooper verkeerswegen het
naar buiten gaan democratiseerden, toen vacanties daarop werden geregeld, werden
de oude buitenverblijven aan het vochtige, kille Spaarne geminacht en trok ieder
naar de duinen. Zoo zijn de buitens aan den Schoterweg bij Haarlem, zooals wij
reeds zeiden (zie pag. 249), eerst vervallen, later verdwenen.
Van Santpoort tot Beverwijk, waar het IJ en Wijkermeer met hun krachtigen
golfslag tot nabij de geestgronden waren doorgedrongen en men dus te water
gemakkelijk bij de buitens aan den duinkant kon komen, werden de meest8
buitenverblijven gebouwd en hielden zij het langst stand. Amsterdamsche
burgers hadden daarin het grootste aandeel. Het boek van Brouerius van Nidek
"Het zegepralend Kennemerland" (1730) met teekeningen van Hendrik de Leth,
leert ons die talrijke buitens kennen, meest alle eigendommen van Amsterdamsche patriciërs. Wij vinden daarbij namen als Trip, Harencarspel, Lukas Pels,
Gerrit Corver, Graefland, Boreel en vele andere. Nergens verkrijgt men beter
een overzicht van den stijl der deftige tuinen, die de hofsteden der patriciërs
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omringden, dan in het Kennemerland der achttiende eeuw. Zoûals wij ze daar
afgebeeld zien, waren ze meest aangelegd onder den invloed van het Fransche
stelsel.
Sedert de tweede helft der 17e eeuw toch was Europa overstroomd door de
leerlingen van Lenötre, den aanlegger der tuinen van Versailles, wiens invloed,
evenals de Fransche mode, de wereld beheerschte en een Franschen stempel
drukte op den tuinaanleg van West-Europa.
De Hollandsche tuinen in den aanvang der 17e eeuw hadden wel ook rechte
lijnen en smalle paden, doch waren nog met geen beelclwerk versierd en hadden
in plaats van heggen zoogenaamde lauwerhoven of berceaux, waaronder men
wandelde en spijsde. Meestal bestonden zij uit vier stijve, vierkante perken,

Velzerbeek in de 18e eeuw.

met moes, vruchten en bloemen beplant, en hadden zij een houten, later een
steenen koepel met rieten dak. Het waren eenvoudige tuinen, buiten, doch in de
nabijheid der steden, waar men zijn vrienden in een klein kluisje ontving,
gezellig, recht hartelijk.
Doch de rijkdommen, die de Nederlandsche stadsbewoners verzamelden in den
bloeitijd der Republiek, brachten hen als vanzelf tot het hofsteeleven, waar zij
vrij in de natuur waren, op grooteren afstand van de stad. In buitenhuis en
hof spreidden zij al de weelde ten toon, waartoe hun steeds toenemende rijkdommen
hen in staat stelden. 't Was de tijd voor den aanleg der buitens.

273

DE TUIN STIJL VAN LENÖTRE.

De Hollandsche buitens uit dien tijd prijkten veelal met uitheemsche gewassen,
welke het koop mansvolk uit Oost en West aanvoerde. Die vreemde planten
lokten vreemdelingp,n naar Holland, geleerden, om hier de plantkunde te bestudeeren. Vele zeldzame voortbrengselen van het plantenrijk, die men later in
Versailles bewonderde, waren uit Holland aangevoerd.
Wereldberoemd waren in de 17 e eeuw reeds de Hollandsche bloemen; bovenal
de tulp werd de modeplant, die met goud betaald werd. Voor deze plant
moesten niet zelden de kostbaarste boomgaarden en plantsoenen wijken; overal
zag men tulpenbedden verschijnen. Maar de oude degelijkheid hield ook de
ooft- en moestuinen nog steeds in eere op de buitengoederen.
Een algeheele verandering in de richting der tuinarchitectuur zag men opkomen
en ingang vinden in de laatste helft der 17e eeuw. Van het kleine, het kunstmatige, knutselachtige en geometrische ontwikkelde de tuinaanleg in dien tijd
zich tot werkelijke architectuur. De beweging ging van Frankrijk uit en wordt
daarnaar Fransche stijl genoemd. Deze stijl, waarvan Lenötre de schepper was,
werd het eerst in al zijn grootheid toegepast in de nieuw aangelegde tuinen
van Versailles.
Het teekenende in den stijl van Lenötre was de schepping van groote lijnen,
schoone en diepe perspectieven, niet alleen als midden-perspectief, maar ook als
zij-perspectieven, hetzij van het hoofd slot uit of van andere gunstig gelegen
punten, dwars en schuin. Aan elk dier perspectieven wist hij door water,
sculptuur en architectuur leven en belang te geven en alles in een bevredigende
eindoplossing te doen uitloopen. Daardoor ontnam hij aan de regelmatige plannen
der vroegere tuinen het eentonige van den quadratischen aanleg.
In Frankrijk wist Lenötre het bewegende water aan te wenden, om leven te
brengen op de grootsche terrassen en schilderachtige effecten te voorschijn te
brengen. Het dwingt bewondering af, in welk een rijkdom van motieven en
phantasierijke vormen het water te Versailles aangewend is geworden. In het
vlakke Holland kon hiervan slechts bij hooge uitzondering gebruik worden gemaakt.
Doch waar hij de sculptuur toepaste en de groene vlakten met een wereld
van statuen in steen en erts bevolkte, zoodat het scheen, of de geheele godenwereld
van den Olympus op aardé was nedergedaald, daar kon men hem ook hier volgen.
In het midden en aan de hoeken dezer perken, lanen en paden, onder het loof
der boomen en boschjes verscholen, aan vijvers en beekjes stonden goden en
godinnen, nymphen, faunen, dryaden, najaden, allerlei uit marmer, steen en
verguld hout gehouwen mythologische groepen.
Het grootsche en forsche der architectuur van Lenötre in den tuinaanleg
maakte op het midden der 18e eeuw reeds plaats voor verweekelijking, zachtheid
en krachtelooze sierlijkheid. De opmerkzame beschouwer kan duidelijk zien,
18
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dat de kracht geweken was; dat het bloeitijdperk voorbijging; dat de geest des
tijds zijn neiging voor het flinke en fiere had verloren. De lichamen vloeiden
weg in weeke, ronde lijnen en vormen der geleidelijkheid; de hoofden der
figuren bogen, in plaats van zich trotsch te verheffen; het marmer werd vleesch,
het ademde, werd zacht en teeder, maar krachteloos.
In dien tijd werd het leven eindelijk den dwang der kunstregelen moede en
begon het te haken naar terugkeer tot de natuur, de echte natuur met haar
onregelmatig gebogen lijnen, met de ongedwongen vormen, welke zij aan
planten en boomen schonk. Deze nieuwe stijl ging van Engeland uit in de
laatste helft der 18e eeuwen zou den Franschen en verbasterd Franschen stijl
weder verdringen. Naar het land van zijn ontstaan werd deze tuinstijl de
Engelsche genoemd, die de motieven van het landschap binnen de enge ruimte
van den tuin samenbracht en de gazons verlevendigde met weidend vee, schapen
en runderen. De rechte lijnen werden vervangen door kronkelende paden,
welke over de miniatuurheuveltjes slingerden. 1)
Onder den invloed van deze verschillende richtingen heeft zich de aanleg
der vele buitens in Holland gedurende de 17 e en 18tl eeuw voltooid en als wij
konden rondwandelen in de vele tninen, welke in deze streek vóór anderhalve
eeuw gevonden werden, dan zouden wij daar de verschillende stijlmotieven
gemakkelijk ontdekken, hier meer, daar minder consequent, of dikwijls ook
vermengd toegepast.
Veel schilderachtiger en rijker aan afwisseling' dan de straatweg is de achterweg
van Santpoort naar Velsen. Wie de echte natuur van het duinland wil genieten,
niet in zijn naaktheid met onbegroeide toppen, uit elkaar stuivend voor de jacht
der westenwinden, maar bedekt met geboomte en afgewisseld door weilanden,
schilderachtig ingesloten door houtwalletjes, nu eens rijzend, dan dalend, telkens
met nieuwe verrassingen, m00t dien binnenweg volgen. Bovenal in de frissche
l\Ieimaand, als het aardrijk versch besproeid is en een zachte lente-adem de
bloemen en bladeren wakker kust; als het teere groen der berken op de donkere
wonden van sparren met lichte vlekken speelt; als het vee in de weiden dartelt
en een heir van zangers hoogtijd viert in de duinbosschen : dan is een weg als
deze onvergetelijk. Eerst door het bollenland en vervolgens door graslanden,
waarop zoo hier en daar eenige boerenwoningen zich verheffen, gaat het verder.
Links van den weg ligt het Huis te Velsen of het Velserslot, in de oudheid een
ridderburcht, welke o. a. tot woonplaats gediend heeft van Gerard van Velsen,
een der moordenaars van Floris V. Om zich daarover op hem te wreken, hebben de
1) Zie hierover )) Vragen v. d. Dag,« 1902.
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Gooische en Kennemer boeren het slot, in of kort na 1296, verwoest. De laatste
overblijfselen van het kasteel werden in 1804 weggeruimd en op de plek verrees
een boerenwoning, thans een fabriek. Zoo gaan wij verder tot het punt, waar
ons pad den spoorweg Haarlem-Alkmaar bereikt.
Wij staan stil. Daar, over den spoorweg, in dat dichte geboomte schilderachtig verloren, ligt Westerveld, een rustoord bij uitnemendheid, eens een fraai
buiten, thans een aanzienlijke begraafplaats. Hoe vredig en ongestoord aan den
kant van het beboschte duin de dooden hier ook rusten in het koele lommer,
toch is het niet enkel drukkende weemoed, die er suist door de sparren.
Want ofschoon menig gemoed op deze plek vervuld wordt van de gedaehte aan
"komen en gaan," toch spreekt het jeugdig groen en het veeltonig lied der teruggekeerde lentezangers gelijktijdig van "gaan en komen", van de steeds nieuw
ontwikkelende levenskracht, van het blijvend voortbestaan der edelste kern.
Midden op een der hoogste duinen, achter Westerveld, verheft zich een rond
torentje, vanwaar men een fraai vergezicht heeft over de vlakte en de duinen
en verder op de Noordzee. Met dat doel werd deze toren gebouwd. Doch
toen die toren zoo boven de duinen uitstak en van verre uit zee gezien kon
worden, ontstond hieruit de mogelijkheid, dat de schippers op zee, die dezen
toren op geen enkele zeekaart vonden, er door misleid zouden worden. Daarom
trok de regeering zich de zaak aan en men meent, dat de eigenaar wegens het
bouwen van dien toren beboet werd. In elk geval moet hij genoodzaakt zijn
geworden, om op zijn kosten op alle zeekaarten de noodige veranderingen te
laten maken, teneinde aldus ongelukken te voorkomen. Hoe dit uitgevoerd
wérd, kunnen wij niet zeggen.
Van Westerveld vervolgen wij onzen weg over het gehucht Driehuizen, in
diepe rust gelegen op de duinvlakte. In de R. C. kerk te Driehuizen vindt men
een fraaien eikenhouten predikstoel in Vlaamschen barokstijl, met kunstig
gesneden leuning. Tot onder de regeering van koning Willem II vond men
hier het prachtige buiten l\fiddeloo, welks huis in ltaliaanschen stijl was gebouwd,
doch dat in dien tijd gesloopt is.
Belangrijks vinden wij verder niet in Driehuizen. Na eenige minuten bereiken
wij het buiten Schoonenburg en vervolgens komen wij door de statige eikenlaan
van het aanzienlijke en boschrijke buiten Velserbeek in het dorp Velsen.
Velserbeek is een prachtig landgoed met hoog opgaand geboomte en trotsche
lanen, terwijl de St. Engelmundsbeek door de bosschen van het buitengoed
kronkelt, en een grasveld te midden van het geboomte omspoelt. Op dit buiten
vindt men een hertenkamp.
In de onmiddellijke nabijheid van Velserbeek ligt het vriendelijke dorp Velsen,
dat Beets reeds in zijn jongensjaren zoozeer aantrok.
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Lieflijk Velsen, van u moet ik zingen,
Met uw kerkje, verscholen in 't groen,
Uiterst punt van de wandelingen,
Die de Haarlemsche schoolknaap mocht doen.
Maar hij kwam niet tot u over Schoten,
Hij kwam niet tot u door Sandpoort,
Waar werd ooit langs een straatweg genoten,
Wat het hart van een schoolknaap bekoort?
Langs de Overveensche tuinen,
Door 't Bloemendaalsche bosch,
Liep zlju pad over hobb'lige duinen,
Begroeid met veerkrachtige mos.
En de hoogste top werd bestegen;
Welgemoed zat hij neder en keek
Op de bosschen, de beemden, de wegen
Van de schoone, welvarende streek.

Zoo kwam Beets in zijn schooltijd te Velsen en nog volgen wij gaarne
dienzelfden weg.
Ook Hofdijk, die Kennemerland zoo door en door kende en het liefst in zijn
historie verwijlde, voelde zich aangetrokken tot Velsen en zijn landschap. nAI
wat schoon, wat boeiend, wat vroolijk, wat genotrijk is in de natuur: een
heldere hemel, en groene boom en, en geurige bloemen, en zingende vogels, en
fladderende vlinders - geheel een zonnige dag, een dag van weelde en lust,
die het hart doet trillen van genot - dat alles verbindt zich aan den naam
van het hedendaagsche Velsen."
Velsen is een lief plaatsje, gedeeltelijk langs den straatweg gebouwd, gedeeltelijk met eenige achterstraten en aan het plein, dat de oude kerk omringt.
Andere belangrijke oude gebouwen dan de kerk vindt men niet in Velsen,
hoewel het plaatsje zeer oud is en door enkelen voor het oude "Welzerebrug"
wordt gehouden, waar de evangelieprediker Willebrord, in de achtste eeuw, in
eigen persoon een kerk zou hebben ingewijd. Of dit vermoeden juist is, valt
niet met zekerheid te zeggen. In elk geval is de tegenwoordige kerk niet die,
welke door Willebrord zou zijn ingewijd, hoewel zij van ouden datum is. Deze
kerk is gewijd aan den heiligen Engelmund, den Apostel van Friesland en den
bijzonderen patroon van Velsen, naar wien ook de beek, die uit het duin vloeit,
genoemd werd en die hier begraven moet zijn. In den toren der kerk meent
men, dat het beeld van St. Engelmund, in blauwen zandsteen gebeiteld, is ingemetseld; Van Arkel en Weissman beweren echter, dat het relief een zegenenden
Christus voorstelt, zooals in Romaanschen tijd dikwijls voorkomt. Vroeger
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werden vele bedevav,rten naar Velsen gedaan, om de hulp van dezen heilige
in te roepen tegen tandpijn. Die aanroeping geschiedde in het open veld op de
plaats, waar vroeger een kapel van dien heilige stond. Doch de Staten hebben
van tijd tot tijd door I?trenge plakkaten die bedevaarten verboden, 0, a. in 1587,
1588, 1674 en 1714, tot zij ten slotte geheel ophielden.
De kerk schijnt in de 13e eeuw in Romaanschen stijl van tufsteen te zijn
gebouwd. Van het oude, oorspronkelijke gebouw is niet veel meer over;
vooral in den Spaanschen tijd, doch ook vroeger, schijnt het veel te hebben
geleden van het krijgsvolk. Het oude koor is niet meer aanwezig en een
zuidelijken zijbeuk evenmin. De oorspronkelijke vensters der kerk waren zeer
klein, zooals te zien valt aan de noordzijde, waar er nog één is overgebleven,
al is het ook dichtgemetseld.
De vierkante toren in het westen, met
stompe, vierkante spits en 8 meter hoog,
is van onderen van tufsteen gebouwd, met
kleine rondboogvensters ; het bovendeel is
van baksteen. De onderste vensters schijnen oorspronkelijk schietgaten te zijn
geweest.
De kerk en het kerkhof, door linden
omringd, op een stil gedeelte van het dorp
gelegen, vertoon en een ernstig en rustig'
karakter, dat doet denken aan de plekjes,
welke de eerste Christenen uitkozen voor
hun bedehuizen.
Velsen ligt op den rand der duinen,
waar die in het lage land langs het vroeKerk en toren te Vt'lsen.
gere IJ overgingen.
Als de oostenwinden het water in de Wijkermeer opzweepten, kon het zelfs
tot in het dorp Velsen, dat niet bedijkt was, doordringen, gelijk in 1825
nog geschiedde.
De Wijkermeer lag op korten afstand van het dorp. Teneinde hiermede in
een betere verbinding te komen, vroeg en verkreeg Velsen in 1664 octrooi van
de Staten van Holland en West-Friesland, om een kanaal recht van het dorp
naar genoemd water te graven en werd er een veerdienst op Amsterdam tweemaal
per week ingesteld. Doch met het dichtslibben van de Wijkermeer ging ook
dat kanaal te niet, zood at in het begin der 1g e eeuw de veerman van Amsterdam
18*
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zijn goederen te Spaarndam moest lossen en per as naar Velsen vervoeren.
Thans ligt Velsen weder aan het kanaal, dat in 1876 van Amsterdam naar de
Noordzee is gegraven. Het station van Velsen ligt achter Velserbeek ; langs
Velserbeek loopt door bosschen de weg er heen, die met moderne, doch ook
artistiek gebouwde villa's is bezet.
Tusschen Velsen en de Noordzee lag voor een halve eeuw een breed heuvelland,
dat langs de zee uit een zoom van naakte duinen bestond, doch verder landwaarts werd ingenomen door de uitgestrekte duinvlakte van de Breesaap, die
niet minder dan 243 H.A. oppervlakte bezat en ongeveer 2 meter hoog was.
De Breesaap was een duinvallei, die langen tijd geheel woest lag, maar toch
met een groot aantal zeldzame planten begroeid ,vas, zood at zij dikwijls door
kruidkundigen bezocht werd.
In het midden der 18e eeuw is men aangevangen, de Breesaap te ontginnen,
welk werk in de 1ge eeuw werd voortgezet. Doch terwijl in de 18 8 eeuw de
Breesaap een slechte afwatering bezat door een duinbeek naar de Noordzee, een
watertje, dat van tijd tot tijd dichtstoof, werd in 1876 een kanaal door de
duinen gegraven, dat dit landschap opende voor het verkeer en Amsterdam
weder tot een zeestad verhief.
De toestand des lands is hier gedurende de laatste vijf en dertig jaren geheel
veranderd. 't Was ongetwijfeld een stout stuk, een breed kanaal door het mulle
duinzand te graven, een taak, waarvoor men nog terugdeinsde, toen Koning
Willem I in 1818 reeds wees op deze doorgraving in plaats van den aanleg van
het Noord-Hollandsch Kanaal van Amsterdam naar Den Helder, maar de techniek
der waterbouwkunde heeft alle bezwaren glansrijk overwonnen, en de droom
Yall Vissering, die aan den nieuwen mond van het IJ en de Noordzee een
levendige haven zag verrijzen, werd werkelijkheid. Potgieter, die in 1863 aan
Vissering schreef:
Mijmrend schepper van IJmuiden,
Die voor tweemaal zeven jaar
Ons de toekomst wist te duiden:
Dat uw zangster zienstèr waar

zag zijn wensch tot waarheid worden.
Een voorhaven van Amsterdam, zooals Havre van Parijs, St. Nazaire van
Nantes, is IJmuiden echter niet geworden j het is de toegangspoort voor Amsterdam gebleven. Levendig is de vischmarkt te IJmuiden.
In het duin, aan den mond van het kanaal, is IJmuiden verrezen, met belangrijke sluiswerken, buiten- en visschershaven. Een zwaar ijzeren fort, met drei-
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gende vuurmonden en geheimzinnig zijn krachten achter zwaar ijzeren pantserwerk verbergend, bewaakt als een nijdige Cerberus den toegang tot de vesting
Holland. De schoone zeegezichten, vooral op het duin, van den vuurtoren en
van de havenhoofden in zee, bezitten veel aantrekkelijks; men kan er thans
ook een verkoelend zeebad nemen.
Wij mogen hier niet langer vertoeven. Een wandeling langs het strand naar
Wijk-aan-Zee is niet ver en zeer aangenaam op een schoonen zomerdag, maar
wij keeren terug naar Velsen.

*

**

Van Velsen zetten wij onze wandeling in Kennemerland voort naar Beverwijk. Over het kanaal verrijzen enkele villa's aan den weg, doch overigens
vindt men meest bollen- en tuinland ten westen en grasland ten oosten. Het
eens zoo schoone buiten" Watervliet", waar Vondel dikwijls ronddoolde en ook
Hofdijk geïnspireerd werd, is gesloopt en in tuinland veranderd.
Hetzelfde is het geval met "Holland-op-zijn-Smalst", aldus genoemd, omdat de
breedte van Holland hier niet meer dan een half uur gaans bedroeg; hierop
zinspeelde Hooft, toen hij in zijn Geraert van Velsen zong van het oord,
Waar Hollandt op syn smalst mag syn,
En krimpt voor 't stuyven van de duynen.

Hier was het, waar volgens de overlevering Vondel zijn Palamedes dichtte.
Werkelijk herinneren enkele natuurbeschrijvingen uit Vondels werk aan de
Hollandsche duinstreek. Waar anders dan hier vindt men het landschap, dat
de dichter schetst, bij den aanbrekenden morgen, als hij zingt:
De goude Titan rijst alree,
Met blaeuwe paerden uit der zee,
En schittert over bosch en duinen,
En Idaes bladerrijke kruinen;
0, wellekome morgenstondt,
Gij voert hem spelen in den mond
Van eindelooze zaligheden.
Die lustig, rustig, wel te vreden,
Beschouwt, al wat natuur ons geeft,
Wat schoonheit in haer aanschijn zweeft,
Wat godlijk wordt door al haer leden
Van 't diep verwondren aangebeden.
Die in een liefelijcke streek
Bij 't ruischen van een klare beek,
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Zijn lanthuis sticht en akkerwoning,
Wat is dat een g'ezegent koning,
Die nimmer vlamt op ijdlen lof,
En zijne lusten met zijn hof
Bepaelt en indrinkt met zUne oiren
Den voglezang, die zich laet hooren,
Daer morgendau als paerlen leit
Bij druppels hier en daer gespreit
Op roozehladen, versch ontlooken,
Wanneer zich opdoen duizent roken,
En duizent kleuren voor het oogh,
Van bloemen, als een regenboogh,
Als Iris bruiloftskleed geweven,
Een schilderij vol geest en leven.
Bij plant, hij poot of hij verzet,
Belaegt de vooglen met zijn net
Of overleenende met ijver
Treckt spartelvisschen uit den vijver,
Met zijn gebogen hengelroe.
Of is hij zulke spelen moe,
Bij spant zijn paerden in voor 't daegen
En gaat met honden 't knijn belaegen.
Of rijdt bij klaeren zonneschijn
Door wegen, die gestrengeld zijn,
Als voormaels der Kretenzen doolhof.
Daer lacht een beemt, een klaverweij,
Omeingelt met een boomenreij.
Men melckt der koeijen uiers wacker;
Bier zwoeght en ploeght men op den acker,
En ginder hoopt men op 't gewas: .
Daer zaeit men boekweit, gunter vlas;
Bier groeit en bloeit het welig kooren,
Omheint met steeckelige doren;
Daer spoeit een speeljacht over 't meer;
Hier rookt een dorrep : ginder veer
Wil in 't verschiet een slot verflaeuwen,
En hooger op 't gebergte blaeuwen.

Die schoone bosschen zijn thans van deze plek verdwenen; des tuinders vlijtige spade delft hier het goud van den onvermoeiden ijver.
Eerst wanneer wij Beverwijk genaderd zijn, tot waar de rijweg de spoorbaan
gekruist heeft, vinden wij, hoewel geenszins in den ouden toestand, nog enkele
der oude buitens van de 16e en 17e eeuw terug, die destijds den roem en
vreugde der Amsterdamsche familiën uitmaakten en waaraan enkele historische
herinneringen verbonden zijn.
Het eerst valt ten westen van den weg "Scheibeek" in het oog, een modern
buiten met een fraaie waterpartij en trotsch geboomte. Op Scheibeek was
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Vondel een geliefde gast, en toen hij wegens het schrijven van Palamedes zich
eenigen tijd in Amsterdam onveilig waande, vond hij daar een toevluchtsoord
bij de kunstlievende familie Baeck, aan wie Scheibeek destijds toebehoorde. Is
het te verwonderen, dat Vondel, die zoo menige gebeurtenis in het leven zijner
tijdgenooten vereeuwigde, ook dit plekje herdacht, waar hij ronddoolde in moeielijke oogenblikken zijns levens?
"0 hofstee, lustpriëel der wijzen,
Hoe heerlijk zien wti nu alree
Uw hoog geboomt ten hemel rijzen
En kijken over duin in zee,
Veel verder als de Grieksche Tempen!
Nu kan de tijt uw grooten naam
In geen vergetelpoelen dempen:

Huize Scheibeek in de 18e eeuw.

De klaere beek, uit schorre duinen
Gesproten, om uw akkerland,
Uw vijvers, bosch en groene tuinen
Langs oevers dicht met ooft beplant,
Te laven met een lieflijk morren,
Tot dat ze valle in 't Wijcker meer,
Die mag verdrogen en verdorren
Door ongelegenheid van weer Maar telckens zal haar bron ontspringen
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Doorluchtiger als Peneus bron,
En ruischen op dit deftig zingen,
Daar Baeck zich bakert in de zon.

Ook Kasper van Baerle, eveneens de vriend van Baeck, bezong het "eeuwig
stroomende beekje", dat hier uit de duinen voortkwam.
Beekje, daar het duin haar droppen
't Saem vergadert in een bron,
Als zij met haar witte toppen
Glinstert in de morgenzon.
Beekje, opent al uw aadren,
Die verholen gaan door 't zand,
Wilt op mijne komst vergadren
Al de stroompjes van het land.
Streelt mijn opgetogen zinnen
Met uw heldre waterval,
Zoo zal ik uw lof beginnen
In het hazelarendal.
Beekje, al de zeegodinnen
Brengen in uw beek haar nat,
Al de traantjes van haar minnen
Zoeten in uw waterbad.
Hier is 't beekje der poëten,
Niet van 't liegend Griekenland,
Hier heeft Perseus' paard gesmeten
't HippoCl'eentjen uit het zand.
Hier heeft Hooft gescherpt zijn veder,
Als hij wrocht zijn krachtig dicht;
Hier zat Vondel dikwijls neder,
Als hij, van der aard gelicht,
Drong omhoog door al de wolken,
Boven bergen, boven locht,
En verliet de aardsche kolken,
Van dit beekjen nat bevocht.
Hier is 't beekje, waar de Baecken
Van het vrouwelijk geslacht
Altemet haar kransjes maken,
Vol van geur en deugdens kracht.
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Lachjes, kusjes, zoete woordjes,
Lustjes zonder arg of list
Groeien om dees waterboordjes ;
Haat en nijd wordt hier gemist.
Beekje, vol van minlijkheden,
Beekje, vol van alle lust,
Vloeit in alle eeuwigheden.;
Nooit verdroog uw vochte kust!

Die wensch van van Baerle is vervuld: al is het duin droger dan voorheen,
al ligt de Wijkermeer geheel van water ontbloot, het beekje murmelt nog
steeds voort en voert in zachte kabbelingen het opgewelde vloeibare duinkristal
langs Scheibeek.
Tot herinnering aan Vondels verblijf alhier is naast Scheibeek het nieuw
gebouwde huis "Beekzang" genoemd en met Vondels buste versierd.
Naast Scheibeek ligt "Akerendam", een ouderwetsch huis, met statige linden
er vóór en geheel door een gracht omringd; de hooge muur met tuinhuisjes
langs den weg, die eens den tuin insloot, is echter verdwenen.
Nog eenige schreden, voorbij enkele nieuwe villa's, en wij bevinden ons in
Beverwijk, welks breede Breestraat vroeger door rijen oude linden en iepen
overschaduwd was, welke later, afgeleefd en gedood door het lichtgas, dat in
den bodem doordrong, door jongere vervangen zijn. Het is een nette, burgerlijke straat; geheel Beverwijk heeft trouwens een net, burgerlijk voorkomen.
Beverwijk is naar het uiterlijk een stedelijk dorp en een dorpelijk stadje, waar
de straten groote tuinen midden in het plaatsje omsluiten, bovenal in het gedeelte ten noordwesten der Breestraat. Ten zuidoosten loopt de haven, evenwijdig met de Breestraat, door een kanaal met het Noordzeekanaal verbonden,
waar in de seizoenen van den groentenhandel en het vervoer van aardbeien en
bessen een druk leven en verkeer heerscht.
Het belangrijkste gebouw van Beverwijk is de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat aan het noordeinde van de plaats. De kerk bestaat uit drie beuken; zij
hebben gelijke hoogte en worden door korte, achtkante pijlers, door spitsbogen
verbonden, van elkander gescheiden. Het schijnt, dat deze pijlers uit de 13e
eeuw afkomstig zijn. De gewelven in de kerk zijn van hout. Aan de westzijde van den middelbeuk verheft zich een z~ware steen en toren, tot 41 meter
van steen opgetrokken, met de 21 meter hooge, door leien gedekte spits. De
toegang tot den toren geschiedt door een portiek in Dorischen stijl met het
karakter van
1630.
De kerk was vóór de Hervorming aan St. Agatha gewijd. Zij werd in 1064
onder den naam van St. Aagtenkirken als kapel aan den Abt van Echternach
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voor de helft afgestaan en is omstreeks het begin der 15e eeuw een parochiekerk geworden. In het jaar 1572 werd zij door de Spanjaarden in de asch
gelegd, doch spoedig daarop werden het zuider- en midden pand weder opgebouwd; het noorderpand werd eerst in 1644 hersteld.
Verschillende grafmonumenten in de kerk herinneren aan de aanzienlijke
geslachten, die Beverwijk bewoonden, o. a. dat van Johannes Corver met een
marmeren portiek in 18e-eeuwschen stijl; dat van de familie Harencarspel met
een marmeren tombe, eveneens uit de 18 e eeuw, e. a.
Niet ver van de Groote Kerk, in een zijstraat, vinden wij de R. C. Kerk met
de daaraan grenzende pai'ltorie. Hier verhief zich vroeger het buitenverblijf
Lommerlust, waar de bekende vriendinnen Wolft' en Deken (Elizabeth Wolft'Bekker en Agatha Deken) in 1781 zich vestigden, er zeven van de gelukkigste
jaren huns levens, geëerd door groot en klein, doorbrachten en hun romans
Sara Burgerhart en Willem Leevend schreven. Nog zien wij in den tuin het
koepeltje, het "Geldersch huisjen", zooals zij het noemden, waar de vriendinnen
bij voorkeur zaten te werken en met frissche natuurlijkheid zich indachten in
Rollandsche toestanden en karakters, waardoor zij den Nederlandschen oorspronkelijken roman in onze letterkunde weder in het leven riepen.
Op dit koepeltje, het "rietekluisje", zong Lieve van Ollefen, de dichtvriend
van Elizabeth Wolft', in 1784 een lied vol bewondering, dat hij opdroeg aan den
Oud-Burgemeester van Beverwijk.
Beverwijk! uw lustplantaadjes, Uw boschkaadjes,
Die ik met verwondring zag
Op den schoonsten zomerdag,
Zal ik al mijn leven roemen, Zal ik noemen
Parad\jzen vol geneugt,
Waarin zich het hart verheugt;
'k Zal den preêker van ellenden, Bij u zenden,
Lichtlijk dat zijn oog dan ziet,
Wat al heils de mensch geniet.
Gij, gij kunt den doemer doemen, G\i kunt roemen,
Dat, voor 't minst bij u, deze aard
1\1eer dan loutre droomen baart;
Meest nochtans moogt ge u verheffen, Door 't beseffen,
Dat uw roem, die nooit vergaat,
In uw nedrig kluis bestaat;
Dat wij op uw pad aanschouwen, 't Puik der vrouwen,
En dat dichtkunst wijsheid kust,
Op het lomrig Lommerlust.

Hier in dit "Geldersche huisjen" bezong Elizabeth Wolft' de natuur, reeds van
haar kindsheid af haar teedere vriendinne.
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Door dicht geboomt beschaduwd,
Beschut voor fijne, scherpe,
Doordringende oosten winden,
Bedekt voor 't hevig stralen
Der heldre zonneglansen,
Die door gevlochten bladen,
Gebroken en gebogen,
Al schittrend en al wijkend
Op ffitjne tafel vallen,
Terwijl een koor van vooglen
In sterk getakte abeelen,
In 't frissche loof der beuken,
In hooggekruinde, in grijze,
In statige eiken zingen.
En als zij dan 't gevogelte in het geboomte zoo vrij zag arbeiden aan het
bouwen van hun nestjes, geraakte zij in een echte vrijheidsstemming en gevoelde zij een onweerstaanbaren drang tot terugkeer naar de natuur; dan was
zij gelukkig op ~Lommerlust, mijn alles", zooals zij het uitdrukt.
Maar onze beide democratische, vrijheidlievende vriendinnen, van welke wij
Elizabeth Wolff reeds op den huize Sandhorst hebben leeren kennen, werden
medegesleept in de beweging des tijds. Niet lang, helaas! zouden zij nog de
liefelijke buitenrust in Beverwijk genieten. In het opgewonden patriottenjaar
greep ook Elizabeth W olff naar de lier en zong zij voor de edele vrijheid haar
lied "Vrijheid Blijheid". Doch toen de Pruisische wapenen den ouden toe-.
stand terugbrachten in 1787, werd Lommerlust door de vriendinnen verlaten,
waarna zij eenige jaren in het Fransche Bourgogne bij buitenlandsche vrienden
een schuilplaats zochten. En toen zij in 1798 in het vaderland terugkeerden,
vestigden zij zich in Den Haag.
Het buiten Lommerlust werd in 1840 door de R. K. gemeente aangekocht,
die in het oude huis de pastorie vestigde, doch het tuinhuisje ter eerbiedige
herinnering aan de beroemde letterkundigen in wezen liet als voorheen.

***
Beverwijk is aan de oostzijde ingesloten door de vruchtbare Munnikenweide
en Meerweide, in het westen door de tuinen op de geestgronden, die van hier
naar het noorden een groote uitgestrektheid bezitten. Ten noorden van het
Noordzeekanaal vangt het tuinbouwgebied aan; het heeft ten noorden van Beverwijk
zijn grootste uitgebreidheid en strekt zich onafgebroken uit tot Heemskerk en
Noorddorp. 't Is een schilderachtige afwisseling van tuinen, ingesloten door
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hagen en lage boschjes, om den wind tegen te houden; een landstreek, die bij
weinig oppervlakte veel arbeid vraagt en veel produceert. Vele der goed bewerkte tuinlanden leveren 2 à 3 vruchten per jaar, te beginnen met spinazie,
daarna postelein en andij vie. Verder is in deze streek de produktie van aardbeien en bessen, die bij duizenden kilogrammen naar Engeland worden uitgevoerd,
van groot belang, terwijl ook erwten en boon en hoofdproduktie uitmaken.
De landerijen vormen het bestaansmiddel van een talrijke burger- en arbeidersbevolking in deze plaats, die, ofschoon niet rijk, toch een burgerlijk goed bestaan
vindt. Sinds langen tijd zijn de Wijker tuinvruchten bekend, en zeker heeft de
ligging nabij het Wijkermeer en de verbinding hierdoor met Amsterdam tot die
ontwikkeling van de tuinderij aanleiding gegeven, terwijl de bodem er zich
uitstekend toe leende. Toen de Wijkermeer aan dien kant dichtslibde, werd
door de ingepolderde Meerweide in 1717 de Pijp gegraven van het overgebleven
water, welke Pijp thans met het Noordzeekanaal is verbonden. Het openhouden
van dit kanaal was vóór de afdamming van het IJ een moeielijke taak. De
groentemarkt aan de haven is druk, en een fabriek van verduurzaamde groenten
bewaart den overvloed van den zomer voor het koude jaargetijde.
De naam Beverwijk zou, naar men meent, Bedevaartswijk beteekenen, naar
de bedevaarten, welke hier aan de St. Aagtenkerk gebracht werden. In 1298
werden onderscheidene voorrechten aan de burgers van Beverwijk toegekend
en de inwoners werden "poorters" genoemd. Ook had de plaats stedelijke
rechten en werd zij tot de inlijving van Nederland bij Frankrijk steeds een "stad"
geheeten, hoewel de plaats nooit door muren en grachten versterkt was.
Beverwijk lag op de plek, die teekenend "Holland op zijn smalst" genoemd
werd. Op deze landverbinding tusschen Holland ten noorden en ten zuiden van
het IJ was een druk verkeer, maar daardoor lag zij ook tevens in den weg,
dien de woeste krijgsbenden in vroeger eeuwen dikwijls volgden. In 1203
werd Beverwijk in de asch gelegd door Graaf Lodewijk van Loon; in 1426 moest de
stad duizend kronen betalen, omdat zij de zijde van Vrouwe Jacoba gekozen had.
Het Kaas- en Broodvolk plunderde in 1490 de plaats en gaf haar ten deele
aan de vlammen ten prooi; wel werden zij door Albrecht van Saksen van hier
verdreven, doch zijn plunderzieke benden maakten het niet beter voor de
omstreken. In 1519 verscheen de beruchte Groote Pier hier aan het hoofd van
zijn Zwarte Bende, die Beverwijk zwaar brandschatte. Bovenal werd de plaats
geteisterd in 1572 en '73 gedurende de belegeringen van Alkmaar en Haarlem; de
Spaansche benden staken Beverwijk in brand, zoodat er slechts 12 huizen bleven
bestaan. In 1576 verlieten de Spanjaarden Beverwijk, en toen de Spaansche
troepen uit het noorden verdreven waren en Amsterdam tot een ongekenden
rijkdom opbloeide, werden ook de omstreken van het gunstig gelegen Beverwijk
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met buitens overdekt en de bewoners de groenteleveranciers voor de burgers
der hoofdstad. Vele buitens van de vorige eeuw bestaan niet meer; kleine
renteniers hebben zich echter in den laatsten tijd in dit plaatsje gevestigd.
Van Beverwijk maken wij een wandeling naar Wijk-aan-Zee. Wij volgen
niet den kortsten weg langs de paardentram, doch den straatweg voorbij
Scheibeek tot den spoorweg, slaan hier een zijlaan in naar het westen, nemen
een schaduwrijken binnen weg, door singels omsloten en met tuingronden aan
beide zijden, en staan weldra voor een lage steenen poort met den naam
Rooswijk. Thans zien wij vóór ons het bekoorlijkste landschap, dat men zich
in het Hollandsche duinland kan voorstellen.
Als W\j een weinig verder den straatweg volgen, die een uitgestrekt grasveld,
omlijst door een zoom van dennen en beuken, doorsnijdt, zien wij in het

Huize Rooswijk.

rustigste landschap van Holland de aanzienlijke huizinge Rooswijk op eenigen
afstand van ons verrijzen. 't Is een statig gebouw, dat met zijn vierkanten
hoektoren links, uitloopend in een peervormig('n knop, aan een middeleeuwsch
kasteel doet denken. Toch is Rooswijk geen oud gebouw; het dagteekent
uit de 17e eeuwen historische herinneringen zijn er niet aan verbonden.
Doch waar onze gedachten niet afgeleid worden door opdoemende figuren uit
het verleden, boeit de schoone natuur ons met des te vaster banden aan het
heden. De uitgestrekte weide hier vóór ons; de ooievaars in hun nest op den
hoogen paal te midden van het grasveld; de dichte bosschen in alle nuanceeringen
van groen, die het gebouw met zijn prachtige waterpartijen aan alle zijden
insluiten; de wolkenschaduwen, die over het ingroene grasveld glijden en een
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rijkdom van kleurschakeeringen te voorschijn roepen, zooals alleen Holland die
kent; het helder en zuiver hemelsblauw, dat tusschen de zwevende wolken het
geheel overwelft; de lenteadem van het zuiden, die het woud leven inblaast,
terwijl duizenden gevleugelde zangers hun liederen kweelen in het dichte
gebladerte. . .. zeker overmeesterend zijn de indrukken, die van alle kanten
op ons aandringen, ons overstelpen en toch niet vermoeien.
Wij gaan de plaats over, voorbij die schilderachtig gelegen woningen van
tuinman en boer op de open plekken in het bosch; de duiven kirren in het
sparrengeboomte ; de koekoek roept; nog één donkere bosch weg door, nog eenige
lagere bosschen langs, en wij staan voor de duinweide achter het huis, waarover
in de verte een enkele eenzame boerenwoning met gewitte muren opdoemt.
Thans den weg gevolgd, eerst met zachte rijzingen en dalingen in het hakbosch,
daarna sterker klimmend of neergaande, het duin over, de d~linvallei in, enkele
groepjes dennen- en het kreupelhout door, die het grijs der duinen met hun
helm en gagel afwisselen, nu eens in een berkenboschje met zacht lichtgroen,
en daarna, ons neervlijende, 0m
Roerloos te liggen onder bewogen luchten
In duinendelling,
Om mij en over mij schaduwen voort te zien vluchten,
Het helm te zien wuiven van zandige helling
En peinzend te luisteren, Te luist'ren naar zangen, die over de duinen komen
Aanzwieren van zee, en 't nauwlijks hoorbaar bewegen
Der ziel, wen de ingespannen gedachten er droomen
Van schoonheid, als vlinders ontpoppend, blij,
Week-trillende al hooger en hooger komen gestegen,
En dan steeds te grijpen en aldoor nader te grijpen,
Om ze eindlijk in 't zuiver geknoopte woordnet te vangen.
CHARLOTTE VAN HERWERDEN.

Zoo moet de dichter gevoelen op deze plek.
En al zijn wij niet meer dan een eenvoudige gids, die u rondleidt door dit
landschap, misschien nog meer met een wetenschappelijk dan wel met een
dichterlijk oog, toch wordt er een onbestemd g'evoel van voldaanheid en genieten
in ons levendig, wel niet door dichterlijke beelden vertolkt, maar toch onwillekeurig opgewekt en gevoeld door dit natuurschoon.
Toen wij eenige Duitschers op een wetenschappelijke excursie ook door deze
duinen geleidden, bleven zij op deze plek, waar wij hen met voordacht onverwacht brachten, plotseling stilstaan, zwijgend, eenige minuten door verbazing in
zichzelf verloren. "Klein Zwitserland!" riep ik, en zij ontblootten het hoofd.
Nog eens weer naar boven, het naakte duin op door een hollen weg, en zie,
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daar verheft zich een vierkante oude toren met stompe spits en een slanke
torenspits kinderlijk er naast: de eene vergrijsd en verweerd, de andere nog
jeugdig. En als wij iets verder gaan, zien wij het kleine, eenvoudige Wijk-aanZee in de laagte als tegen den binnenkant van een hoog zeeduin genesteld.
"Arm WUk-aan··Zee, dat WUk-in-Duin moest heeten,
Daar ver van 't strand, daar in een dal gU ligt;
Als bij uw kerk een klooster waar' gesticht,
De wereld zou geen stiller wUkplaats weten.
Hoe 't aardsche wUkt, waar, op uw terp gezeten,
De mijmraar zelfs geen weergalm hoort der kreten
Van 't met de geit het dorp ontweken wicht;
Waar tak noch twijg de doodschheid wieglend meten,
Een ruste, als ging, vergetende en vergeten,
Hier achter ons de poort des levens dicht."

Gezicht op Wijk-aan-Zec.

Zoo schetste Potgieter in 1865 zijn indrukken bij een bezoek aan Wijk-aan-Zee,
het stille dorpje.
Wijk-aan-Zee is ongetwijfeld de rustigste badplaats van Nederland.. Schilderachtig ligt het dorp in een kom, naar het westen, noordwesten en zuidwesten
ingesloten door hooge duinen en daardoor beschermd tegen hevige zeewinden;
aan de landzijde uitziende op een duinvallei, die aan den kant van Beverwijk
als trechtervormig in het golvende duin doordringt. Daardoor kon het dorp zoo
diep in het duin worden voortgeschoven. Even buiten het dorp liggen op de
terrassen aan de duinhelling enkele villa's, door gazons en bloemperken omringd.
En ten noorden van het dorp kronkelt een beekje uit het duin, de nDuinrel",
met schilderachtige bochten tusscheü de duinheuvels door naar zee.
Hl
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Zooals wij thans Wijk-aan-Zee zien liggen, zouden wij daarin geen badplaats
vermoeden, als niet het aanzienlijke hótel dit aanwees. Wij aanschouwen nergens
de zee en geen mast komt boven de duinen uit. Toch zijn wij slechts enkele
minuten van een prachtig strand aan de Noordzee verwijderd. Hier, dezen weg
langs, het duin op, nog eenige schreden, en .... daar ziet gij haar blinkenden
spiegel, schitterend in het zonnelicht, terwijl het land in een breeden zoom met een
effen terras in zee afdaalt. Thans het hooge duin op, aan den kant van den
weg. Welke vergezichten! In het westen, de horizon begrensd door hot gebogen

Gezicht op de oude kerk te Wijk-aan-Zee.

zeevlak. In het oosten, over de duin vlakte en over het vlakke Holland, de
torens van Amsterdam, de Zaanstreek, Beverwijk, Alkmaar en andere plaatsen
op· korteren of verderen afstand. En in het zuiden, waar die masten zich verheffen
en die schoorsteenen rooken, de haven van IJmuiden.
Wijk-aan-Zee is een eenvoudig klein dorp, dat tegenwoordig als badplaats
en gezondheidsoord in bloei is toegenomen. Het heeft zijn oorsprong te danken
aan visschers, die zich van de omliggende plaatsen hier vestigden, om in de Noordzee
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te visschen. De naam is te danken aan Beverwijk. Aanvankelijk slechts uit
eenige hutten bestaande, breidde het dorp zich weldra uit; het was in het begin
der vijftiende eeuw eenigszins in aanzien en dreef zelfs handel op de Oostzee.
In den bloeitijd der visscherij was het dorp welvarend; het had druk verkeer
met Amsterdam tot vervoer van visch. In dien tijd werden er commandeurs
der Groenlandsvaart gevonden en in 1731 telde het dorp nog 164 huizen.
De visscherij werd er evenwel sedert 1833 niet meer uitgeoefend; alleen de
schelpenvisscherij vormde er, met eenigen armoedigen landbouw en veeteelt, een
schaarsche bron van bestaan.
Van Wijk-aan-Zee zullen wij per tram naar Beverwijk terugkeeren. De weg
loopt eerst door de schrale weiden der duinvallei, door bosschen en bouwlanden,
daarna door tuinlanden, vervolgens langs eenige villa's, en weldra bevinden wij
ons weder te Beverwijk.

***
Van Beverwijk loopt de Hoftander weg langs de grens van de tuin- en graslanden van den Wijker-polder en den Heemskerker- Zuid broek-polder voorbij
de tuindersbuurt Hoftand na,ar het oude kasteel Assumburg, dat wij in de eerste
plaats willen bezoeken.
De weg loopt over den rand der geest- en duingronden en op den kant van
deze, op den versten hoek, waarmede de tuingronden op de geest in het lage
veenland doordringen, ligt ook het oude kasteel. In de 18e eeuw vond men
langs dezen weg nog vele buitens, een voortzetting der reeks ten zuiden van
Beverwijk, welke thans alle verdwenen zijn. De buitenplaats de Schans, onmiddellijk bij Beverwijk; de gebouwen en plantsoenen van het kasteel Adrichem,
bij verkorting veelal Arkum geheeten, het huis des Heeren van Adrichem uit
het geslacht van Brederode, voorheen aan den oever van het later drooggemaakte Zwaansmeer bij den Aagtendijk gelegen, dat van oude dagteekening
moet zijn, aangezien Karel Martel (overl. 741) het reeds bij testament aan de
kerk van Utrecht schonk, welk kasteel in de middeleeuwsche onlusten was
verwoest, doch waar later Amsterdamsche patriciërs als Witsen en Ruysch
verblijf hielden in een prachtig buiten; het kasteel Oosterwijk of Huis te Foreest,
dat reeds in de 11 e eeuw bekend was en later de burcht van het nog levend
geslacht der Foreesten werd: zij zijn alle verdwenen. Van Oosterwijk en Adri·
chem zijn de namen nog bewaard in eenvoudige boerenhofsteden, tusschen eenig
geboomte te midden van de graslanden op korten afstand ten oosten van den
weg gelegen. Ook Meerestein, welk kasteel in de 13e eeuw door Heer Jan van
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Egmond gesticht werd, dat verwoest, later herbouwd, doch in 1690 afgebroken werd, waarna op de grondslagen een modern huis verrees, door een
bekoorlijk plantsoen omringd, ook dit Meerestein is geheel verdwenen en hetzelfde is het geval met de buitenplaats Beyenlust. Tuinen en weilanden hebben de plaatsen der schaduwrijke plantsoenen van voorheen ingenomen, en
schier niets herinnert meer aan den rijkdom, welke hier eenmaal zetelde.
Van die vroegere kasteelen is alleen Assumburg nog over, hoewel de tand des
tijds zichtbaar knaagt aan het oude gebouw, al sedert lang onbewoond. Reeds
van verre verheft zich het geboomte, dat Assumburg omringt, boven de effene
graslanden, die zich naar het oosten tot de grens van den gezichtseinder uitbreiden.
Maar ook dit geboomte draagt de sporen, dat de eigenaar hier sedert lang geen
verblijf meer houdt en het sloopingswerk aanvangt; veel van het zware eikenen beukenhout is al verdwenen, terwijl esschen en elzen er voor in de
plaats kwamen.
Toch bieden de schaduwrijke lanen nog een heerlijk toevluchtsoord tegen
den zonnegloed, en als wij over den staatweg zijn voortgewandeld tot voor de
hooge laan, die naar het kasteel leidt, dan verrijst onwillekeurig het beeld van
het verleden voor onzen geest en zien wij het nog wel bekoorlijke, maar thans
verlaten landschap gestoffeerd met fraaie buitenplaatsen.
In het grasland, tegenover de toegangslaan, naar den kant van het dorp
Heemskerk, hangt in zware steenen palen een sierlijk ijzeren hek, met de
wapens van Deutz van Assendelft en Boreel gekroond. Het weiland, waartoe
dit hek toegang geeft, was voor weinige jaren nog een hertenkamp, doch vroeger verhief zich hier het slot Reeuwijk of Rietwijk, welk gebouw in het begin
der 186 eeuw werd gesloopt. Die heuvel, daarginds in de verte op het weiland,
door een half begroeide gracht ingeslotfm, met dat torenvormig gebouwtje, bergt
de overblijfselen van het oude slot in zijn schoot. Nog verder naar den kant
van Heemskerk werd het kasteel Poelenburg gevonden, ook reeds sedert lang
verdwenen.
En achter het tegenwoordige Assumburg, op het opene weiland bij dit kasteel,
verhief zich eens het slot Oud-Haarlem, ook wel enkel Haarlem of Hof van
Haarlem geheeten, welks Heeren echter geen rechten hadden in de stad van
dien naam. Dit kasteel moet een der oudste sloten van Kennemerland geweest
zijn en reeds dagteekenen van de 66 eeuw. Het zou tijdens de binnenlandsche twisten tusschen het Kaas- en Broodvolk verwoest zijn geworden. Lang
heeft er nog eenig muurwerk van bestaan, dat thans echter eveneens verdwenen
is. Aan dit kasteel is een overlevering verbonden van huwelijkstrouw, die
aan het bekende verhaal der vrouwen van Weinsberg herinnert. Een der Heeren van Haarlem was wegens zijn dwingelandij bij het volk gehaat en zelfs
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zijn gemalin Baerte moest het dikwijls van haar echtgenoot ontgelden. De
edelen en het volk uit den omtrek waren zijn woeste grillen moede en belegerden het slot Haarlem. Toen het eindelijk niet meer te houden was en zich
moest overgeven, verkreeg de burchtvrouw de vrijheid, het slot te verlaten met
datgene, wat zij dragen kon. Daar zag men de fiere Baerie den uittocht ondernemen, gebukt onder een blijkbaar zware kist, die den schat bevatte, welken
zij in veiligheid bracht. Toen stormden de belegeraars het slot binnen, om
aan den Heer hun woede te koelen. Vruchteloos echter doorzochten zij het
kasteel - nergens was hij te vinden. Bijgeloovige lieden meenden, dat de
duivel in eigen persoon hem had medegevoerd. Doch Baerte had haar schat

Kasteel Assumburg bij Beverwijk.

gered en was gerust omtrent het geval. Een strook lands langs de Hoflaan,
waarover zij m00st gaan, zou hieraan de vrijheid van tienden te danken gehad
hebben.
Waar zooveel schoons uit vorige eeuwen gevallen is onder den moker des
sloopers, moeten wij de laatste overblijfselen van kasteelen des te hooger waardeeren, omdat zij ons nog eenigermate een aanschouwelijk beeld geven van het
leven onzer voorouders in het eigenaardig tijdperk der middeleeuwen.
Wij wenden ons daarom thans naar het slot Assumburg. Een breede laan
van oude linden loopt recht op het kasteel aan. Het ruime voorplein, dat wij
eerst betreden, wordt begrensd rechts door den stal en links door de voormalige
oranjerie, die thans tot een eenvoudige herberg is ingericht, waar men den
toegang tot het slot kan verkrijgen.
Het gebouw Assumburg vertoont nog een middeleeuwschen aanleg, doch heeft
19*
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voor het grootste gedeelte zijn oorspronkelijke bouwvormen verloren. Het wordt
door een gracht omsloten, welke aan de noordzijde een gemetselde brug heeft
met drie bogen. De plattegrond van het kasteel is een vierkant en de vertrekken zijn om een binnenplaats gerangschikt. De westelijke vleugel wordt gevormd door vier torens, waarvan de noordelijke de middeleeuwsche donjon is.
Aan den noordoosthoek van het gebouw staat een achtkante toren. Al deze
torens zijn met tentdaken gedekt; alleen de noord westelijke toren heeft een
zadeldak. Een der torens heeft een windvaan met twee zeisen en vertoont
twee gevelsteen en met het jaartal 1610.
Het gebouw bestaat geheel uit gebakken steen; de betimmering is uit de 18e
eeuw. Op de binnenplaats, tegen den oostelijken vleugel, ziet men een galerij
van hardsteen in den stijl van ongeveer 1500: de voormalige vierschaar. In
een der vertrekken vindt men een 17 e-eeuwschen eikenhouten schoorsteenmantel.
Assumburg staat sedert lang ledig en is daardoor eenigszins in verval geraakt.
Wat men echter nog zien kan, zijn de fraaie zalen en kamers en de ruime
vestibule. Op den zolder is nog de gevangenis bewaard, en van de gerechtszaal
leidt een trap naar het schavot, waar de eigenaars der hooge heerlijkheid halsrecht konden uitoefenen over de misdaden, binnen de grachten bedreven. De
werktuigen ter strafoefening moeten hier nog lang' aanwezig zijn geweest, doch
zijn later naar een museum verhuisd.
Wij betreden het schavot onbeschroomd, niet om ons het verleden voor den
geest te roepen, doch om een vrij uitzicht over het landschap te hebben.
over de uitgestrekte weiden, waar de dorpen zoo hier en daar in grillige wanorde
zijn neergezet aan den eenen kant, en het afwisselende duinland met zijn tuingronden en bosschen, aan de andere zijde den horizon begrenzend.
Assumburg was in de 14e eeuw reeds bekend. In het jaar 1351 moet het
verbrand zijn, maar tusschen 1530 en 1558 is het door Gerrit van Assendelft,
Heer van Heemskerk, eerste raad van den Hove van Holland, herbouwd, waarvoor vele steenen van het slot Oud-Haarlem gebruikt werden. Bij deze herbollwing werd het huis met zeven torens versierd, waarvan in het midden der 17e
eeuw, toen men het grootste gedeelte vernieuwde, twee werden afgebroken. Bij
een latere verandering, in het begin der 18e eeuw, toen de muren tusschen de
torens bijna geheel opnieuw uit den vijver werden opgetrokken, is er weder
een toren weggenomen, zoodat er nog vier torens overbleven, de eenige overblijfselen van het oude gebouw, daar het overige van tijd tot tijd vernieuwd
werd. De heerlijkheid Assumburg was in 1379 een leen van Polanen, een oud
geslacht met rijke erfgoederen; Gerrit van Assendelft verkreeg binnen de grachten de hooge heerlijkheid.

***
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Wij keeren terug op onzen weg en slaan den zijweg in naar het dorp Heemskerk. Aan de oostzijde, even buiten het dorp, verheft zieh dè fraai gebouwde
nieuwe R. Kath. kerk met Romaansche bogen; de vierkante toren loopt in omgangen naar boven af.
Het dorp Heemskerk is sehilderachtig' gebouwd; de eenvoudige boeren- en
bllrgerhuizen staan onregelmatig door elkander, zooals dat met meer dorpen op
de zandgronden het geval is, waar men niet aan een bepaalde lijn van bouwen
wordt gebonden. Een duinbeek kabbelt door het dorp naar het oosten. De Hervormde kerk van Heemskerk staat op een hoogte aan den weg; zij bestaat uit
slechts één beuk en is geheel van gebakken steen; het koor aan de oostzijde is
verdwenen. De toren met slanke spits is van zwaren gebakken steen opgemetseld tot 46 meter hoogte; hij herinnert door zijn reuzenmoppen aan de
15e eeuw. Het kerkhof rondom de kerk is door zwaar geboomte beschaduwd.
Aan de zuidzijde der kerk verrijst een hardsteenen obelisk, op gemetselden vo'et
en met een gesmeed kruis op den top. De schilder lVIaerten van Heemskerck
deed deze zuil ter gedachtenis van zijn vader Jacob Willemsz. van Veen oprichten, zooals een Latijnsch opschrift vermeldt, terwijl het jaartal 1579 er onder
staat. Heemskerk is de geboorteplaats van den schilder Maerten van Heemskerck (1498), een der laatste schilders uit het bloeitijdperk der Katholieke kunst
vóór de verandering van religie, aan wien een menigte altaarstukken in de
Katholieke kerken te danken zijn. Uit den landelijken stand geboren en aanvankelijk voor den landbouw bestemd, vergat hij ook later zijn geboorteplaats,
het vriendelijk en eenvoudig Heemskerk, niet.
Eigenaardig is de stichting van het fonds voor de bruiden, die op zijn graf
wilden trouwen. Bij akte van 16 April 1558 bestemden J\Ir.l\faerten van Heemskerck en Marytgen Gerritsdochter, echtelieden, poorters van de stad Haarlem,
twee stukken land, waarvan de opbrengsten jaarlijks tusschen de St. Lueasmarkt (18 Oct.) en O. L. V. Lichtmis (2 Febr.) uitgekeerd moesten worden "tot
behoeff van twee jonghe maeghden, gebooren binnen der stede (van Haarlem)
oft in den ban ne van Heemskerck, daert (Heiligen Geestmeesters) goet dunken
sal welle aen besteet te wesen, deselven twee maeghden halff ende halft· daermede doteerende tot heuren huwelycken ende echtelycken staete, omme by
middelen van dien een beeter huwelyck te moogen coemen, ende gehylickt
synde, heuren bruydegoms oft mannen, ten behoefden heuren ambachte sullen
mogen opstellen."
Verder werd hierbij bepaald, dat, wanneer een meisje deze bruidsgift had
ontvangen, haar huwelijk ter gedachtenis van de stichters van het fonds zou
moeten gesloten worden op het graf van dezen in de Parochiekerk te Haarlem.
En bij akte van 21 Juni 1568 werd hieraan nog verbonden, dat de maagden,
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die voor dotatie in aanmerking wenschten te komen, zich moesten verbinden,
"aen goede ende deuchtsame jonge gesellen, hcure ambachten wel condich ende
gheen dronckaerts wesende."
Een tweetal stukken lands werden voor dat fonds bestemd binnen de
vrijheid der stad Haarlem, waarvan één stuk in 1572 nog werd aangewezen als
het "Bruidsland", benevens een rente van 12 caroliguldens.
Wel kwamen de executeurs, Burgemeesters van Haarlem, in eenige moeielijkheid na den dood des erflaters, daar zijn weduwe de dotatie herriep, maar
er viel niets aan te doen. De eer:'lte uitkeering onder genoemde voorwaarden
geschiedde in 1582, en bedroeg toen f 46. Al spoedig werd het bedrag door

Marquette.

zuinig beheer grooter, en niet altijd bedroeg het getal begiftigden twee binnen
den aangeduiden tijd. In 1647 (Jan. en Feb.) werden er twee bruidsgiften,
ieder van f 137 ontvangen; het hoogste cijfer der bruidsgift was dat van 1656,
toen aan één huwend meisje f 164 werd uitbetaald.
Van lieverlede zijn de inkomsten der bezittingen verminderd en de aanvragen
voor bruiden waren niet druk, zoodat het geld menigmaal onaangeroerd
bleef. Slechts in 1753, 1756, 1762, 1764, 1776 had eenmaal de plechtigheid
plaats, en op 16 Mei 1787 is het laatste huwelijk door Schepenen van Haarlem,
gelijk gewoon was, gesloten op het graf van Maerten van Heemskerck, die
verwacht had, dat zijn fundatie in wezen zou blijven, "ten uyt-einde toe des werelds."
Op eenige minuten afstands ten N.O. van het dorp Heemskerk ligt Marquette
of het Slot Heemskerk. Een prachtige laan van vier rijen beuken, hoewel nog
geen zwaar geboomte, leidt van den weg te midden van bosschen recht op het
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kasteel aan, dat door een vierkant boschterrein, hetwelk zich uit de effene
graslanden der geestgronden verheft, wordt ingesloten. Een ijzeren poort, in
den stijl der 18° eeuw, sluit het voorplein af, dat met zware, knoestige eiken
is overschaduwd.
Het Huis J\:Iarquette is uit een architectonisch oogpunt niet zeer belangrijk.
Van den oorspronkelijken aanleg is niets meer waar te nemen; het heeft
grootendeels een achttiende-eeu wsch karakter. Alleen de ronde toren met peervormige spits, die zich uit het dak verheft, schijnt tot de 17° eeuw te behûoren.
De oude naam van het Huis is die van "Slot te Heemskerk", doch toen in
1610 deze bezitting het eigendom werd van Daniel de Hertaine, Heer van
l\Iarquette (een heerlijkheid tusschen Bouchain en Arleux in Henegomven) werd in
1612 de naam van Heemskerk in Marquette veranderd, welke sedert bewaard bleef
Het Slot te Heemskerk is een oude stichting. Het werd gebouwd door
Willem lI, Graaf van Holland en Roomsch-Koning, om daarin een voorburg tegen de
weerspannige West-Friezen te bezitten. Misschien bestond hier ook reeds vroeger
een groot gebouw. Hendrik van Heemskerk werd tot slotvoogd aangesteld,
onder voorwaarde, dat hij met een aantal dappere krijgslieden de West-Friezen,
zooveel hem doenlijk was, in toom zou houden. Voor die taak ontving de slotvoogd jaarlijks 300 pond (225 gulden) van den Graaf, die hem tevens tot baljuw
van Kennemerland verhief. Daardoor kon de heer van Heemskerk in tijd van
nood bij het naderen des vijands al degenen, die onder het balju"\Yschap
behoorden, onder de wapens roepen, en de Graaf zag hierin een vasten muur,
een soort van militaire grens, die de invallen in Holland moest tegenhouden.
Wij zullen niet nagaan, in wiens handen het slot te Heemskerk later geraaktc;
alleen willen wij vcrmelden, dat o. a. Jan de Ligne, Graaf van Arcmberg, er
bezitter van werd; nadat hij gesneuveld was bij Heiligerlec in 1568, kwam
Heemskerk aan zijn zoon Karel de Ligne, Graaf van Aremberg, Prins van
Rebecque, die dcn naam en het wapen zijns vaders verliet en zijn meeste goedercn,
in Holland gelegen, verkocht, waardoor het slot te Heemskerk "met de grachten,
singels, boomgaarden en landen, zoo aan het gemelde huis als in de geest
daaromtrent gelegen en daaraan behoorende, met al zulkc hooge jurisdictie, als
aan het gemelde huis en gevolgen van dien mogen zijn, voorts de manschappen
en praeëminentiën van leenen, duinen en wildernissen met het recht van
inschrijving van beesten, den zodenslag, zekere tienden te Heemskerk, zoo groot
als smal, verscheidenc cijnzen, thijnzen, renten, erfpachten, molcn cn wind,
dc zwnnen, driften, mitsgnders nlle zoodanige goederen, nctiön cn gerechtigheden,
nIs vnnouds dnaraan gehoord hadden", aan den reeds genoemden Heer van
Marquette kwamen. In diens geslacht bleven die bezittingcn tot 1663, toen zijn
kleinzoon, diep in schulden geraakt, ze weer moest verkoopen.
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Het Huis te Heemskerk was tot 1828 een sterk gebouw van ongeveer 50
meter in front, met twee vleugels, terwijl op den rechtervleugel, naast den
ingang aan het voorplein, een fraai torentje zich verhief op het dak. De
linkervleugel met een gedeelte van het front is in genoemd jaar afgebroken,
terwijl de rechtervleugel en toren behouden gebleven en vernieuwd zijn.
Daardoor is het oude karakter verloren gegaan.
Tegenover het Huis had men vroeger de overblijfselen van een ronden burg,
veel met den Leidschen overeenkomend, doch niet op een hoogte gelegen; deze
sterkte is in 1800 afgebroken. Men meent, dat hierop ook een toren moet
gestaan hebben, negen verdiepingen hoog, die tot baak in zee diende en als
wachttoren een ruim uitzicht gaf over den omtrek.
Marquette heeft veel van het oude verloren, maar blijft toch nog altijd een
fraai buiten aan den zoom der geestgronden.
Wanneer wij verder den weg volgen, die naar den straatweg BeverwijkAlkmaar leidt, omgeven door hakhoutbosschen, welke zich bij die van Marquette
aansluiten, dan vinden wij tegenover het kruispunt der beide wegen, onmiddellijk
aan den weg, een laag, onbeduidend heuveltje met een hardsteenen monument,
dat driehoekig in plattegrond is. Hierop leest men:
DE GRAVEN VAN HOLLAND WERDEN HIElt NAAR OVERLEVERING ALS HEETtEN VAN
KENNEMERLAND GEHULDIGD.
DOOR GEVERS VAN ENDEGEEST EN ZIJNE VROUW l\I.

J.

DEUTZ VAN ASSENDELFT

OPGERICHT MDCOCLXIII.
WANDELAAH, WIL DIT GEDENKTEEKEN EEHBlEDIGEN.

Dit heuveltje wordt het Huldtooneel genoemd; het bovenstaande opschrift
verklaart dien naam.
Gaarne werpen wij een eerbiedigen blik op deze historische plek. Thans is
er niets belangrijks meer aan te aanschouwen, maar voor onzen geest zien wij, dat
De Graven mosten ook op desen heuvel sweren,
Den Bisschop van het Sticht van Utrecht niet te deren,
In syn gerechtigheyd van' Utrecht niet te schaên
En 't geestelyke recht in alles voor te staan,
zooals de Haarlemsche predikant Ampzing schreef. En de scherven van
Germaansche urnen, ruwen zwart van binnen, welke in den heuvel gevonden
werden, wijzen er op, dat het eigenlijk een grafterp is uit het oudste tijdperk
van de geschiedenis dezer landen.
Misschien moeten wij in den Romeinschen tijd Brinio in deze streek zoeken,
Brinio, den wakkeren aanvoerder der Kaninefaten, die den Batavier Claudius
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Civilis zijn hulp bood in den eersten vrijheidsstrijd, welke op vaderlandsehen
bodem gestreden werd tegen buitcnlandsche legerscharen. Indien dit juist is,
mag men aannemen, dat hier de gekozen heirvoerder op het schild geheven
en door de dappere scharen gehuldigd werd onder den vrijen hemel; dan klonk
het krijgsgejubel eens van hier door de bosschen van Kennemerland bij het
ontwakend zelfbewustzijn.
En de plek, waar de herinnering aan die eerste huldiging in de overlevering
nog eeuwen voortleefde bij het volk, is als de traditioneele plaats te beschouwen,
waar ook later de Graven van Holland als Heeren van Kennemerland de hulde
des volks dienden te ontvangen; deze betrekking, al is ie niet historisch zeker,
vormt geen te grooten sprong. De volksgewoonten hebben een geographische
vastheid, die de macht der eeuwen weerstaat.
Zoo is ook nog de herinnering aan een volksgebruik van lateren tijd aan deze
plek verbonden.
Oudtijds had hier nl. een oud gebruik plaats, de "banding" geheeten. Dit
bestond in een zeker burgerrecht, naar het schijnt door de Graven aan de
Kennemers in het dgemeen verleend, om een gemeene werf te hebben, waarop
de burgers op zekeren dag geroepen werden, om in persoon te verschijnen of
gemachtigden te zenden op den Dingstal. Hier werd dan de vierschaar gespannen
onder den blooten hemel, na het oplezen der namen door den Secretaris, Aan
alle burgers, die zich hier moesten vertoonen op verbeurte van 42 schellingen
boete, werd door den Schout gevraagd, of iemand iets van een ander had te
eischen. Als iemand iets van een ander te vorderen had en er geen nader onderzoek noodig was, werd het vonnis onmiddell~jk uitgesproken en uitgevoerd.
Voorzeker een voorbeeld van een korte rechtspraak, die wij in vele gevallen
gaarne zonden terugwenschen.

DE NOORDELIJKE DUIN- EN GEESTGRONDEN VAN KENNEMERLAND.
Ten noorden van Heemskerk hield de rechtstreeksche invloed van de Amsterdamsche buitensbouwende patriciërs op, omdat deze duinstreek te ver van het
IJ en van het algemeen verkeer lag, om gemakkelijk bereikt te kunnen worden.
Evenmin was hier in de middeleeuwen, gelijk op het smalle gedeelte van
Holland, aanleiding tot het t>ouwen op de geestgronden, om dienst te doen
in dèn langdurigen strijd tusschen de Graven van Holland en West-Friesland.
Wanneer wij dit landscllap ten noorden van Heemskerk tot bij Schoorl
overzien, vinden wij, dat op de voortzetting der duin- en geestgronden het
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aantal buitens en kasteelen vermindert. Het landschap blijft in hoofdtrekken
nog hetzelfde. In het westen ligt een breede rij van echte duingronden, met
de volledige afwisseling van het duinland. Naar zee toe bestaan de duinen uit
naakte blinkerts en achter die zeeduinen ligt een reeks duin v lakten, welke zich
van de breedte van Heemskerk tot die van Bakkmn met meer of minder ruimte
uitbreiden. Het zijn tamelijk vlakke terreinen, eenzaam gelegen midden in de
duinen, grootendeels met schraal gras b~groeid, op enkele plaatsen met eenigen
landbouw, o. a. aardappelteelt. In deze duinvlakten ligt ongeveer op de breedte
van Castricum de Brabantsche Landbouw, een boerderij, in de duinontginningen
opgericht naar het Brabantsche landbouwstelsel.
Ten O. van de duinvlakten liggen nog meer breede duinen, hier naakt hun
bewegelijke koppen opbeurend, daar met bosch bedekt, een woest, schilderachtig
terrein opleverend. Deze strook echter ziet men bij Egmond verdwijnen; hier
blijven enkel de zeeduinen in een smalle rij over, en dringen de effene geestgronden naar het westen voort. Bij Bergen verbreedt de rij zeeduinen zich
weder, om eindelijk ten noorden van Schoorl snel af te nemen, en bij Kamperduin geheel te eindigen, zood at de kunstmatig aangelegde Hondsbossche zeewering
hier het duin vervangt.
Ten oosten van de echte duinen liggen de vlakkere terreinen der geestgronden,
een zandbodem, die zich aan den binnenkant op enkele plaatsen nog weder tot
lage hoogten of een soort van binnenduinen verheft. Dit o. a. ziet men aan de
lijn van Limmen naar Alkmaar, en op dezen hoogen rand vindt men ook de
dorpen gebouwd. Ten oosten van die lijn wordt het geestland lager, en gaat
het op korten afstand over in de laagveen- en kleilanden.
De dorpenbouw in het gebied, dat wij thans doorwandelen, had hoofdzakelijk
plaats op den hoogen oostelijken rand der geestgronden, waar Limmen, Heiloo en
Alkmaar een bijna aaneengesloten rij van huizen vormen, en verder dichter langA
de zeeduinen, waar men Castricum, Egmond-Binnen, Egmond-aan-den-Hoef,
Egmond-aan-Zee, Bergen en Schoorl vindt. Op de lagere geestgronden, tusschen
deze dorpenreeksen, ziet men slechts verstrooide boerenwoningen, geen dorpsnederzettingen.
Wij willen onze wandeling aanvangen door de oostelijke dorpenreeks en
beginnen met het meer geïsoleerd liggende dorp Uitgeest, dat wij gemakkelijk
kunnen bereiken van het kasteel Assumburg (zie pag. 293) langs den Assummerweg voorbij de buurt Assum. Te midden van schoone weiden, wel eentonig,
maar in de lente frisch van tinten, die met een net van bochtige slooten in alle
richtingen doorsneden zijn, terwijl ten oosten van het dorp eenige meertjes met
grillig gebogen oevervormen hun donker water in de zon doen schitteren, vormt
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Uitgeest, een tuinland-oase met veel bloementeelt, te midden van de boomlooze
grassteppe. Het bevallige dorp ligt, zooals de naam aanduidt, op den buitenkant
der geestgronden; het is in de lengte langs den hoofdweg gebouwd en wordt aan beide
zijden door een smalle strook warmoezerij-gronden ingesloten. De kerk te Uitgeest
staat te midden van geboomte; de toren aan de westzijde, vierkant opgemetseld
met achtkante spits, schijnt nog uit de 13e eeuw afkomstig te zijn. Te Uitgeest
moet Cornelis Cornelisz in 1592 den eersten houtzaagmolen, "het Juffertje", gebouwd
hebben; de molen stond op een vlot, dat in het water dreef, om hem gemakkelijk
met den wind te kunnen draaien. Deze molen werd in 1596 naar Zaandam
overgebracht, waar de uitvinder een aandeel in zijn recht op octrooi verkocht
aan zekeren Dirk Sybrantsz.

-
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Kerk te Ui tgeest.

De weg van Uitgeest naar Limmen, geheel door de graslanden kronkelend,
is eentonig, zonder eenige afwisseling en voor een wandeling niet aan te bevelen.
Wij leggen dezen weg slechts af in gedachten. Eigenaardig is de indeeling der
landerijen, die door de bochtige slooten en onregelmatige stukken lands schier
nergens rechte lijnen vertoont: de kenmerken van een zeer vroege bewoning
en een sllccessievelijke ingebruikneming der gronden. De boerenhuizen zijn
over de landen verspreid; zoo hier en daar verrijzen de stelpvormige woningen
als lompe pyramiden tusschen eenig geboomte uit het grasland, en ver in het
westen vertoont zich aan de horizon den boschrijke zoom van den binnendllinkant.
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Bij Limmen bereiken wij den hoofdweg, den Rijksstraatweg van Haarlem op
Alkmaar, waarlangs de stoomtram rijdt. Deze streek tot Alkmaar toe bestaat
aan beide zijden der dorpen uit een strook duinachtigen grond, meestal goed
gecultiveerd, zoo hier en daar met dunne lagen laagveen in het oude
duin gevormd r en hetwelk nog wel weder wordt uitgegraven. Overal blijkt
het ons, dat wij hier in de duingronden zijn: de weiden worden door aarden
walletjes omsloten, dikwijls met een hout~ingel van elzen begroeid, gelijk
men dat op hooge zandgronden ook ziet, en zij hebben een schraal uiterlijk. Die
indijking geeft aan de bouwlanden een schilderachtige afsluiting, en Beets zette
zich, in de "jaren van jonkheid en min" ronddolend door deze streken met zijn
lieve vriendin Aleide, gaarne daarop neder.
Ik denk aan die wandelingen,
Waarop wij, hand aan hand,
Door het bosch en het korenveld gingen
Onder praat naar ons beste verstand.
Wij zaten ter neer op het dijkje,
Van viooltjes en klokjes omtuild,
En genoten het vreedzame kijkje
Naar het duin, waar zich Egmond verschuilt.

De groote boerenstelphuizen ziet men hier bijna uiet; 't is een kleiner bedrijf,
waar bollenteelt en tuinderij, bessenteelt enz. bij den landbouw een belangrijke
rol spelen. Ook de zindelijkheid, hoewel nog naar Hollandschen aard, is niet
zoo ver gedreven als op de vochtige graslanden.
De kleinere intensieve cultuur heeft in deze streken een kleinburgerlijke welvaart
ontwikkeld, die zich overal openbaart. In de 18e eenw, toen landhouw, veeteelt
en visscherij nog schier de eenige middelen van bestaan wareu, was de welvaart
geringer dan thans.
Merkwaardige gebouwen vindt men te Limmen niet, behalve het kerkje op
eenigen afstand ten oosten van den weg. De kerk schijnt nog Romaansch te zijn,
doch daar de muren bepleisterd werden valt dit niet met zekerheid te zeggen.
Het koor is verdwenen, de vensters zijn niet groot. Aan de westzijde is de
toren in de kerk ingebouwd. Van de oudste kerk zal hier echter niet veelmeer
in wezen zijn. Men wil, dat hier een heidensche tempel heeft gestaan, die later
tot een Christelijke kerk gewijd is, doch in 740 werd verbouwd. Deze streek
werd reeds zeer vroeg bewoond en het dorp was waarschijnlijk reeds in dien
tijd bekend; zeker wordt het in 980 genoemd onder de gift van Graaf Dirk II
aan het klooster van Egmond.
In Limmen werd op 17 Oet. 1799 de capitulatie tussehen de Fransch-Bataven
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en Russisch -Eng'elschen geteekend; de laatsten werden daarbij verplicht, den
Hollandschen bodem weer te verlaten. De onderteekening geschiedde op het
aambeeld eener smidse.
Een afwisselende, landelijke weg met eenvoudig'e schoonheid voert ons naar
Heiloo, een der schilderachtigste dorpen op den zandgrond, waar de afwisseling
van bosch, tuin en weide verrassende partijen schept en als vanzelf lokt tot
een buitenverblijf. Heiloo is dan ook een geliefkoosd zomerverblijf geworden,
waar onderscheidene villa's half in 't geboomte verscholen liggen, terwijl de
bosschen schoone wandelingen aanbieden.
"Bij Alkmaar ligt een dorpje,
Dat oog en hart verrukt."

zong Beets, en . al heeft men niet even dierbare herinneringen aan dit dorp als hij, toch zal
men het gaarne met den dichter instemmen.
Dicht bij Heiloo zien wij ten oosten van
den weg nog de bosschen van het landgoed
Iepenstein, eens een deftig slot met een
tweetal achtkante torens en omringd door
een muur met hoektorens, doch dat in de
18e eeuw geheel is afgebroken.
Iets verder, vóór wij het eigenlijke dorp
binnentreden, wijst een rechte laan te midden van boschgronden den toegang tot het
overblijfsel van het oude huis "ter Coulster",
op eenige minuten afstands ten zuiden van
den weg gelegen, te midden van geboomte,
dat door slingerende paden is doorsneden en
aan alle zijden door grasland wordt ingeKerkje te Limmen.
sloten. Deze voormalige ridderhofstede is het
stamhuis van het oud-adellijk geslacht ter Coulster. Het gebouw, dat men er
thans vindt, dagteekent van 1810; het oude slot, dat herhaaldelijk verwoest en
herbouwd werd, waar in 1643 een hooge vierkante toren zich boven de roode
daken verhief, is in de UIa eeuw gedeeltelijk tot arbeiderswoning ingericht, totdat
ook dit laatste overblijfsel verdween.
Het dorp Heiloo, hoewel in hoofdrichting thans langs den straatweg naar
Alkmaar gebouwd, heeft door de verstrooide ligging der huizen, voor een gedeelte
villa's, een vriendelijk voorkomen. Langs den zoom der Heiloosche bosschen
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heeft het zieh uitgebreid en de vrije wandelingen in dat schilderachtige bosch
vormen als het ware den openbaren tuin van Heiloo. Hoewel het dorp van oude
dagteekening is, vindt men er toch weinig meer, dat aan het grijs verleden
herinnert. Alleen het witte kerkje, op een heuvel gelegen naast een grasveld
in het westen, als vanouds door schaduwend geboomte omringd, roept onwillekeurig de beelden uit het verleden voor deze klassieke plek wakker, al is de
geschiedenis van het kerkje van jonger datum. Bovenal de put achter de
kerk, die den naam van den Heiligen Willebrord draagt, heeft in de legende een
stuk historie van Heiloo bewaard.
De eerste nederzetting te Heiloo verliest zich in 't grijs verleden. Reeds in 109;3

Will ebt'o rdu sput te Heiloo ,

komt het dorp voor onder den naam van Heilegeloo, heilig bosch, doch reeds veel
vroeger was deze plek bewoond en bezat zij een zekere vermaardheid. In den
zandigen bodem, niet ver van het meer met zijn vele eilanden ten oosten, ontsprong een frissche bron, die zuiver en helder water gaf. Voor een landstreek, waar
het zilte zeewater destijds schier dagelijks met den vloed naar binnen drong door
de vele zeegaten, was dit een weldaad, die door de bewoners hoog gewaardeerd
werd. Valt het te verwonderen, dat men den naam van den Heiligen Willebrord,
den Apostel van Kennemerland, die in het laatst der zevende eeuw hier het
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evangelie verkondigde, aan deze weldoende bron verbond, zooals bij vele
bronnen met heiligen geschiedde? Men beschouwde de bron als een geschenk
uit den Hoogen, als gekerstend door den evangelieprediker. 't Is een gewone,
kunstelooze waterput, achtkant, met cement bepleisterd en door een houten
deksel afgesloten, met een pomp. Om den put staat een modern ijzeren hek.
Nog altijd schrijven .velen aan het water van dezen put een geheimzinnige
geneeskracht toe, bovenal, wanneer het op Witten Donderdag gehaald is. Op
dien dag is 't er gewoonlijk druk met wagens en karren; in kruiken, emmers en
vaten wordt het water van den heiligen put medegevoerd door Katholieke
bedevaartgangers, die het als heilzaam tegen ziekten en gebreken beschouwen.
Het putje te Heiloo was niet het eenige op den rug van den duinrand, waaraan
godsdienstige eer werd bewezen en dat bedevaartgangers trok. Misschien nog meer
bezoek had de Kruisberg en de grond, waar weleer de kapel te Runksputte of
van Onze Lieve Vrouwe ter Nood gestaan heeft. Dit is een klein stuk lands
in Oesdom tusschen Heiloo en Limmen, dicht bij eerstgenoemd dorp. Op deze
plek was, gelijk men beweerde, tusschen 8 en 9 Dec. in 1713 een bron ontsprongen, welker water men voor een onfeilbaar middel tegen de ziekte hield, welke
toen onder het rundvee heerschte. Het werd van alle kanten gehaald, en
zelfs werden er plechtige ommegangen met kruisen, vanen en waskaarsen om
de bron gehouden, hetgeen evenwel door de regeering in 1714 bij plakkaat werd
verboden.
De vrome overlevering heeft aldus aan het putje te Heiloo een aureool geschonken,
die ieder deze kunstelooze bron met een gevoel van eerbied doet aanschouwen.
Het putje is een sieraad van 't dorpje,
Aantreklijk door schoon zonder praal,
Waar vrede en waar eenvoud in wonen,
Arkadië van 't Kenmersch kanaal.
Zoo stond daar het putje reeds eeuwen,
Sinds 't eerstmaal ontsprong op de beê.
Van Willebrord, Kennemers zend'ling,
Gods heilbode aan Nederlands reê.
Het stond daar en zag er geslachten,
Het een na het ander, vergaan;
Zij werden en kwamen en gingen -Maar 't putje van Heiloo bleef staan.
Zij minden en lieten zich minnen,
En scholen in 't lommer bijeen,
En 't liefdevuur blaakte hun zinnen Maar 't putje bleef koud als een steen.
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Zij juichten en treurden en weenden,
En maakten soms droevig misbaar,
De tranen bewolkten hun oogen Maar 't water van 't putje bleef klaar.
Zoo wandelde ook ik er in 't ronde,
En lachte er of weende er, naar 't viel,
En 't putje was stille getuige
Der vreugde en der smart van mijn ziel.
HASEBROEK.

Het witte kerkje naast den put te Heiloo heeft in standplaats en uiterlijk nog
altijd iets, dat aan het grijs verleden herinnert. Wel heeft het pleisterwerk,
dat ook hier, helaas! is aangebracht, de oorspronkelijke bouwmaterialen aan het
oog onttrokken, doch de tufsteen en reuzenmoppen, die men in den toren hier
en daar ziet, doen vermoeden, dat het benedengedeelte van de kerk uit de
13e eeuw afkomstig zal zijn, wat door de vier tot schietgaten ingerichte vensters
nog meer waarschijnlijk wordt. De kerk is echter herhaaldelijk gerestaureerd,
waarschijnlijk ook in het midden der 17e eeuw - een jaartal op een steen
binnen in den toren doet dit althans denken - en later in 1825, toen de kerk
geheel in verval was. De haag van linden heeft toen den vroegeren ouden
kerkhofmuur schilderachtig vervangen. De kerk wordt thans alleen in het
oostelijk gedeelte voor de godsdienstoefeningen gebruikt. Oorspronkelijk was zij
aan den Heiligen Willebrordus gewijd, die, naar men meent, hier de eerste
Christenkerk heeft gesticht. Misschien is er wel een heidensch tempeltje aan
vooraf gegaan, doch dit valt niet met zekerheid te zeggen.
De kerk en pastorie van Heiloo besloegen eens een belangrijke plaats in de
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. In dit kerkje hield Hasebroek den
30en Oct. 1836 zijn intreerede bij het aanvaarden van het leeraarsambt bij de
Hervormde gemeente; in het witte kerkje te Heiloo zegende Hasebroek den
gen September 1840 het huwelijk van zijn vriend Beets in, wiens bruid den
huize Nijenburg bewoonde. Twee vermaarde namen uit de Nederlandsche
evangelieprediking zijn aldus aan dit kerkje verbonden, maar door de heerlijke
omstreken van Heiloo en de vriendelijke pastorie ruischt voor hem, die geen
vreemdeling is in onze litteratuur, steeds de stem van Jonathan en Hildebrand,
benevens van Mevrouw Bosboom-Toussaint en Hofdijk, letterkundigen, waarvan
op dit oogenblik enkel de grijze Hildebrand nog tot de levenden behoort.
De rustige pastorie staat aan den dorpsweg tegenover het stille kerkje, door
hoog opgaand groen beschaduwd. Hier bleef Hasebroek van 1836 tot 1843; hij
maakte zijn gastvrije woning tot de plaats van samenkomst voor een dichterkring der negentiende eeuw.
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Daar zag men Geertruida Toussaint uit Alkmaar, Po'tgieter uit Amsterdam,
Beynen uit Den Haag en Beets met zijn Aleide uit den huize Nijenburg dikwijls verschijnen, met vrienden als Hofdijk, Beeloo, Brill, Kneppelhout, Gewin,
van Lennep, Bakhuizen van den Brink en Willem de Clercq. In deze pastorie
bracht Potgieter den jeugdigen dichter er toe, zijn gedachten en droomen niet
enkel in rhythmischen vorm uit te spreken, maar ook in ongebonden vorm; in
de pastorie van Heiloo werd "Jonathan" geboren en zag zijn eersteling van
"Waarheid en Droomen": "De HaarJemsche Courant", in 1840 het licht. "De
nevel van zwaarmoedigheid, die over de gedichten van den student scheen te
zweven, is opgetrokken. Er straalt in Jonathan's studeervertrek een heldere
zonneschijn, die somtijds door grillige wolkgevaarten een poos wordt onderschept. Rijpere levenservaring, weemoedige berusting, nieuwe hoop en nieuwe
vreugde bezielen hem," zegt ten Brink. En wij vragen ons af, als wij hier
rondwandelen in deze heerlijke natuur, of die niet een element was in de frisschere ontwikkeling van Hasebroek's talent?

***
Wij verlaten Heiloo door de bosschen van het buitengoed Nijenburg, de eigendommen van Jhr. Foreest, die men in alle richtingen kan doorkruisen, en waar
aan den achterkant menig verrukkelijk uitzicht geopend wordt over de vlakke,
als weiden gebruikte geestgronden, met den duinzoom op den achtergrond.
In deze bosschen zwierf Beets dikwijls rond in zijn jongelingsjaren, toen hij
op Nijenburg zijn bruid zocht en er later vaak logeerde, en menige natuurbeschrijving in poëzie en proza herinnert aan de Kennemer oorden.
De Willebrorduslaan leidt naar· een hoogte, welke de Preekstoel heet; de
overlevering verhaalt, dat Willebrordus hier gestaan heeft, om zijn gemeente te
onderwijzen en het evangelie te prediken, terwijl hij langs genoemde laan met
zijn hoorders derwaarts ging.
't Is een klassieke plek in onze beschavingsgeschiedenis. Daar, in de schaduw van een veeljarigen eik, zien wij in onze gedachten in het begin der 8e
eeuw den man staan, die met een door overtuiging krachtige stem in den tempel
der patuur de blijde boodschap der broederschap bracht onder de Kennemers.
E~ van alle zijden stroomen ze toe: de landheer en de dienaar, die zijn ossen
leidt voor den ploeg, de edelvrouwe en de vrouw van den geringsten hoeveling,
zij staan hier naast elkander of zitten op het mosbed, om te luisteren en gesticht
te worden. 't Is de morgen van een nieuwen dag, die aanbreekt. Niet alleen
wordt hier een nieuwe godsdienstleer gepredikt, maar tegelijk met deze komen
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ook geheel andere sociale begrippen tot het bewustzijn, welke wortel vatten in
de gemoederen, en langzaam zullen opschieten in de maatschappij, om, zij het
ook eerst na eeuwen, toch eens rijke vruchten te dragen.
Deze herinneringen wekt de Preekstoel bij Heiloo onwillekeurig op in
onze gedachten.
En terwijl wij nog over het grijs verleden mijmeren, ontwaren wij onwillekeurig voor onzen geest in dezelfde bosschen van B'oreest een geheel andere
persoonlijkheid. 't Is een burgerjongen, dien wij hier herhaaldelijk weder zien
verschijnen in de jaren omstreeks 1830. Op den Preekstoel of een andere hoogte
zet hij zich dikwijls neder, en zijn blik staart in het rond, onbepaald, sehier
droom end. Hij luistert naar een lied, dat hij alleen hoort en verstaat. De natuur
spreekt in geheimzinnige taal tot den jongeling; het fluisterend lispelen der bladeren boven zijn hoofd, soms onstuimig ruischend, als een windvlaag de takken
beweegt, verhaalt hem geschiedenissen van voorheen, afgespeeld op den bodem
van Kennemerland, en legenden van het grijs verleden, die hij bewaart in
zijn ziel. Die statige beuken met hun bruine bladeren, die hooge olmen, die
weelderige kastanjes, die fiere eiken, gevuld met onderhout van hazelaar, els en
berk, alles rijk in kleurendos, als de najaarszon er haar goudgloed over uitstroomt, zij vormden de leerschool, waarin de Kennemer minstreel en de geschiedschrijver Hofdijk 1) zijn eigenaardige talenten ontwikkelde, waar hij indrukken ontving voor het verdere leven van hooge beteekenis.
Wie Hofdijk wil begrijpen en genieten, moet de bosschen en beemden van
Kennemerland gezien hebben en leven in den geestelijken toon van dit landschap.
Daar, aan de overzijde van den straatweg, verrijst de huize Nijenburg. Het
is een vierkant g,ebouw, door zwaar geboomte van beuken, kastanjes en pijnen
ingesloten, door wilden wingerd omrankt en aan een vijvér gelegen, die van
den weg naar het gebouw loopt en zich hier verbreedt tot een kom. Oudtijds
heette dit huis Yperlaan of Iepenlaan, doch in de 18e eeuw verkreeg het zijn
tegen woordigen naam.
De straatweg van Heiloo naar Alkmaar wordt voorbij Nijenburg meer en meer
door kleine villa's bezet. Aan dezen weg vindt men het nieuw gebouwde
"Laurens Oosthoorn-gesticht," de stichting uit een legaat van Laurens Oosthoorn, voor weduwen uit den netten stand bestemd.
Verder voorbij Dekerna State, een naam, die er op wijst, dat wij hier het land
der Friezen naderen, en wij bevinden ons in de nabijheid van de stad Alkmaar.
Door den Hout, een bevallig stadsbosch, is Alkmaar met de Heiloosche bosst:hen verbonden. Buiten de stad vindt men hier reeds villa's, uitspanningen,
1) Het gehoortehuis van Hnfdijk aan den Koningsweg te Alkmaar wordt door een gedenksteen aangewezen.
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optrekjes, die een kleine voorstad vormen, terwijl tuingronden en warmoezerijen
een groot gebied in beslag nemen. Ten westen van den Hout is de Cadettenschool, gesticht. En van de nette huizenreeks ten oosten van den Hout valt in
't bijzonder het huis Bellevue in 't oog, eens door de beroemde dichteres Maria
Tesselschade Roemer Visscher bewoond en door Caspar Barlaeus bezongen.

Alkmaarder Hout.

Doch wij zullen niet langer aan den ingang verwijlen, maar wandelen verder
naar het vriendelijke Alkmaar.

ALK M A A R.
Als een idyllische nederzetting, met de statige lanen van den bekoûrlijken
Alkmaarderhout aan den ingang, omsloten door een krans van geboomte en
parken 1), met bloembedden op de schaduwrijke wallen, met typisch Oud-Hollandsche grachten, zoo verheft zich het bloeiende, rustige Alkmaar uit het groene
natuurtapijt der frissche weiden, die zich naar alle zijden uitstrekken, en oefent
het een bijzondere aantrekkingskracht uit op den vreemdeling.
Wanneer wij in onze gedachten een blik werpen op dit gewest voor een zestal
eeuwen, dan zal zich een geheel ander landschapsbeeld aan onzen geest voordoen.
Hier, naar den kant van Heiloo, op den rug der zandgronden, lag destijds ongetwijfeld eveneens een boschrijke streek, echter niet zoo gefatsoeneerd door lanen en
parken als thans. Het zal een wild bosschage geweest zijn, dat zich daar verhief,
1)

Kennemer Park, Victoria Park en Geestmerhout, de laatste reeds ingesloten door huizen.
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waardoor de paden der landbouwers liepen, die de dorpen en de stad verbonden.
En ten oosten van den weg zag men op niet verren afstand de onstuimige
wateren der Schermer klotsen tegen de zandgronden, terwijl zij ten oosten van
Alkmaar door een afgedamd en watergang in verbinding stonden met den noordelijken inham der Zijpe. Nabij Heiloo drong zelfs de Boekelermeer nog van
het oosten uit de Schermer in de geestgronden door.
Ook als wij naar het westen onzen blik wendden, zouden wij in de richting
der hooge duinen van Bergen den donkeren spiegel ontwaren der Egmonder en
Bergermeren, afgewisseld door talrijke eilandjes en rietgorzen, waar de waterwilg zich vriendelijk boog over den plas, verlevendigd door reigers, kwakken,
eibers en schollevaars.
Ten zuiden langs die wateren zoudt ge van verre het prachtig kasteel van
Egmond ontdekt hebben, en iets .zuidelijker zoudt gij misschien de abdij van
Egmond hebben bemerkt, de heilige muren, waarbinnen bijna alle Graven uit het Hollandsche huis rustten, alsmede zoo menige telg uit edele Hollandsche geslachten.
Valt het te verwonderen, dat men de plaats, welke hier aan alle ziiden te
midden van plassen ontstond, Alcmare en Alkmere noemde, d. i. alm eer ? En
ook al zal misschien een woordvorscher de juistheid dezer etymologie niet erkennen, teekenend voor den toestand is die benaming voorzeker. Langzamerhand
zijn die meren drooggemaakt en in vruchtbare landen, meest graslanden, veranderd. Reeds in 1556 ving men aan met het Berger- en Egmondermeer droog
te maken, wat in 1564 werd voltooid; de Boekeiermeer volgde in 1580 en de Schermer van 1631-1635. Zoo werd het "al-water" in "al-land" veranderd, en Alkmaar
verkreeg in den omtrek een natuurlijk handelsgebied, rijk aan zuivelprodukten.
Het oudste gedeelte van Alkmaar ligt op het eind van den bij Limmen aanvangenden geestrug ; de latere deelen zijn aanslibbingen van en aanplempingen
in de vroeger met de Schermer en andere wateren verbonden Voormeer ; in de
Langestraat bij het stadhuis ziet men nog duidelijk de helling der terreinen.
Wanneer de stad aangelegd is, valt niet te zeggen; sommigen meenen, dat hier
in de 6e eeuw reeds een dorp lag, doch dit is zeker, dat Alkmaar in de tiende
eeuw reeds bekend was. Als de noordelijkste van de twee steden van Kennemerland en de grensplaats naar West-Friesland, had de stad herhaaldelijk te
lijden in de oorlogen, die de Hollandsche Graven tegen de West-Friezen voerden.
Onder den Roomsch-Koning Willem werd den bewoners in 1254 een handvest
geschonken en de plaats voor het eerst uitgelegd. Van 1530-'40 werd Alkmaar
door muren omsloten. Doch de toenemende handel maakte in 1572 weder een
uitlegging noodig, welke aan de west- en zuidzijde plaats vond, terwijl in 1574
aan de oostzijde het overgebleven gedeelte van de Voormeer binnen de wallen
getrokken werd en dus in een binnenhaven veranderde.
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Alkmaar bloeit in onzen tijd hoofdzakelijk als marktplaats van de omliggende
streken, die er bovenal kaas aanvoeren. 't Is een vrijwel stationnaire toestand,
welken deze stad al vroeg bereikt heeft, en dien zij blijft handhaven. Al is de
stad vriendelijk gelegen, toch ligt zij te zeer in een uithoek, om, veel renteniers
te trekken: dezen richten zich meer naar Haarlem en Den Haag. Evenmin is
zij aangewezen tot het beheerschen van den handel over een groot gebied. Sterk
toegenomen is de bevolking van Alkmaar dan ook niet. In 1795 had de gemeente
8400 zielen, in 1890: 15700, in 1900: 18300 zielen.

Oud-Hol\andsche huizen te Alkmnar aan de Lultik Ouddorp.

Zoowel de aanleg der stad Alkmaar als haar omgeving biedt een ieder, die
voor het schilderachtig schoon onzer oude steden een open oog heeft, een uitgebreid veld van studie aan. Ontelbaar zijn de mooie stadsgezichten, die men,
zoowel in de stad als daarbuiten, naar de stad ziende, ontwaart, en men kan
zich niet onttrekken aan de bekoring, welke die bevallige groepen met hun
eigenaardige silhouetten onwillekeurig op ons uitoefenen.
Maar niet alleen van het schilderachtige der stad in het algemeen gaat die
aantrekkingskracht uit, ook de talrijke overblijfselen van architectonische werken uit vroeg'er eeuwen maken Alkmaar tot een plaats, voor de geschiedenis
der bouwkunst van groot belang. Hier en daar vindt men in de stad a",n overL
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gens onaanzienlijke gebouwtjes allerliefste cartouches, sierlijke ankers, corbeaux
en andere onderdeelen, die zeer veel kunnen bijdragen tot de kennis der ontwikkeling onzer zelfstandige architectuur. Alkmaar is een van die echt Hollandsche stadje~, wier schilderachtige grachten nog niet alle in boulevards zijn
hersehapen, zoodat zij nog steeds de afspiegeling blijven van de nijvere, krachtige
burgerij, die ze in de 16e en 1je eeuw met zoo veel smaak in 't leven riep.
Misschien heeft deze stad nog het best dat karakter bewaard) doordien er, in
tegenstelling met haar zusters Enkhuizen en Medemblik en zoovele andere, nog
altijd een grootere mate van welvaart heerscht.
Vangen wij onze wandeling langs de in architectonisch opzicht belangrijke
gebouwen aan bij de St. Laurenskerk, thans de Groote Kerk der Ned. Hervormden.
Reeds op verren afstand van Alkmaar ontwaart de reiziger dit statige bedehuis,
dat zich door zijn ligging op een geestrug twaalf voeten hooger dan de laagste
gedeelten der stad verheft, en vooral door zijn grooten omvang boven de andere
gebouwen en het geboomte uitsteekt. Meer nabij gekomen, beziet men met
bewondering dit trotsclle gebouw, dat niet, gelijk in zoovele steden met kerken
het geval is, tioor bijgebouwen werd omsloten en onzichtbaar gemaakt. Deze
kerk werd gebouwd van 1470-1520, nadat de vorige in 1468 door het instorten
van den toren, waaraan men reeds tien jaren gebouwd had, was vernield. De
kerk is een baseli0k met Latijnschen zijbeuk; het koor heeft een omgang en
eil1digt in een halven vierhoek. Het geheel is in laat-Gothischen stijl voltrokken.
De hooge gedeelten hebben een houten gewelf, de gangen en kapellen gemetselde
stergewelven. Aan de westzijde der kerk zou volgèns het plan de toren geplaatst
moeten zijn, welke evenwel niet gebouwd werd. Boven het kruis rijst een
lage, houten toren uit het dak; hij draagt het karakter van het laatst der 16e
eeuw, is geheel open en wordt door een tulpvormige spits gekroond. In den
toren bevindt zich een klok en een klokkenspel..
De geheele kerk is gebouwd uit gehouwen steen; alleen aan het benedengedeelte van den kruisbeuk wordt gebakken steen gezien. Het gebouw is in
onzen tijd gedeeltelijk gerestaureerd, de noordgevel in 1892.
Het orgel in de kerk is een der grootste van ons land; de stijl is naar het
ontwerp van Jacob van Campen. Het wordt door vier zuilen en zes Jonische
pilasters van hout, doch als zwart marmer geschilderd, gedragen. Boven het
orgel is een allegorisch tafereel geschilderd, dat niet duidelijk te onderscheiden
is, doch volgens den heer Weissman groote kunstwaarde schijnt te bezitten.
Het koor der kerk is aan den voorkant afgescheiden door een mooi, antiek
gesneden koorhek van eikenhout, doch in eenigszins anderen vorm dan het
oorspronkelijk had. De borstwering van het hek, dat geverfd is, vertoont
eenvoudig paneelwerk; tegen de hoofdstijlen zijn uiterst rijk gesneden laat-
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Gothische fialen aangebracht; zes dezer zijn van laat-Gothisch, drie van zeer
origineel renaissance-karakter.
De doopkapel wordt van de daaraan grenzende kapel gescheiden door een
eikenhouten hek, in den trant van de eerste helft der 16e eeuw met renaissancevormen.
Talrijke grafzerken zijn in het koor der kerk aanwezig. Op de plaats, waar
voorheen het hoogaltaar zal hebben gestaan, vindt men de zerk, waaronder
vroeger het stoffelijk overschot van Floris V zou hebben gerust. Deze zerk is
van witten steen en in negen stukken gebroken; later is er een stuk bijgemaakt.
In het midden ziet men in vlak relief het wapenschild van Holland, dat in
schuinen stand is voorgesteld; daaromheen is in vijftiende-eeuwsche letters gebeiteld:
"hier . oud . ist . ingewat . gve . floris . va . hollat . vslage . wort . va . h .
gerrit . va . velse ." In de 17 e eèuw schijnt hier bijgevoegd Anno 1296, 28 Juni.
De vroegere grafkapel der Van Teylingens is afgesloten door een fraai hek
in renaissance-stijl.
Van de verdere kerken wijzen wij
op de Kapelkerk (eertijds St. Jans-kapel),
na den brand in 1760 herbouwd, met
een sierlijken, achtkanten koepeltoren,
welke uit het dak oprijst; op de nieuwe
Katholieke St. Laurentiuskerk, in 1850
-61 gebouwd in vroeg-Gothischen stijl,
volgens ontwerp van P. J. H. Cuypers,
met fraaie altaren en predikstoel; en op
de St. Dominicus, in denzelfden stijl, van
1863-65, met den hoogsten toren der stad.
Aan de Langestraat vindt men het
Stadhuis met een dubbele hardsteenen
trap. Het bestaa.t uit een Gothischen
vleugel met toren, van 1508--1520 gebouwd aan het toen reeds oude RaadStadhuis te Alkmaar.
huis, hetwelk in 1694 zoo vervallen
was, dat het in nieuweren stijl herbouwd werd. De gevel van het Raadhuis
werd voor het grootste gedeelte voor een twintigtal jaren vernieuwd; het bovengedeelte van den toren werd in 1860 in anderen vorm herbouwd. In het Raadhuis werd in 1875 een stedelijk museum geopend met een niet onbelangrijke
historische bibliotheek.
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Den hoogsten roem van Alkmaars gebouwen geniet de Waag met haar
mooi en toren.
Alkmaar schijnt al vroeg een levendigen handel en dientengevolge een Waag
gehad te hebben. Wij lezen o. a., dat in 1408 de inkomsten van de Waag werden
gegund aan de schutterij. De plaats van die oude Waag was dezelfde als van de

Waag-gehollw te Alkmaar.

tegenwoordige. En zij was voor het doel ook zeer gunstig gelegen; de Waag stond
in onmiddellijke verbinding met het Segelis,een breed water, dat in de Schermermeer uitmondde. De ruimte schijnt echter te klein geweest te zijn, daar
er slechts één· schaal kon geplaatst worden, tot groot ongerief der. kooplieden en
groot nadeel des konings, die een aanzienlijk deel van de opbrengst genoot.
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De bloei der stad nam steeds meer toe en men zag de noodzakelijkheid in, om
de Waag te vergrooten. In 1557 werd met dat doel een gezantschap naar
Brussel gezonden, om den koning te verzoeken, of hij wilde toestaan "het
koopen der plaetse, het timmeren der Wage", en of hij een derde deel der
kosten wilde betalen," die op 3600 gulden geraamd werden. Zijne Majesteit
verleende zijn toestemming tot het bouwen van een nieuwe en bekwame Waag
aan de zuidzijde van het Heilige-Geesthuis, waar men vier, vijf of meer schalen
met de bijbehoorende gewichten moest onderhouden.
Toch duurde het door Dllerlei twisten nog lang, vóór men aan den arbeid
toog, en eerst in 1581, toen na de belegering van Alkmaar de victorie begonnen
"was en de Prins de inkomsten van de Waag aan de stad had geschonken, werd
de zaak volvoerd. In 1582 werd de Waaggevel gebouwd, en om het werk
waardig te kronen, legde men in 1597 den eersten steen van den toren, die in
1599 voltooid werd. Het oostelijk gedeelte van het Heilige-Geesthuis werd in
de Waag verbouwd. De Waaggevel is in 1884 en '8b geheel in ouden trant
gerestaureerd.
De Waaggevel is een schepping uit de schoonste periode van onze echt
nationale bouwkunst. De nieuwere ideeën der Nederlandsche renaissance hadden
zich geheel baan gebroken en moesten wel ingang vinden bij het volk, dat zich
van eigen kracht bewust werd. Lang had men getracht die ideeën in overeenstemming te brengen met den eigenaardigen vorm onzer gevels, die in schijn
daarmede zoo lijnrecht in strijd waren, en somtijds was men daarin gelukkig
geslaagd, zooals aan den zijgevel van het Raadhuis in Den Haag, 1564, maar een
harmonische oplossing van de moeielijkheid, zooals die hij den Waaggevel te
Alkmaar voorkomt, was nog niet gevonden, zegt de heer Kam. Door de aangebrachte bouwkundige sieraden en het verguldsel levert de gevel met de sierlijke
kroon er boven een rijk geheel.
Onder de lllifel vindt men een zeer eenvoudigen onderbouw, bestaande uit
drie groote poortopeningen, waaraan men niet de minste zorg besteedde. De
middelste was zelfs nog een overblijfsel van het oude gebouw.
Het gedeelte van den gevel boven de luifel is verdeeld in drie verdiepingen,
elk met een verschillend karakter. De bt:)nedenste is versierd met Dorische
pilasters, die door blokken met bossagewerk een prachtig en levendig karakter
verkrijgen. De volgende verdiepingen zijn op hun beurt weer gedecoreerd met
Jonische en Corinthische pilasters, die door veel minder voorkomend bossagewerk, de laatste alleen door diamantkoppen, aan die gedeelten van den gevel
een luchtig en elegant voorkomen geven.
Het middelvak der tweede etage is gevuld met een groot en krachtig relief,
"
het wapen van Alkmaar voorstellend.
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De toren van het Alkmaarsche Waaggebouw behoort, met den Amsterdamschen
Munttoren, tot de beste, die wij kunnen aanwijzen in dezen stijl.
De spits van den Zaandamschen toren, hoewel veel bescheidener van afmetingen
en eenvoudiger van compositie, komt, wat ordonnantie betreft, met de beide
~enoemde overeen.
Aan den toren der Waag bevindt zich
een uitbouw, waar een Romeinsch krijgsman, als de klok slaat, op de bazuin blaast,
terwijl kleine ruiters rondrijden.
Naast de Waag vindt men het plein,
waar de kaasmarkt gehouden wordt. Op
de kaasmarkt kan men een stuk boerenleven van Noord-Holland aanschouwen.
Gaat men er heen in den vroegen morgen, dan ziet men daar de drukte en
bedrijvigheid van het aankomen der boerenwagens, het ontladen der kazen en
het vormen van de kaasstapels, op de
markt op kleed en neergelegd. Reeds den
vorigen aVLlnd zijn enkele stapels kaas uit
de fabrieken aangebracht en van 's morgens vroeg gaat dit met regelmatig en
spoed voort. Des ochtends te zeven uur
zijn de boeren reeds hier en rijden met
hun wagens aan beide zijden van het
marktplein, waar de marktpolitie hun de
plaatsen aanwijst. De ontlading der kaas
Zijgevel der waag te Alkmaar.
van de wagens geschiedt door rappe handen. Een voor een worden ze van den wagen genomen; de eerste persoon werpt
ze een tweeden toe, op drie à vier meter afstand, deze soms een derden, en
zoo bereiken de kazen de plek van den voor dezen boer bepaalden stapel. 't Is
een eigenaardig schouwspel, om in de ochtendstralen der zomerzon die gele,
oranjekleurige kazen in regelmatige parabolen door de lucht als 't ware te zien
voorthuppelen van hand tot hand. Niet één kaas, maar een honderdtal ziet men
zoo gelijktijdig in alle richtingen boven het marktplein springen, om eindelijk
het geheele plein met langwerpig vierkante stapels te overdekken.
Te tien uur vangt de kaasmarkt aan. De kaaskoopers uit de stad, verder uit
Hoorn, Edam en Purmerend, zijn aangekomen en koop en de stapels, pe~ pond
berekend. Als de koop gesloten is, staan de dragers gereed, om de kaasstapels
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ter Waag te voeren. De kaasdragers zijn vereenigd in eenige veemen, welker
leden door het stadsbestuur zijn aangesteld. Elk veem heeft zijn eig'en kleuren;
de burries, waarop de kaas gedragen wordt, de hoeden en kleeren duiden door hun
kleur aan, tot welk veem elk drager behoort. Na het wegen wordt een groot
gedeelte der kaas onmiddellijk in schepen geladen, die bij de markt gereed
liggen. Op de burries worden de kazen aangedragen en door houten kokers
laat men de kazen achter elkander in het schip glijden, waar zij worden
opgestapeld. De kaasmarkt in volle drukte schijnt een voortdurend bombardement met fraaie kazen.

Kaasmarkt te Alkmaar,

Nabij de Waag heeft men de schoonste stadsgedeelten. Plaats u op de Mient,
op de gemetselde steenen brug aan het eind van de Langestraat, en laat uw
blik daar in 't rond weiden. Door de Langestraat ziet gij de slanke torenspits
van het Raadhuis en op den achtergrond de grijze muren der Groote Kerk, aan
beide zijden der straat geflankeerd door flinke huizen, vele met een burgerlijk
bedrijf of zaak. Aan uw linkerhand liggen Kroonbuurt en Verdronken Oord,
de laatste een vriendelijke gracht, welke hier eindigt, omzoomd met oude gevels
en nog een oud huis met een luifel. Rondom de Mient ziet men fraaie
gevels, rijk geornamenteerd. En het schilderachtigste stadsgezicht heeft men
rechts, waar de gracht, door olmen overschaduwd, zich rondbuigt, met de gele
ophaalbrug en overdekt met schepen, die het Hollandsch landbank~t steeds de
wereld invoeren. Hier aan de Mient vindt men het geboortehuis van Mevr.
A. L. G. Bosboom -Toussaint, door een gedenksteen aangewezen.
Tege,nover de Waag loopt de Luttik Ouddorp, een gracht, met boom en beplant
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en met een windmolen in de verte. Aan de brug over deze gracht staat het
huis van Jan Arendsz, den bekenden mandenmaker.
Een karakteristiek overgebouwd, groen geverfd, houten geveltje steekt over
de gracht en draagt het jaartal 1573; een kogel is in dezen gevel bevestigd.
Aan de gracht over de brug vindt men, een fraaien, in 1882 gerestaureerden
trapjesgevel met luifel en in lood gevatte ruiten, welke het jaartal 1609 vertoont;
dit gebouw staat bekend als het huis "de :::>chopjes". (Zie de fig. pag. 311).
In de Paterstraat, dicht bij het Waagplein, staat het gebouwtje, bekend als het
oudste van Alkmaar. Het is een deel van het Koning Willemshuis, gesticht in
1252 door Graaf Willem lI, Roomsch-Koning. Vermoedelijk was het eertijds de
woning van den schout; de gevel is waarschijnlijk herbouwd in de 156 eeuw

Cadett e nschool te AIkmaal"

(volgens Eikelenberg). Tot het eind der 16e eeuw bleef het een leen der grafelijkheid. In 1857 werd dit gebouw grootendeels gesloopt; slechts een gedeelte
van den gevel is er van over.
Belangrijk uit een architectonisch oogpunt is het in 1682 gebouwde Accijnzenhuis
of Douanenkantoor, gelegen aan het begin van het Kanaal. Het is van baksteen
opgetrokken met banden van witten steen. De vullingen boven de ramen zijn
versierd met uit witten steen gebeeldhouwde wapens. Het meer dan rijzige,
typische renaissance-torentje maakt het geheele gebouwtje, hoe eenvoudig het
overigens ook is, tot een model onzer renaissance-bouwkunst.
Eigenaardig is het, dat in Alkmaar zoovele smalle straatjes gevonden worden,
soms niet meer dan 2 meter breed. Toch vertoonen ook deze een uiterlijk van
netheid en orde, zooals in geen andere stad van ons land.
Alkmaar is in de geschiedenis van ons land het meest bekend door de victorie,
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die hier in den worstelstrijd voor onze vrijheid is begonnen, toen de kleine
bezetting, ondersteund door de kloeke bevolking, zoowel door vrouwen als mannen,
in 1b73 de aanvallen der Spanjaarden dapper afsloeg, zood at de vijand den
8sten Oct. het beleg moest opbreken. In het Victoriapark op den vroegeren wal,
de plek, waar het krachtigst tegenstand was geboden, werd in 1876 het beeld
"Alcmaria Victrix" onthuld, een monument ter herinnering aan deze gebeurtenis,
ontworpen door F. Straeké, waarvan de eerste steen werd gelegd door wijlen
Koning Willem lIl.
Een flink gebouw te Alkmaar is de Cadettenschool, die aan een der breede
lanen van den Alkmaarderhout verrijst, de militaire school, die voorbereidt voor
de Militaire Academie te Breda.
Wij willen de verschillende bekende gebouwen van Alkmaar niet opsommen,
maar wijzen enkel nog op het Verbeteringsgesticht voor veroordeelde jongens, een
groot complex van gebouwen, en verlaten thans Alkmaar, om van hier nog
eenige uitstapjes te maken in de duinstreek en naar enkele plekjes in het
noorden van Noord-Holland.

VAN CASTRICUM, OVER EGMOND-BINNEN, EGMOND-AAN-DEN-HOEF EN
EGMOND-AAN-ZEE NAAR BERGEN EN SCHOORL.
Als gewone touristen zouden wij van Alkmaar uit de duindorpen Bergen enz.
bezoeken. Tusschen deze plaatsen bestaat een tramverbinding, die het gemakkelijk maakt de wel wat eentonige graslanden, welke Alkmaar van de duinen
scheiden, over te komen. Wij willen echter dezen weg thans niet kiezen, maar
keeren in gedachtell terug over Heiloo en Limmen naar Castricum, om van hier
een aaneensluitend tochtje te maken langs de duindorpen.
Wij naderen Castricum.
Mijn voerman steekt den horen,
En ik zie, uit mijn mijmring gewekt,
Den Castricumschen toren,
Van Engelsche kogels doorspekt. 1)
De Castricumsche boomen,
Glad geschoren, gekapt en gewit,
En tuintjes, zoo net en volkomen,
Stok- op stokroos geschaard in 't gelid.
't Bonte vee graast in schaduw der heuvlen,
Donkergroen van den top tot de kruin.
1)

Een herinnering aan hd janl' 17\HI.
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Aldus zag Beets in 1855 dit dorp, als hij met den "bolderwagen", dien men
diligence noemde, van Alkmaar naar Haarlem reisde, terwijl hij tusschen de
"lange lanen van elzen en berken" verderop naar Beverwijk aan 't droomen
geraakte.

Bakkum.

Castricum is een eenvoudig dorp, vriendelijk tusschen tuinen gelegen, niet
ver van het grootendeels met bosschen overdekte duinland, het Koningsduin, en
te midden der effene geestgronden. Het dorp is van ouden oorsprong; het
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bloeide reeds in de lOe eeuw. Herhaalde malen was de bevolking het slachtoffer
van woeste krijgsbedrijven; in 1799 had den 6en1 October hier een hevige veldslag
plaats tusschen de Fransch-Bataafschp, en de Engelsch-Russische legers, waarvan
de kogels in den toren afkomstig zijn. Oudheden vindt men in dit oude plaatsje
weinig. Alleen de kerk is van oude dagteekening: het schip is nog uit de 13e
eeuw afkomstig en van tufsteen gebouwd. Het koor der kerk is van jonger
datum en waarschijnlijk omstreeks 1400 gebouwd; het bestaat uit gebakken
steen. De toren aan de westzijde, van gebakken steen, is zwaar gebouwd, met
nissen versierd en heeft een houten spits.
Langs den rand van het duin, gedeeltelijk door het duin, afwisselend met
bosschen begroeid of naakt, vervolgens over de effen geestgronden, met weiden
bedekt, voorbij de buurt Bakkum met enkele schilderachtige, kleine huisjes,
voert de straatweg naar Egmond-Binnen, een eenvoudig, stil boerendorp zonder
belangrijke gebouwen. Het dorp bestaat uit eenige straten, door tuingronden
omringd; de huizen in het dorp zijn laag en klein. Het kerkje, schilderachtig
gelegen in het hout, met weilanden op den achtergrond, dagteekent van 183G
en gelijkt wel op een kapel. Op deze plek verrees van 888 tot 1572 de
beroemde Abdij van Egmond of het St. Adelbertsklooster, dat in 1572 door de
soldaten van Sonoy gedeeltelijk werd verwoest, terwijl in 1573 brouwketel,
uurwerk en klokken naar Alkmaar werden gehaald. Twee eeuwen bleven de
muren van het eens zoo beroemde gebouw met zijn vierkante torens nog
gedeeltelijk staan, totdat zij in December 1798 instortten. Thans is er zoo goed
als niets meer van de abdij over; alleen twee lage muren ten zuiden der kerk,
van zwaren gebakken steen gebouwd, hebben nog tot de abdij behoord.
De Benedictijner Abdij van Egmond was eens een der beroemdste kloosters
van Nederland, waar de Graven uit het Hollandsche Huis meest allen hun laatste
rustplaats vonden. Binnen de muren van dit klooster werd de wetenschap
beoefend en in eere gehouden als nergens elders; wij bezitten den catalogus
een er boekerij, die haar ontstaan te danken had aan een schenking van den
beroemden Egbert, Aartsbisschop van Trier, den zoon van den Kennemer Graaf
Dirk Il. De Egmonder bibliotheek moest bovenal dienen voor de kloosterschool,
waarop bijzonder de aandacht gevestigd werd. Aan de geschriften der Egmonder
monniken hebben wij de oudste historie dezer gewesten te danken. De Annales
Egmundani en het daaruit voortgekomen Chronicon Egmundanum dagteekenen
uit de 12e en 13e eeuw. Beka (Johannes de), die eerst monnik was in deze
abdij, schreef er kort voor 1393 zijn beroemde bisschopskroniek, zeker hoofdzakelijk de vrucht van zijn studie in de beroemde boekerij van dit klooster.
De Abdij van Egmond was een groot geheel van gestichten, want behalve de
parochiekerk van Egmond behoorde daartoe de kloosterkerk, gewijd aan Adelbert,
21
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EGMOND-AAN-DEN-HOEF.

die onderscheidene kapellen en altaren had; hier vond men de laatste rustplaatsen van de abten en van de meesten van Hollands Graven en Gravinnen,
terwijl een groot aantal kostbare geschenken van aanzienlijken deze kerk
versierden. Behalve de kerken en kapellen vond men er het kapittelhuis, het
ziekenhuis, de vertrekken van den abt, den prior en de overige kloosterlingen,
zelfs kamers voor vreemdelingen, de brouwerij, bakkerij, keuken en het tuighuis. Vier torens verrezen uit de abdij, alle met klokken, een zelfs met een
klokkenspel, langen tijd het eenige in deze gewesten.
Stil en eenzaam ligt het dorpje Egmond daar, sedert de klom;termuren zijn
verd wenen. En al valt er, helaas! zoo goed als niets meer van die voormalige
gebouwen te zien, toch vertoeven wij gaarne eenige oogenblikken op de plek,

De Abdij van Egmond .

waaraan zulk een stuk historie verbonden is. .Ta, het schijnt, of wij bij goed
luisteren in het suizen van den wind over rle weiden nog een zachte echo
hooren van de vrome kloosterzangen, die hier eens ten hemel stegen.
De weg voert ons verder door weilanden en bosschen naar Rinnegem, een
stil dorpje, bij welks Katholieke kerk men een "godsakker" vindt, zooals het
opschrift zegt, en verder naar Egmond-aan-den-Hoef, een dorpje, gebouwd in een
vierkant van straten, die, omringd door strooken tuinland, een grasveld insluiten.
De kerk is het eenige belangrijke gebouw; zij staat aan het eind van het dorp
te midden van laag hout op de grens van het grasland. Uit den nok der kerk
rijst een 17 e-eeuwsch houten torentje, in een koepel eindigend, door een open
gedeelte gedragen. De kerk heeft een eiken gewelf, een eenvoudigen 17 e-eeuwschen
eikenhouten predikstoel en een fijn geornamenteerd gestoelte. De vensters der
kerk zijn op twee na van gebrande glazen voorzien. In de kerk vindt men
een grafzerk van blauwen steen met het wapen van Egmond, gedekt door een
gekroonden helm en gehouden door twee leeuwen. In den noordwestelijken
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hoek der kerk ligt de grafzerk van Nicolaas Witsen, den bekenden aardrijkskundige, wiens beschrijving en kaarten van noordelijk Azië wereldberoemd
werden, tevens een beschermer der kunst en wetenschap, in 1717 te Amsterdam
overleden.
Op korten afstand van de kerk verrijst een muurstuk in het weiland, het
laatste overblijfsel van het oude kasteel Egmond. Het kasteel van Egmond
staat in zijn stichting met de Abdij in verband, meent Hofdijk. Voor ruim negen
eeuwen vond men in deze toen ruwe en wilde duinstreek van Kennemerland een
kleine kapel, door toewijdende vroomheid gesticht ter eere van den gestorven
geloofsheld Adelbrecht, die zijn koninklijk erfgoed van York verliet, om den
zegen des Christendoms te brengen in de lage landen bij de zee. Karel de

Het kasteel Egmond.

Eenvoudige schonk deze kerk met geheel het omliggend oord, met dienstlieden,
bosch, moeras en weide, met water en heide en al, wat er toe behoorde} van
Hillegommerbeek tot voorbij Alkmaar, in 922 aan Graaf Dirk, die de eerste der
Hollandsche Graven werd. Deze Dirk stichtte in de nabijheid van genoemde
kerk een klooster voor nonnen der orde van St. Benedictus, dat van hout werd
gebouwd, zooals meestal in dien tijd. Nadat dit klooster door een inval der
heidensche Friezen verbrand was, deed zijn zoon, Dirk lI, het door een steenen
gebouw vervangen, dat nu voor monniken der zelfde orde bestemd was en als
Egmonder- of St. Aelbrechts-abdij beroemd werd.
Tot het beheer der rijke kloostergoederen werd in de 12e eeuw een rent-
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meester aangesteld, en tot dezen behoorde ook een zekere Berwout, een vrijgeboren
man, die, naar men meent, den abt had bijgestaan bij den herbouw van het
klooster. Deze verwierf tot belooning het rentmeesterschap gedurende zijn leven,
en, bemiddeld als hij was, deed hij op de in leen ontvangen hoeve het Slot den
Hoef bouwen, dat een sterk kasteel werd, de zetel van een aanzienlijk geslacht,
de verblijfplaats van den hoog en heer. Trotsch verhieven zich de muren van
het torenrijk kasteel van alle zijden uit de grachten en menige intieme g'eschiedenis
werd afgespeeld binnen en in den omtrek van dit gebouw. In de 14e eeuw
wordt Egmond beschreven als de schoonste plaats van Holland, te midden van
vruchtbare landerijen, aan den zoom van een helder meer, afgewisseld door
weelderige bosschen en kreupelgroen, dat tot de toppen der duinen opschoot.
Op een zomerschen feestdag of op een zoelen avond, wanneer de Edel- en
Jonkvrouwen, op haar hakkeneien en telgangers met haar klapwiekende valken
op de hand en van hoffelijke lijf- en edelknapen vergezeld, van het schoone
weder genoten, of, het verfrisschende koeltje inademend, langs veld en dreef en
wegen zich vermeiden,
Dan draafden daar Jonkers en Jonkvrouwen heen,
Op het galmende horengeklang ;
Met hun jagers en valkers, in 't rood en in 't geel,
Met hun brakken en winden aan leiband en zeel;
Met hun valken op lijfrek en stang,
Door waranden en wouden naar zuid en naar noord,
Tot daar Baccum of Scoorle verrijst:
Waar de hond wordt geslaakt en de valk wordt ontkapt,
Waar de klemmende reiger de vleugelen klapt,
Of het spoor van den duinhaas zich wijst,
HOFDIJK.

Het kasteel van Egmond heeft bestaan tot 15n, toen het blijkbaar door
Sonoy's soldaten werd verwoest. De 2Ge heer en 48 graaf van Egmond was
Lamoraal, de medeoverwinnaar bij St. Quentin, 1567, een der eerste slaehtoffers
van Alva's dwingelandij, wiens hoofd met dat van den Graaf van Hoorne viel
op het schavot te Brussel in 1568. Sedert den brand van 1573 is het kasteel te
gronde gegaan. Wel hield Lamoraal, de kleinzoon van den onthoofde, zich van
1595 tot 1602 nog te Egmond op met zijn eehtgenoote, maar wegens sehulden
vertrok hij daarna naar Henegouwen. Zijn goederen werden in 1607 verkoeht;
het graafschap kwam in handen der Staten van de Provineie en werd aan de
domeinen gehecht tot 1722, toen het slot met leen en en aehterleenen verkoeht
werd aan Jonkheer Gerard van Egmond van der Nyenburgh. Nog werden in
1744 de twee vervallen torens weder opgemetseld, maar later verviel het slot
meer en meer en de vervallen muren werden zelfs als puin verkocht. Het
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trotsche gebouw is sedert het laatst der ] 8 eeuw met den grond gelijk gemaakt
en ook de grachten zijn verdwenen. "Een enkele kleine steenhoop, rest van
een der torens, op een hobbelig, vochtig weiland, is het geringe overschot, dat
als de verlaten tombe op een verwoest heldengraf thans de plaats aanwijst,
waar voormaals een der schoonste kasteelen van Holland de macht en het
aanzien van een der edelste Hollandsche geslachten eeuwen lang verhief." Het
tegenwoordige kerkje verrijst nog op de plaats der vroegere slotkapel.

***
Van Egmond-aan-den-Hoef wenden wij ons naar Egmond-aan-Zee. Met een
zachte helling loopt de weg door een duinvlakte en eindelijk dwars in het duin
naar boven, en vóór wij het dorp bereiken, staan wij voor de Prins-Hendrikstichting, een groot gebouw, waar een paar honderd oude zeelieden met hun
vrouwen of alleen verpleging en huisvesting vinden. De grijze, verweerde
zeelieden, afgetobd door het zwerven over den Oceaan, doch voor wie de levenstaak
geen toekomst verzekerd heeft, vinden hier rust.' Maar toch, als de noordwestenwind de golven opzweept tot zware waterbergen, die tegen het strand en het duin
oprollen en in bruisend woeden uiteenspatten, dan ziet men die oude zeebonken
aan zee, om zich te verdiepen in de herinnering hunner ervaringen.
Een weinig verder verrijst een herstellingsoord voor lieden uit den behoeftigen
stand, die de zeelucht noodig hebben tot herstel van gezondheid. Een bekend
Amsterdamsch weldoener, wiens hulp nooit tevergeefs wordt ingeroepen, heeft
hierin een aanzienlijk aandeel gehad.
Egmond is hierdoor een plaatsje, waar weldaden rijk gepleegd worden. Voor
het eenvoudige dorpje, eens als visschersplaats opgekomen, is dit een ware
behoefte; de visscherij van Egmond toch is verdwenen en de visschers varen
op de vloot te Vlaardingen of elders. Velen hebben zelfs het dorp al verlaten.
Het strand echter doet hier de badplaats eenigszins opkomen.
Wij keeren terug op onzen weg, om van Egmond-aan-den-Hoef noordelijker te
gaan, en langs een afwisselend landschap aan den binnenduinkant, meestal met
hakhout van beuken, berken, elzen en eiken aan beide zijden van den weg',
zoo hier en daar een blik op het duinlandschap in het westen en op de schoone
weiden in het oosten slaande, waarbij een herinnering oprijst aan Schuilenburg,
voorheen een aanzienlijke hofstede in Wimmenum (niet ver van de plaats, waar
vroeger een kapel stond), komen wij weldra op een plek, waar de boschzoom
van het duin zich plotseling verbreedt tot het Bergerbosch. Dit bosch werd in
21*
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het midden der 16e eeuw door Anthony Studier van Burk, destijds bezitter der
heerlijkheid Bergen, geheel in den geest van dien tijd met fraaie wandelwegen
doorsneden. Het heerenhuis in het bosch, het Huis te Bergen, is in 1730 gebouwd.
Vroeger was de heerlijkheid Bergen een bezitting der Graven van Nassau.
Het Bergerbosch is de trots van elk Bergenaar en met recht. Geen met
hark en schoffel net onderhouden paden; geen zorgvuldig gekapt kreupelhout
of met voordacht gesnoeide boomen: de voet rust hier op het zaehte mos der
halfbegroeide paden, omlijst door hoog opschietend heidekruid. Wild groeien
lijsterbes, hop en hooge varens dooreen, zooals de :,;trijd om het bestaan hun
een plaatsje gunt. Hier verheft een dorre boom zijn kalen stam: hij heeft het
afgeleg'd, maar men laat hem met rust; daar ziet men een ouden eik, alleenstaande te midden van met spichtig gras begroeide open plekken, alles vol
bekoring en afwisseling. Elders verder heerscht het opgaande hout in zware,
gladde beukenstammen, fiere zuilen, die het hemelgewelf schijnen te schragen.
De Eeuwige Laan, een rechte laan door het bosch volgend, voert een zijweg
rechts naar den huize "Hof te Bergen", te midden van opgaand geboomte op
eenigen afstand van den weg gelegen.
Weldra bereiken wij het schilderachtige, kleine villa-dorp Bergen, vriendelijk
aan den kant van het Bergerbosch gelegen op de geestgronden nabij het duin.
De verrassing der sehoone natuur van dit dorp zou grooter geweest zijn, als
wij den weg van Alkmaar naar Bergen hadden gevolgd, een vervelenden weg,
welke zich geheel door de eentonige weilanden slingert, doch die opeens wordt
afgebroken door den overgang van naakte weiden tot de bosschen der geestgronden, een verandering, zoo plotseling, dat men zich in enkele minuten onder
hoog opgaand boom gewas en te midden van vriendelijke landhuisjes, villa's met
tuinen en boerenwoningen bevindt. Wie dien weg gewandeld heeft, zal den
indruk bij het binnenkomen van Bergen niet licht vergeten. En bovenal de oude
kerkruïne op den kerkhofheuvel in het dorp, om welker afgebrokkelde muren
het klimop in breede ranken slingert, terwijl een gedeelte nog voor godsdienstoefening wordt gebezigd, maakt Bergen tot een der bekoorlijkste duindorpen.
Lief dorpje, in zooveel groen gedoken,
Dat als een sluier aan den voet
Der duinen neerhangt, en den gloed
Der zonne keert, te fel ontstoken;
Lief dorpje, dat, wanneer in 't bosch
De wind de plooien van dien dos
Doet uitslaan, of weer samenvouwen,
Uw schoon verbergt, of geeft te aanschouwen
Met al de lieve aanvalligheid,
Waarmee een dartle Spaansche schoone
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Den mantel zich om 't hoofdje spreidt:
gij, Noord-Hollands roem en krone,
Wie zuidelijke glans omtoog,
Mocht u, bij 't lied uit duizend kelen,
Dat u de lieve vogels kweelen,
Ook de afscheidstoon eens zangers streelen,
Die ongemerkt uw bosch doorvloog'.

°

0, wie daar op den top der duinen
Dien krans van bosschen gadeslaat,
Den halskarkant om 't groen gewaad
Van welige akkers, weiden, tuinen,
Dat afgolft naar de Zuiderzee,
En ver in 't west, op barre stranden,
De woeste noordergolf ziet branden,
Staart niet verrukt op 't oord van vrec,
Waaruit zoo vele stemmen stijgen,
Versmolten tot één eenig lied,
Terw~il de grover tonen zwijgen
Der beide zeeën in 't verschiet,
Wier zachte omhelzing eer de zoomen
Van 't vriendlijk landschap kust en baadt,
Gelijk een moeder in haar droomen
Haar armen om den zuigling slaat.
A.

BEELOO.

Bergen is van oude dagteekening; het was al in 866 bekend. Reeds lang
vóór de Hervorming moet Bergen een volkrijk dorp geweest zijn; de Graven en
Gravinnen van Holland schonken weleer groote voorrechten en vrijheden aan de
bewoners van de plaats, maar dezen waren dan ook steeds getrouwe onderdanen.
Daarvoor genoten zij tolvrijheid door geheel het graafschap en waren zij minder
bezwaard met het onderhoud van den zeedijk dan hun naburen.
De kerkruïne van Bergen herinnert door haar grootte nog aan haar bloeitijd;
zij had vanouds een zoo hoogen toren, dat hij den schippers in de Noordzee
tot baak diende. De kerk werd in 1574 door brand vernield, maar in 1597
is het koor weder opgebouwd en van een klein, doch sierlijk achtkant torentje
voorzien, tot dienst der Hervormden bestemd, waarvoor het nog steeds gebruikt
wordt. In de kerk vindt men een predikstoel, stijl Lod. XV, en een gestoelte
uit het laatst der 17 e eeuw.
Bekend in de historie is Bergen vooátl, doordien het dorp in 1799 eerst door
de Russische legers genomen, daarna door de Franschen hernomen werd, terwijl
eindelijk het Fransch-Bataafsche leger hier een luisterrijke overwinning behaalde,
waarbij de Russische Generaal Herman en meer dan 2000 manschappen krijgsgevangen werden gemaakt. De bewoners van Bergen weten allen het Russisch
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kerkhof aan te wijzen, waar een groot aantal gesneuvelde Russische soldaten
begraven werden. Op die plek werd in 1901 door het Russisch gouvernement
een eenvoudig gedenkteeken geplaatst, bestaande in een rotsblok van grijsrood,
Zweedsch graniet, met de woorden in Russische letters: Eenvoudige herinnering
aan de Russische krijgers, gevallen in de slagen bij Bergen op 8 en 9 Sept. 1799.
Boven in dit rotsblok is een groot, wit marmeren kruis geplaatst. De granietrots
staat op een kleine verhevenheid, in den vorm van een grafheuvel. Het boschachtig terrein hieromheen is herschapen in een klein park, zoodat het den
indruk geeft van een rustigen doodenakker. Als men het dorp verlaat, wandelende naar het nabijgelegen Zonegeest, dan ontdekt men even buiten het dorp,
links van den weg, dit gedenkteeken.
Een schaduwrijke weg loopt langs de echte duinen over de geestgronden
van Bergen naar Schoor!. Bewandel dezen weg, gelijk wij het deden, op een
schoon en herfstdag, als de najaarszon
op het kreupelhout, de kamperfoelie
en wilde hop aan beide zijden van den
weg een ongekend en rijkdom van
tooverachtige licht- en kleurschakeeringen door het bruinend en gelend
gebladerte te voorschijn roept, tinten,
van zilverwit tot rood en g'oud
overgaande, en gij waant u in een
feeënpaleis. Als het hout aan den
landkant dunner wordt, weidt de
Raadhuis te Schoor!.
verruimde blik over frissehe, koele
weiden, waar het vee rustig' graast,
zoo nu en dan den kop verheffend, om een eigenaardig, weemoedig geloei te
doen hooren, dat een herfstgroet aanduidt.
Zoo hier en daar sijpelt het klare duinwater door een beekje landwaarts en
enkele stulpjes, half in het duin begraven, liggen onder hun bemoste daken zoo
rustig en vreedzaam zich te baden in den warmen zonnegloed, alsof achter die
half gevoegde muren en aarden wallen de sociale strijd enkel een idylle is.
Als eindelijk aan het eind van die aangename wandeling de weg zich meer
westwaarts buigt en de heuvels ook ter rechterzijde zich hooger verheffen en
hun naakte, witte toppen afteekenen tegen het zachte blauw van den herfst
hemel, naderen wij Schoorl. Bij den ingang van het dorp steekt het eenvoudige,
groene toren~je zijn spits bescheiden boven het kerkje uit aan den rand van
het bosch, dat in Hildebrands tijd, voor meer dan zestig jaren, de graanakkers
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begrensde, welke destijds de gort leverden, waardoor de Alkmaarsche markt
mede vermaard was.
Schoorl is hier het laatste eenigszins teekenachtige dorp aan Hollands westelijken
duinkant. Evenals in het aangrenzend Bergen treft hier den wandelaar het
aangenaam schouwspel eener hooge, met dicht kreupelhout en koele bosschages
bewassen duinhelling. Schoorl bezoekt men om de duinen, die hier breed en
hoog zijn, en om niets anders. Want het eenvoudige duindorp heeft niets
merkwaardigs: zijn huizen zijn laag en klein, niet zelden armoedig.
De weg loopt verder met dezelfde afwisseling naar de dorpen Groet en
Hargen, eveneens kleine duindorpen. Op het eind van Hargen passceren wij
reeds den Slaperdijk, die daar rust, om eerst wakker gemaakt te worden, als de
zware zeedijk te gronde gaat. Want de duinen trekken zich hier terug en op de
afgevlakte overblijfselen van een smal duin is de zware Hondsbossche zeewering
gelegd, die zooveel geld en maaltijden gekost heeft. Daar, op het eene eind,
ligt het gehucht Kamp, op het andere eind van den zwaren dijk het dorp
Petten, dat met zijn lage, veelal met riet gedekte woningen en zijn armelijke,
vervallen kerk een verlaten indruk maakt.

ENKELE BLIKKEN IN HErr NOORDELIJK GEDEELTE VAN NOORD-HOLLAND.
Van Alkmaar uit willen wij in vogelvlucht een kijkje nemen in het noordelijkste gedeelte van Holland. De ruimte ontbreekt ons, om hier in bijzonderheden
stil te staan bij land en volk, maar toch mogen wij dit gedeelte van ons land
niet ongezien voorbijgaan, hoewel het door weinigen bezocht wordt.
Van Alkmaar loopt naar het noorden nog een smalle tong van geestgronden,
waarop het dorp Pancras ligt, welks schilderachtig Romaansch kerkje zich zoo
ernstig verheft op een lagen heuvel, en verder de in een smalle, lange reeks
huizen gebouwde dorpen Broek-op-Langendijk, Zuid- en Noord-Scharwoude, een
streek van tllinbouwland, waar kool in alle soorten, wortelen en aardappelen
geteeld worden op groote schaal. 't Is een eig'enaardig, waterrijk land; de
tuinen zijn door breede slooten gescheiden, die door de bagger mede mest
verschaffen voor het land. De huizen staan in een rij langs een sloot, met
bruggetjes voor elk huis; verscheidene dier nette, groen geverfde huisjes zijn
nog van hout gebouwd. Uit deze streek worden de produkten der tuinderij
naar' verre streken gezonden en het bedrijf geeft er een algemeene welvaart.
Het vervoer in de plaats geschiedt geheel met schuiten en 't is een eigenaardig
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gezicht, wanneer die in groot aantal, met groenten beladen, in de haven komen
en een voor een bij den marktmeester voorvaren, om daar hun produkten te
veilen. Het goede resultaat van dit bedrijf doet den landbouw ook uitbreiden door
een gedeelte van de Heer-Hugowaard.
Door het polderland van West-Friesland brengt de spoorweg ons naar Schagen,
een vriendelijk stedeke, regelmatig gebouwd, met vele nette burgerhuizen, een
echt marktstadje met drukke veemarkten, waarvoor de schoone graslanden in
den omtrek hun contingent leverCIl. De straat van het station verbreedt zich
in het hart van het stadje tot een marktplein. Aan de markt verrijst op een
lagen heuvel de nieuw gebouwde, prachtige Gothische kerk (ProL) met fraaien

Groentenveiling te lll'Oek op Langendijk.

toren, die de in 1895 door onvoorzichtigheid afgebrande en zeer artistieke kerk
vervangen heeft.
Het Raadhuis van Schagen, eveneens aan de markt, de jaartallen 1617-1698
dragende, heeft een mooien trapjesgevel, die gerestaureerd is.
Schagen is van zeer ouden datum; in de 12e eeuw moet het reeds een niet
onaanzienlijken trap van bloei bereikt hebben, en na 1415 verkreeg de stad
het poorterrecht.
Een overblijfsel uit Schagen's verleden vormen de beide hoektorens van het
voormalige kasteel, dat zich eens aan de zuidzijde van de plaats verhief. Het
was gebouwd door Willem, een natuurlijken zoon van Hertog Albrecht, Graaf
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van Holland, die in 1394 de heerlijkheid Schagen van zijn vader verwierf.
Het was een trotsch kasteel met voorburcht, poorten en torens en breede
vijvers, tusschen boomgaarden, tuinen en beplante lanen gelegen. Wie aan de
voorpoort van het buitenhof stond, aanschouwde het, weerzijds gevleugeld, met een
stevigen, zwaren ringmuur. De burcht was hoog en sterk, had in de 17~ eeuw een
gevel in renaissance-stijl en ter rechterzijde een toren, in een spits met leien
uitloopend. Binnen de poort lag een net beplant voorplein, grenzende aan een
breede gracht, die rondom het eigenlijke kasteel liep, welk plein langs een steenen
brug van drie bogen en vervolgens over een ophaalbrug en door een binnen poort
te bereiken was. Bekend waren in dit slot de marmeren kolommen onder den
schoorsteen der wapenzaal; deze zouden tijdens de kruistochten door de Schagers
uit de ruïne van Karthago medegebracht zijn.
Het kasteel werd in 1799 door de Engelsche soldaten bezocht, die er baldadig

Slot te Schagen in de 17 e eeuw.

huishielden. En in het eerste gedeelte der negentiende eeuw werd het kasteel
grootendeels gesloopt; de genoemde zuilen werden in 1821 naar België vervoerd
door den toenmaligen eigenaar. De pleinen van het gesloopte kasteel werden
een tijdlang als begraafplaats gebruikt, doch thans is die gesloten.
Ten noorden van Schagen biedt het eent-oonige polderland van Holland weinig
bekoorlijks meer aan voor den wandelaar. Het landschap wordt eenvoudig vlak
en kaal, door niets algewisseld dan door de weinige stelphuizen, alles straklijnig,
zonder opgewekte en bezielende lach. Door den vruchtbaren Anna-Paulownapolder komen wij in het schrale, eenzame gebied van het Koegras. Een
regelmatige, dijkvormige duinrij verheft zich in het westen, om de wateren der
Noordzee te keeren. Werkelijk is dit ook een dijk in aanleg. Voor drie eeuwen
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rolden de wateren der Noordzee telkens bij stormvloeden over de lage geestgronden, waarop geen echt duin meer bestond, en overstroomden de zandplaten
en slibgronden van het Koegras, soms het jonge rundvee en de schapen, die
hier weidden, medevoerend. Toen besloten de Staten van Holland hier een dijk
aan te leggen langs de Noordzee, de Zanddijk of Statendijk geheeten, ook wel
naar Oldenbarnevelt, die hiervoor ijverde, Oldenbarneveltsdijk genoemd. De
volledige bedijking van het Koegras geschiedde eerst in 1817 bij het aanleggen
van het Noord-Hollandsch Kanaal.
In het noorden gaat den Zanddijk weder in een klein duin over, Kijkduin, met het
visschersdorpje Huisduinen, een hoop ordeloos neergesmeten, kleine, eenvoudige of

Noord-Hollandsche boerderij bij Schagen.

armoedige huisjes tegen de duinen. Een klein eenvoudig badhuis verheft zich hier op
het duin, welks voet door den frisschen, krachtigen golfslag der zee bespoeld wordt.
Een sterk fort in de duinen, in lS11-1813 gesticht, wijst op de strategische
beteekenis van deze plek, waar men den toegang van een mogelijken vijand
naar de Zuiderzee wil beletten.
De heuveltop Kijkduin biedt een schoon uitzicht op de zee nun.
Hoe heerlijk is dit vergezicht
Langs 't statig, golvend ruim.
De vloot, die ginds voor 't anker ligt
De Haaks in brandend schuim.
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En achter ons het Nieuwediep,
Een schepping, die de vlijt
llit stroom en dras te voorschijn riep,
Waard Neerland's heldentijd,

zong Beeloo voor jaren. In het gezicht van Kijkduin had den 21 en Aug. 1673
de slag plaats, waarbij de Nederlandsche vloot onder de Ruyter en Tromp tegen
de Engelsche en Fransche zeemacht, onder Prins Robert en den Graaf d'Estrées,
zoo roemrijk streed in de somberste dagen van Nederlands geschiedenis, door
Dr. Schaepman aldus bezongen.
't Was op d' Augustusmorgen,
De lucht zoo grijs en laag,
In nevelen verborgen
Hing nog de groote vraag,
De vraag, die duizend harten
Met sneller slag deed slaan:
Zal Holland 't onweer tarten
Of stervende ondergaan r
Hoe staarde van de duinen
De maagd van Holland rond,
Of ze op der golven kruinen
Haar schepen wedervond.
Heul' schepen, rijk beladen
Met goud van ieder strand,
Met mannen, kloek van daden,
Met d' eer van 't vaderland.
Maar 't was geen angstig staren,
Daar glansde hope in 't oog!
Hoog rezen wel de baren,
Maar Hollands leeuw stond hoog!
Wat zorgen ook de morgen
Doe rijzen van den dag,
Twee helden blijven borgen
Zij houden saam de vlag.
Twee helden; - wat partijen
Ook wriemlen om hun naam,
Voor de eer van Holland strijden
Tromp en de Ruyter saam;
Mocht d' ijverzucht nog waken,
Geen sluipende achterdocht;
Een drift doet beiden blaken:
Wie 't best voor Holland vocht.
't Was op d' Augustusmorgen,
En langzaam rees de zon,
Of ze onder angst en zorgen
Heul' langen loop begon;
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De Maagd van Holland staarde,
Daar dreef haar trotsche vloot,
Op 't speelsche morgenkoeltjen
Ter zege of wel ten dood.
Daar rolde langs de baren
De dreunende oorlogsgroet,
En riep der koningsvloten
Oud Hollands leus te moet;
En duizend donders rolden,
Dien eersten donder na,
Gr~jszwarte wolken reZen
Omhulden mast en m.
Daar rust de strijd der volken
Daar zwijgt het krijgsmetaal ,
Daar glinstert door de wolken
Een heldere zonnestraal.
En in die gouden krone
De vlag van d' Admiraal,
De vlag van Hollands eere,
De vlag der zegepraal.
Hoe staarde van de duinen
De Maagd van Holland rond,
Toen ze op der golven kruinen
Haar helden wedervond;
noc juichte het haar tegen
De Ruyters helden woord :
"Wij hadden grooten zegen,
I<Jer, w~en alle eer behoort."

In den zomer loopt er een tram, die van het stille badplaatsje Huisduinen
langs het fort naar Den Helder voert. Oorspronkelijk werd hier omstreeks 1500
een dorp gebouwd op den uithoek van de duinen, do eh de vloeden, die telkens
dezen hoek des lands aantastten, noodzaakten de bewoners zich terug te
trekken, en in 1679 werd de kerk al meer binnenwaarts verplaatst. Na dien
tijd ontstond er een geheel nieuw dorp, dat vooral uitbreiding verkreeg, omdat
men sedert de Onoverwinnelijke vloot meer de aandacht op dit zeegat gevestigd
had voor de verdediging van deze gewesten.
De eerste schans werd destijds gebouwd te Huisduinen, benevens eenige
verdedigingswerken op het tegenoverliggende Texel. Ongeveer een eeuw later
werden die werken bij bedreiging van EngelRche zijde weder opgemaakt, maar
zonder duurzaam te zijn. Echter de meer blijvende versterking van dit punt
schijnt bovenal noodzakelijk te zijn geworden door de toenemende beteekenis van
Nieuwediep als zeehaven, en na de landing der Engelschen en Russen in 1799.
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De invaart van het Marsdiep was in vroegere eeuwen hoogst belangrijk voor
Nederland, omdat hier de schepen binnenvielen voor Amsterdam. Langs den
oostkant van den noordelijken hoek van Holland liep een kreek door de
schorren van het Koegras, welke na het leggen van den Zanddijk (zie pag. 333)
meer door de getijden-stroomen werd uitgespoeld en een diep vormde, het
Nieuwediep geheeten. Dit Nieuwediep was in 1750 al een goede haven voor
kleine schepen, en nadat de Maasmonden meer verzandden, werd er aan gedacht
hier een oorlogshaven te bouwen, 1783, Slechts enkele werken kwamen er in
dien tijd tot stand. Napoleon dacht er later aan, de haven van het Nieuwediep
tot het Gibraltar van het Noorden te maken. Echter werd de eigenlijke haven
eerst aangelegd in 1819 met het graven van het Noord-Hollandsch Kanaal.

De haven van Nieuwediep.

Aan het diep, dat door de moerassige schorren liep, stonden in het laatst der
eeuw nog slechts enkele kleine huisjes van lieden, die eenige negotie dreven
met de schepen in de haven. Na 1819 ontstond de eigenlijke nederzetting van
Nieuwediep rondom de groote havenwerken; en werd het de voorhaven van
Amsterdam, De vestiging van 's Rijkswerf, van het Koninklijk Instituut ter
opleiding van Adelborsten, gaven verder deze plaats veel bedrijvigheid. Door
het graven van het Noordzee-Kanaal, in 1876, is echter de groote scheepvaart
op Amsterdam van hier verplaatst. En hoewel niet zoo levendig meer als voorheen is Nieuwediep toch merkwaardig om zijn grootsche dokken, havens en
marinewerken.
Een zware zeewering van bazaltblokken beschermt den noordelijken hoek van
18e
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Holland tegen de aanvallen der golven; nergens aan de Nederlandsche kust
vindt men zulk een groote diepte in de nabijheid van den dijk.
Nieuwediep en Den Helder hebben zich in de negentiende eeuw uitgebreid
tot één geheel en vormen een lange, strookvormige nederzetting, in het oosten verbreed om de haven. Architectonisch schoon zoekt men hier vruchteloos; geen
enkel geveltje trekt de aandacht, en de huizen zijn meestal laag gebouwd.
Doch het kleurlooze der plaats wordt eenigszins verlevendigd door Janmaat.
En aan de haven én op de kaden dwalen eigenaardige typen van zeelui rond,
den zuidwester op de verweerde hoofden en oliejassen om de bonkige schouders.
Daar ziet men ook de wijdbroekige Wieringers rondloopen, met hun eigenaardige
mutsen op het hoofd.
Van den zwaren zeedijk van Den Helder het Marsdiep overstarend, zien wij
van verre Texel, zich als een lange, gele oase lui uitstrekkend.
Een enkel eenzaam spitsje steekt uit boven de vlakte van het eiland. De
zandplaat Onrust smelt, van hier gezien, samen met de Hors, het Texelsche
strand.
Tegenover Nieuwediep, een eindje in zee, verrijst het fort de Harsens, met
zijn beide platte, draaibare geschutkoepels, en iets zuidelijker schiet de leidam als
een lange, dunne arm zeewaarts in. De zee is thans ledig; slechts hier en daar
dobberen een paar vletten of schokkers, en wolkjes van witten mist zweven
op een lichten luchtstroom over de oppervlakte.
Wij verlaten nu dit noorden, om de eilanden later te bezoeken.
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Gezicht op Amsterdam van den Oudekerkstoren.

A M ST ER DAM.

Dele stad is geen gewone stad. liet is de hoofdstad des Rijks.
de stad. die meermalen door cigen kracht en vermogen den slaat
uit de grootste moeiplijkheden gered heeft en terecht in meerdere
opzichten als het hal't des lands beschouwd wordt.
VAN EWIJCI\.

Kloek vernuft en taaie volharding schiepen op het schijnbaar
meest ongeschikte terrein het schoonste geheel.

D. C.

J!EYER JR.

Waar is een stad. zoo hoog gewas,en
Uit slik en slob tot praal eH pracht,
Uit kolkpIl, braak en ruige drass('lI,
Uit liesdel, nes en veenmoerasscn,
Uit ganzen poel en \"isschersplassen,
Tot I'ijkdom, hcerlijkheid en macht!
TER

Gouw.

Amsterdam! De hoofdstad van Nederland, volgens de grondwet, en eveneens volgens de meening van den volbloed Amsterdammer de eerste stad
van het Rijk. Ook al zijn de tijden voorbij, dat van uit deze stad de zaken
des lands, direct of indirect, bestuurd werden; al draait de wereldpolitiek niet
meer om de inzichten der Amsterdam'lche kooplieden; al neemt Amsterdam in
verhouding tot de andere wereldsteden in den wereldhandel niet meer de plaats
in van voorheen, toch blijft de hoofdstad nog den eersten rang bekleed en onder
de Nederlandsche steden en oefent Amsterdam steeds een bijzondere bekoring
uit, zoo wel op den vreemdeling als op den Nederlander.
Die aantrekkelijkheid ligt eensdeels in den aanleg en bouw der stad, in het
karakteristieke van haar gebouwen, straten en grachten, in het grootEteedsche
harer opvattingen, en aan den anderen kant in de historie dezer nederzetting,
welker opkomst tot wereld-handelsstad in het moerassige land, slechts aan een
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ondiepe binnenzee en een kleine rivier, schijnbaar zonder dat de natuurlijke
lijnen, waarlangs het volken verkeer zich moest bewegen, haar aanraakten, wel
een wonder moet lijken in de oogen van hen, die den bloei van steden en
volken enkel uit geographische omstandigheden willen verklaren.
Zoo was gedurende alle eeuwen van zijn bestaan Amsterdam een bron van
verbazing voor de reizigers, die van heinde en verre kwamen, om deze stad te
leeren kennen, of zich hier vergastten aan den overvloed, dien een stoere
handel bij praktischen zin en onvermoeide energie kan schenken, als men
gebruik maakt van den gunstigen samenloop der tijden.
Wij mogen ons thans niet verdiepen in de handelsgeschiedenis van Amsterdam,
hoe belangrijk die ook is en hoezeer zij met het geheele wezen der stad samenvalt. Onze taak is het, een blik te werpen op den stadsbouw, zijn karakter
en eigenaardigheden.
Vestigen wij in de eerste plaats onze aandacht op de historie van de wording
en uitbreiding dezer stad.
Als wij ons in gedachten verplaatsen naar dit landschap in de eerste eeuwen
onzer jaartelling, dan zou men op de plek, waar thans de rustelooze handelsstad
haar volle bedrijf ontwikkelt, niets anders gevonden hebben dan moerassige
graslanden, waardoor een breed land water met grillige bochten en afwisselend
in breedte tusschen riet en lisch naar het noorden slingerde. Deze waterachtige
landstreek, een laagveenland, dat zijn wording in het haf achter de duinen wel
voltooid had, maar toch nog in den pas voltooiden natuurtoestand was blijven
liggen, werd later met den naam "AI)1estelle", d. i. een waterachtige landstreek,
aangeduid. En de rivier, die met tragen loop door dit land stroomde, om het
overvloedige water der meren en landen, dat somtijds ook van den Rijn over
de weiden naar het noorden liep, af te voeren, kreeg naar het landschap den
naam van Amstel.
Van een rivier, in den rechten zin des woords, had de Amstel weinig. Bijna
zonder verval, dikwijls zonder stroom beweging, terwijl niet zelden het water
van den mond langs den waterloop diep in het land doordrong, zoo vormde de
Amstel meer een aaneensluitende reeks van lange, smalle plassen, die in het
wordende veenland achtergebleven waren, dan wel een stroomende rivier. En
aan den mond stond dit landwater in verbinding met een breeder water, hetwelk
van het meer Flevo tot bij de duinen doordrong. Dat was het woelige, onrustige,
vraatzuchtige IJ, in dien tijd ongetwijfeld nog veel smaller dan later en met
onderscheidene eilanden er in verstrooid. Daardoor moet het, naar men meent,
mogelijk geweest zijn, er het met een polsstok van eilandje tot eilandje over
te steken.
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Hoe lang die toestand geduurd heeft, valt niet te zeg'gen. Maar dit weten wij
wel, dat in dien tijd de water wolf al krachtig aan oevers en wallen begon te
knagen. Vooral bij wil1ter- en herfststormen werden de binnenwateren onrustig en
met woede beukten zij tegen de weeke oeverlanden, die hen moeielijk in bedwang
hielden. Dan sloegen er niet zelden geheele stukken lands los van het laagveen
en met de planten, die er op groeiden, met de wilgestruiken of -boompjes en
de elzen, geleken het drijvende eilanden, die daar rondzwierven op de golvende meren. De Romeinsche geschiedschrijvers maakten al melding van dat

- ~W:tST

INDIS

Huys

liet vroegere West-Indische Huis, op den Singel.

zonderlinge verschijnsel, hetwelk hun vrees aanjoeg, toen zij met hun vloot
over het Meer Flevo en langs de Wadden paar den mon:i der vVezer zeilden.
Hieruit kan men afleiden, dat in dien tijd de periode van landverlies in deze
gewesten al werd opgemerkt.
Toch was zij al veel eerder aangevangen. In een vroeger tijdperk - wanneer - valt niet te zeggen was dat Amestelle zelfs een boschrijke streek. Toen
lag het haf achter de duinen, dat ,,-ij vroeger in zijn ontstaan hebben geschetst,
grootendeels droog, hoewel het niet aangevuld was met veen. Doch het water
22*

342

HET WORDEND VEENMOERAS.

DE ZUIDERZEE GEVORMD.

der zee werd hooger; het drong lang'zamerhand dieper in het land door; de
moerassige bosschen geraakten met den voet geregeld in het water, gingen te
niet, en werden allengs in de plassen, welke zich vormden, alsmede onder het
veen, dat in die plassen ontstond, begraven. Daar bleven zij eeuwen aaneen
bewaard, en toen men, vooral na de 14e eeuw, overal die venen uitgroef, om er turf
van te maken, kwamen die oude bosschen weer aan het licht, als om te getuigen van den toestand des lands in deze gewesten in tijden, vóór dat hier misschien menschen woonden. Langs den Amstel zijn talrijke dergelijke oude
bosschen in de venen ontdekt geworden.
In den aanvang onzer tijdrekening ongeveer was de veenvorming voorbij in
dit land, maar niet het aanwassen van het water en het laatste duurde nog
eenige eeuwen voort. De zeegaten bij Texel, Vlieland, enz. werden grooter;
de Vliestroom, die hier uit het meer Flevo in de Noordzee uitmondde, werd
breeder door den afslag; in hAt meer Flevo werd het water bij noordwestelijke
stormen opgejaagd; het sloeg de veenoevers van dien plas sterk af, drong ook
in de waterarmen door, die met het meer in verbinding stonden, en zoo werd
in de eerste helft der 13e eeuw onzer jaartelling de Zuiderzee gevormd, met
het IJ, in zijn grillige gedaante. Die wordingsgeschiedenis had niet ineens
plaats, doch was een langzamerhand zich ontwikkelend proces, van tijd tot tijd
door hevige stormvloeden veri:iterkt.
De lage landen van Amestelle waren in den Romeinschen tijd dit volk nog niet
bekend; of ze niet be'T\'oond waren, valt niet met zekerheid te zeggen. Doch zeer
waarschijnlijk is het, dat visschers en veehouders er zic;h langzamerhand zullen
gevestigd hebben, en in de 12e eeuw was het land van Amestelle reeds gedeeltelijk bekaad, om het hooge buitenwater te keeren. Een dichte bevolking' zal
het echter niet geweest zijn, en het land bood ook niet zeer veel aantrekkelijks,
om zich hier op dien onzekeren bodem te vestigen.
Doch het landverlies om het meer Flevo was misschien mede de oorzaak
van de opkomst der bevolking in deze streek. De Friezen, die de lage kustlanden in het noorden bewoonden, waren echte watermenschen. Levende te
midden van het vloeibaar element, waagden zij zich spoedig met hun lichte
schepen op de kustzeeën tot visscherij; zij dreven in den ouden tijd ook weldra
een levendigen handel ter zee. En toen het land den bewoners onder de voeten
als het ware wegspoelde, trokken zij zich terug, verder landwaarts zich vestigend.
Zoo is ongetwijfeld door een Friesche visschers- en sehippersbevolking deze
nederzetting gekozen aan den mond van den Amstel in het toen reeds breede IJ.
"Heer Gijsbrechts stadt van visschers is begonnen"

zegt Vondel, en al zijn er geen historische bewijzen voor, dat hier eens een
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visschersdorp bestond, wij twijfelen daaraan niet. Visscherij was toch de moeder
onzer zeevaart. En de praktische blik der Friesche visschers-scheepvaarders deed
hen inzien, dat die plek aan den Amstel voor den handel en de visscherij veel
voordeelen moest aanbieden. De Amstel en de verbindingswateren met den
Amstel schonken hun een achterland, dat gemakkelijk te bereiken viel; ten noorden van het IJ was het land van waterarm en doorsneden, en de toen al groote
Zuiderzee bood in de nederzettingen langs haar oevers een reeks van punten,
waarop handel kon worden gedreven.
Zoo ontstond er een dorp aan den mond van den Amstel, welk binnenwater

Oost-Indisch Magazijn en Werf.

een bruikbare, natuurlijke haven vormde, om de kleine schepen veilig vast
te leggen.
Dat de oudste bewoners aan den Amstel Friezen waren, wordt door verschillende
feiten bevestigd. In de 14e eeuw kwamen hier vele geslachtsnamen voor, die
blijkbaar op Wieringen thuisbehoorden. De zelfstandige geest en het zelfbewuste karakter van den Frieschen landaard vertoont zich ook bij de oud-Amsterdammers en wijst er op, dat er Friesch bloed vloeide in de bevolking. Dij kenbewoners als de Friezen waren, hebben zij ook hier waterkeeringen aangelegd,
om een veilige woonplaats te scheppen. W ~nt zonder menschelijke kunstwerken
was dit land slechts met moeite bewoonbaar.
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Gods Almacht wenkte van den troon
En schiep elk volk een land ter woon;
Hier vestte zij een grondgebied,
Dat zij ons zelven scheppen liet.

zong Staring van ons lage land.
Het dorpje aan den Amstelmond kwam in gunstiger toestand, toen Gijsbrecht lIl,
heer van Amstel, omstreeks 1240 een dam met sluizen in den Amstel liet
leggen. Die dam werd gelegd op de plaats van den tegenwoordig en Vijgendam.
De bedoeling met dien dam was in de eerste plaats, om hierdoor het buitenwater
tegen te houden, als het door hooge standen in den Amstel zou oploopen. Dit
wijst er op, dat de landelijke stand in het achterland toen reeds veel beteekenis
had. En verder werd die dam niet onmiddellijk aan den mond gelegd, maar
op eenigen afstand, zoodat er een inham buiten den dam open bleef, welke
een goede haven vormde.
De Amsteldam met de buitenhaven in den Amstelmond werd het centrum,
waarom zich de nederzetting ontwikkelde tot een bedrijvige plaats. Heer
Gijsbrecht, die het leggen van dien dam heeft ter hand genomen, heeft daardoor grooteu invloed gehad op den bloei van Amsterdam.
De heeren van Amstel hadden destijds hun verblijf op een kasteel aan den
Amstelmond. Vroeger had het kasteel dier heeren te Ouderkerk gestaan, doch
nudat dit houten gebouw ~in 1204 in de asch was gelegd, besloot Gijsbrecht II
het te verplaatsen nabij het IJ. Hier, aan de westzijde van den Amstel, waar
thans aan de zuidzijde de Dirk-van-Hasseltsteeg en aan de westzijde de Nieuwendijk ligt, verhief zich eens het kasteel der Heeren van Amstel. De dijk
langs den Amstel maakte hier een buitenwaartsche bocht.
Aan den overkant van den Amstel, op een zandplaat, tusschen de tegenwoordige Oude Kerk en den Vijgendum, was de oudste buurt gebouwd. Die meer
vaste streek, goed geschikt tot het bouwen van een nederzetting, lag juist tusschen
twee moerassige plekken: de Nes in het zuiden en de Liesdel in het noorden.
Langs de dijken, die om den buitenmond van den Amstel gelegd waren,
breidde de plaats zich uit. De haven werd het centrale deel der nederzetting,
die haar aanvankelijk in een U-vormige gedaante omsloot. De richting der
oude straten werd bepaald door den IJdijk, die om de haven liep, welke haven
den naam van Damrak (rak = vaart) verkreeg, en van dit centrale gedeelte
werd de stad zoodanig uitgebouwd, dat elk gedeelte er gemakkelijk mede in
aanraking kon komen. Men gevoelde als instinctmatig, dat daar de bron
van welvaart vloeide. Het overige. kon den Amsterdammers van den eersten
tijd weinig schelen. Schippers waren de oude Amsterdammers; in het oudste
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bericht omtrent deze stad, van 1275 dagteekenend, blijkt reeds, dat zij door geheel
Holland hun goederen verzonden, en met het begin der 14e eeuw was Amsterdam reeds een stad, wel geen nschoone en wijdvermaarde", geen "groote aeloude stadt", maar toch een stad, d.ie "brugge en veste", "vrijheijden en
marcten" had.
De stad was evenwel in dien tijd nog nauw en bekrompen gebouwd; de burgers
hokten dicht bij elkaar, toen de ruimte te klein werd bij den toenemenden handel, op de wijze der schipprs, en zoo werd, gelijk Hendrik Laurensz. Spieghel zong:
nHet schipryck Amsterdam vol naauwbehuysde Huysen
Ghepropt . . . ."

li e t OUdèZijds lTecrcnlngcment.

Dit gaf aanleiding, dat de stad herhaaldelijk haar grenzen moest uitbreiden.
En met de uitbreiding werd allengs ook het karakter der huizen gewijzigd.
In den beginne toch waren de woningen der "luiden van den Amstelredamme"
enkel van hout, zonder fundamenten, en meer geteerd dan geschilderd. Het
was een wijze van huizenbouw, die in de Zaanstreek tot nog toe in hoofdtrekken bewaard is gebleven. De schippers konden met dien huizenbouw tevreden
zijn. Maar in de 15e en 16e eeuw werd die houten huizenbouw verdrongen
door dien van steen, welke op veiligheidsgronden bevorderd werd. Met dien
bouw van zwaarder huizen begon ook het onderheien, dat zooveel verwondering baarde bij landgellooien zoowel als vreemdelingen, en waarop de dichters
woordspelingen maakten. Huygens sprak van 't:

346

UITBREIDING VAN AMSTEIWAM.
~A veregtse

masten woud,
'Vonderweelde van ons dagen,
Veen vol steen en, sack vol goud."

Vondel zong:
"Keer om de Stad: ze is Bos van onder, en gebouwd
Op boomen, onlangs nog gebragt uit 't Noorsche woud."

En De Decker drukte aldus zijn verwondering uit:
"Van masten dien ik mij te lande en op de baren;
Op masten houd ik stand; met masten vlot en vlug
Voer ik den Ooster-oogst en al des werelds waren
Mijn Amstel in den mond, mijn Dam op zijnen rug.
Nu zeg, wat masten zijn 't, die meest mijn welvaart stijven,Die onder de aardè staan of boven 't water drij ven?"

De op het water drijvende masten waren de opkomst van Amsterdam en
deden de plaats bloeien; de handel gaf aan de nederzetting een welvaart, waardoor zij rampspoeden kon weerstand bieden. In 1275 verkreeg de stad van
Grave Floris V het privilegie van tolvrijheid in Holland, een belangrijk voorrecht voor een handelsstad. Vrijheid van verkeer is sedert het hoofdbeginsel
geweest van Amsterdams handel.
Doch dezelfde graaf, aan wien de plaats de tolvrijheid te danken had, legde
Amsterdam in 1280 in de asch, toen zijn strijd met den heer van Amstel
losbarstte. Heer Gijsbrecht werd daarbij gevangen genomen. Spoedig kwam de
plaats weder op, en de ingetrokken tolvrijheid werd in 1291 opnieuw verworven.
Maar in 1304 verloor Amsterdam alle rechten en vrijheden weder, omdat het
trouw gebleven was aan het stamhuis der Amstelheeren, aan wie het groote verplichting had, en heer Gijsbrechts zoon, Jan van Amstel, daar nwt gejuich was
ingehaald. De Graaf deed in dien tijd het slot aan den Amstelmond gedeeltelijk
slechten en eenige jaren later werd het geheel met den grond gelijk gemaakt.
Eerst in 1317 werd Amsterdam in het volle genot der tolvrijheid hersteld en in
1342 werd het groot handvest verkregen, waarmede zij optrad onder de vrije steden
der graaflijkheid Holland. Sedert breidde de stad haar bebouwde kom uit en
in 1481, bij den bouw der muren, had zij een oppervlakte van 106 H.A.
verkregen.
Laten wij thans in een beknopt overzicht de uitbreiding van het stadsbeeld
de revue doen passeeren. Het gekleurde kaartje dient daarbij} om de vergrooting in verschillende tijdperken aan te wijzen.
Tot het midden der Hie eeuw was Amsterdam enkel gebouwd aan den
Amstelmond, de haven en langs een klein gedeelte van den Binnen-Amstel.
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De eerste heette het Damrak, gelijk wij zeiden, d. i. vaart naar den Dam; het
andere Rokin, eigenlijk Rak-in of binnen-rak, binnenvaart.
Het was een leng te stad, gelijk er zich aan de havens langs de Nieuwe-Maas
ook ontwikkelden, om het oude Delftshaven tot een voorbeeld te nemen. Maar
toen na het uitzetten der Spaansche factie, in 1578, Amsterdam tot een nieuw leven
kwam, toen Neêrlands vrijheidszon ten noorden van het IJ begon te schijnen
en Amsterdam zich in dat licht eveneens koesterde, was de stad weldra te
klein. En bovenal toen in 1585 Antwerpen, de groote koopstad aan de Schelde,
aan Spanje overging en vele groote, energieke handelaren hun toevlucht zochten
in het noorden, vooral in Amsterdam en Rotterdam, moesten Amsterdams grenzen worden uitgezet.

Oude StadsherLeq.', gebnuwd 1G13.

De tweede uitbreiding had plaats in 1585, toen de straten en grachten, gelegen
tusschen de Geldersche Kade en de Oude Schans, van de St. Anthonie Breestraat
tot de Waal, er werden bijgetrokken en de oppervlakte tot 160 H.A. steeg. Maar
spoedig was er weder uitlegging noodig en in 1593 werd daartoe besloten, in
verband met de fortificatiën van Prins l\Iaurits. In het westen zou die, gelijk
de kaart aantoont, slechts een smalle strook uitmaken, maar aan den oostkant
zich verder uitstrekken. Daarvoor werden Rapenburg, Uilenburg en Marken
aangelegd met zulke wijde grachten, dat er de grootste schepen konden gebouwd
worden, die met de Oude Waal de "zeestad" vormden, buitendijks gelegen en
met zoo weinig mogelijk bruggen. De oppervlakte bereikte nu 184 H.A.
Bij deze uitlegging werd Amsterdam door een breeden, aarden wal meC12
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bolwerken omringd, alsmede door een breede gracht. Toen de nieuwe vestingwerken ger.eed waren, werd de vroegere muur, die thans binnen de stad kwam
liggen, afgebroken, doch o. a. de Scbreierstoren en de St. Anthoniepoort, die
niemand in den weg stonden, bleven staan en zij bleven bewaard tot onzen tijd.
In dien tijd verkreeg Amsterdam een grooter breedte en had, behalve langs
den Amstel, de uitbreiding langs het IJ plaats, vanwaar de stad
"Gelijk een halve maen zich opdoet voor onze oogen".

Amsterdam was al spoedig weder te klein. Grootsche plannen werden nu
geopperd, die de stad voor jaren zouden dienen. Aan Hendrik de Keyser, den bekwamen bouwmeester, werd opgedragen, om het ontwerp der stadsuitbreiding te
maken. Anders dan in de ] ge eeuw ging men in de 17e stelselmatig te werk,
om niet alleen een mooie, maar ook een geriefelijke, praktische stad te maken;
de overheid nam die zaak ter hand.
Zoo werd besloten om de oude stad door drie groote grachten in concentrische
cirkels te omsluiten, waardoor de oppervlakte verdrievoudigd zou worden.
Het plan van de Keyser werd door de vroedschap overgenomen en in 1612
ving de eigenlijke vergrooting aan. Toch volgde nog een oogenblik van zorg: men
vreesde, dat de plannen te groot waren, en besloot slechts een gedeelte er van
te nemen. De lage velden, wateren en moerassen, die zich van de Haarlemmerpoort tot de Leidschestraat uitstrekten, werden eerst genomen. Hier werden
de westelijkste gedeelten van Heeren-, Keizers- en Prinsengracht aangelegd,
benevens de Jordaan, de Haarlemmerbuurt en de drie westelijke eilanden.
't Was de gouden tijd van Amsterdam. De handel en seheepvaart deden de
rijkdommen van Oost en West in de haven van den Amstelmond stroomen.
Energie, moed en werkkracht vereenigden zich in dit kloeke volk.
"Wij, Amsterdammers, vaeren
Tot waer de Ganges loost zijn wateren in zee;
Al wa er de winst ons voert, langs alle ree en kusten",

zong Barlaeus. En Spieghel was in zijn tijd al opgetogen over die drukke
scheepvaart:
"Hier comen dickwil t' seffens soo veel blancke seylcn,
Als daghen zyn in 't jaer, 'tweeck-grondig Y bepeylen;
. Dees lost en laadt men snel; die van de luwe ree,
Weer van de derde week gaan na de rycke 7,ee".

Door die levendigheid en welvaart der k510pstad breidde de bevolking zich zoo
snel uit, dat boven verwachting het eerste gedeelte der stadsuitbreiding na 25
jaren reeds volgebouwd was. :Men stond meer dan verbaasd over deze stad.

VERDEHE UlTBHEIDING OEH STAD.

349

~Men spreeckt int banghe zuydt, en in het swoele Westen,
In 't killend Noordt, maer van den omtreck van u vesten,
Die tienmael meerder is als over dertich jaer,
En daghlycks nogh vergroot, zonder te weten, wae.
En wanneer (God zy lof), de wasdom eens zal stuyten."

aldus roemde Coster den aanwas van Amsterdam.
Zoo zag men, dat de plannen niet te groot waren geweest.
In 1658 werd het overige plan der stadsuitbreiding van 1609 reeds aangevang'en,
en de vergrooting der stad van de Leidschestraat tot Kattenburg en Funen
werd langzamerhand voltooid. Men ving den bouw in 1660 aan op Kattenburg,

De Groote Vleeschhal te AmsterJam.

eigenlijk Kadenburg ; in 1662 werd aan het andere eind begonnen met bouwen,
op de Heerengracht bij de Huidenstraat, en in 1672 was de helft der vergrooting,
het deel tusschen de Leidschegracht en den Binnen-Amstel, reeds geheel volgebouwd. In 1673 werden de huizen aan de Weesperstraat gebouwd, maar verder
kwam men voorloopig niet over den Amstel. Bij de Muiderpoort werd in 1682 op het
beschikbaar terrein door de stad de Plantage aangelegd, daar toen de toeneming
der stad scheen tot stilstand te komen. Door deze verschillende uitbreidingen
had de stad een oppervlakte van 726 H.A. verkregen.
Door deze laatste vergrooting verkreeg Amsterdam de gedaante, welke de stad
ongeveer tot het midden der 196 eeuw aan de landzijde behield. Aan dien kant
was de stad van 1611-1615 en later van 1660-1664 door sterke muren en
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wallen omringd, die meest in de eerste helft der 198 eeuw werden.gesloopt. De
laat~te muren vielen in 1870 en alleen de l\Iuiderpoort is nog blijven staan uit
dien tijd, als een eenzaam, machtig bouwwerk, dat zich in .die omgeving van
moderne straten niet thuis gevoelt.
Aan den kant van het IJ onderging in de 18e eeuw Amsterdam nog uitbreidingen door den aanleg van het Maritiemdok van 1790-1795, waardoor de
oppervlakte der stad tot 738 H.A. steeg.
Nu volgde er een periode van stilstand en zelfs van achteruitgang in Amsterdamg ontwikkelingsgeschiedenis als stad. De Fransche revolutie in 1789 sleepte ook
de Nederlanden in den zwijvelroes der vrijheidszin mede, en verder in de oorlogen,
vele daaruit voortvloeiden. De Oost-Indische Compagl!ie, waaraan Amsterdam zoo
welke rijkdommen te danken had, ging te niet en zelfs gingen onze koloniën verloren; de N ederlandsche handel hield schier geheel op in den tijd van het verlies
onzer onafhankelijkheid. De havens lagen ledig; de kaden werden met gras begroeid; de pakhuizen waren gesloten, en het onophoudelijk onrustige leven in het
handelsgedeelte had plaats gemaakt voor doodsche rust en terneergeslagenheid. De stad ontvolkte meer en meer, en het aantal inwoners, dat in 1796
ongeveer 217,000 bedroeg, daalde onder Koning Lodewijk tot ± 207,000, en
sedert verlieten nog meer bewoners de wegkwijnende wereldstad, zoodat de
bevolking in 1814, het jaar van de herstelling onzer onafhankelijkheid, tot
180,000 was gedaald. Vele huizen en pakhuizen op de eilanden (Kattenburg,
Wittenburg en Oostenburgî en in de Jordaan stonden ledig, enkele stadsgedeelten kwamen in verval.
De tijd na 1814 was een periode van inspanning voor den Nederlandschen
handel en de scheepvaart, om het verloren terrein op de andere nutiën,_ d~e ons
hadden verdrongen, te herwinnen. Doch tevens ·was het een tijdperk van veel
teleurstelling. Het waren nieuwe tijden geworden, maar de handel klemde zich
nog te veel vast aan het verleden. De tijd der Compagnie stond den handelaren steeds voor den geest, en te veel werd vergeten, dat men andere banen
moest volgen, met nieuwe inzichten rekening diende te houden. Eerst langzaam kwam Amsterdam weder tot vooruitgang gedurende de 1ge eeuwen
ook in den loop der bevolking der stad spiegelt zich dit af. Wij zullen die
door cijfers aangeven.
De bevolking van Amsterdam bedroeg in 1796: 218,034, in 1811: 201,628,
iu 1815: 180,179, in 1830: 202,364, in 1840: 211,349, in 1850: 224,035, in 1860:
243,304, in 1870: 264,694, in 1880: 317,011; in 1890: 408,061, in 1896: 456,357,
op 1 Jan. 1897: 494,224 (door de grensregeling met Nieuwer-Amstel, Sloten en
Diemen was een bevolking van ± 31,000 zielen in dit jaar uit genoemde
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gemeenten bij Amsterdam gevoegd) en op 1 Jan. 1901: 520,600 zielen. Vergeleken met 1830 was in 1840 de bevolking met 4 0/0, in 1850 met 10 0/0, in
1860 met 20 0/0' in 1870 met 30 0/0' in 1880 met 56 0/0' in 1890 met 101 %,
in 1900 met 152 % toegenomen.
Wij zien de belangrijkste periode der uitbreiding van de stad weder aanvangen omstreeks 1870. Vóór dien tijd waren van 1825-1829, na de voltooiing
van het Noord-Hollandsch Kanaal, dat bij het verzanden van den IJ-mond op
het Pampus de groote scheepvaart op Amsterdam in stand moest houden, wel
het Ooster- en Westerdok aangelegd, waardoor de stad aan de!! IJkant een
ander aanzien verkreeg en vele gronden op dit water veroverd werden, maar
aan de landzijde bleef de stad nog altijd de oude grens en gedaante ongeveer

Het Oost-Indisch Huis.

bewaren, die zij in 1658 had verkregen. Alleen waren de wallen omstreeks
1830 geslecht en in aangename wandelingen veranderd, die langs de Singelgracht liepen. De Zondagsche wandelingen om de Singels met het uitzicht
over tuinen en weilanden, molens en slooten, hadden een zekere beroemdheid
onder de burgers van dien tijd.
In het tijdperk van 1860-1860 begonnen zich teekenen te vertoonen, dat de
stad weer meer in groei zou toenemen. Het was voornamelijk Dr. Sarphati,
die zich idealen schiep omtrent nieuwen aanwas en bloei. In hem ontwaakte het
plan, om, naar Britsch voorbeeld, Amsterdam een Paleis voor Volksvlijt te schenken, een gebouw, waar de ontwakende nijverheid haar tentoonstellingen kon
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houden. In 1864 werd die gedachte van Sarphati verwerkelijkt door de opening
van het Paleis voor Volksvlijt, een ijzeren gebouw met hoogen koepel. Helaas!

De Waag op tien Dam te Amsterdam, naar C. J. Visscher.

aan die verheven bedoeling van den stichter zou het Paleis op den duur
niet beantwoorden.
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Het Paleis voor Volksvlijt werd gebouwd in een hoogst onoogelijk stadsgedeelte.
~ 't Paleis had een omtrek, een chaos gelijk,
Naast stulpen wat schuren en stallen,
Een poel en een grasperk, wat puin en wat slijk,
En brokken van muren en wallen."

Aldus schildert Witkamp den toenmaligen toestand van het tegenwoordige
Frederiksplein. Ook hierin moest
verandering komen. Na veel moeielijkheden overwonnen te hebben,
wist Dr. Sarphati in 1865 concessie
te verkrijgen, om hier een nieuw
stadsgedeelte te doen verrijzen.
Hieraan is de aanleg van de Sarphatistraat, de bouw van het
Amstelhotel, de aanleg van het
Frederiksplein te danken. Zoo
werd:
Hoogesluis met Paleis voor Volksvlijt.

"De chaos vervormd tot een bloemenrijk plein,
Tot grachten en straten en kaden,
Bevallig en sierlijk en keurig en rein,
Met tuinen en dreven en paden."

Reeds vóór dien tijd was men in de Plantage, die hier was aangelegd binnen
de uitbreiding van 1673, begonnen met de uitbreiding der stad. Hier werd in
1858 door den Gemeenteraad 8000 M2. gronds afgestaan aan het Zoölogisch
Genootschap "Natura Artis Magistra", waaraan Amsterdam zijn veelbezochte
en zeer geroemde diergaarde te danken heeft. En tevens ving men hier aan
met den aanleg van nieuwe straten, waardoor de Plantage verdween, hoewel
de naam behouden bleef.
Belangrijke stadsuitbreidingen hadden verder plaats. Wij zullen die niet in bijzonderheden nagaan, doeh enkele noemen. In 1865 was men al begonnen met het
bouwen van de Vondelstraat, doch de eigenlijke aanleg dagteekent van 1867.
In 1869 werd besloten tot den aanleg der Stadhouderskade langs de Buitensingelgracht en verder werd besloten door den Raad, om gronden in den
Binnendijkschen en Buitendijkschen polder tusschen de Utrechtsche- en We teringpoort te verkrijgen voor de uitbreiding der stad. Toen die gronden verkregen
waren, werd hier een nieuw stadsgedeelte gebouwd, bekend door de straatnamen,
aan onze beroemde schilders gewijd, die zich evenwel zeer weinig tehuis zouden
gevoelen in dit mislukte stadsgedeelte met zijn revolutiebouw en smakeloozen aanleg.
23
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De nieuwe uitbreiding van Amsterdam in dien tijd is een treurig voortbrengsel
van karakterloosheid. Van de planmatigheid en het doorzicht, dat de vroegere
uitbreidingen kenmerkten, vindt men niets. Het architectonisch, nationaal
karakter, dat aan de oude stad zulke schoone plekjes, zulke schilderachtige
grachten, zulke artistieke gevels en gebouwen geschonken had, was geheel
verloren. Eenige gebouwen uit het oude Amsterdam hebben wij reeds in deze
historische inleiding door afbeeldingen voorgesteld; op andere komen wij terug.
Hoe geheel anders in den nieuwen tijd! Leelijk, stijlloos, smakeloos, verstoken
van hoogeren aanleg, zoo was de bouwkunst over 't geheel in 't eerste deel
van de tweede helft der 1ge eeuw, en Amsterdam stond niet hooger.
Het valt te betreuren, dat in dien tijd de grootste uitbreiding van Am'lterdam en
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De Houten HulpLeurs op den Dam in 1836.

van onderscheidene andere steden in Nederland en elders valt. Hieraan heeft de
hoofdstad misbaksels van stadsgedeelten als de P. C. Hooftstraat, de buurt IJ IJ,
het Van Lennepkwartier en andere te danken. Huizen zonder weerstandsvermogen, steenen van weeke klei, bepleisterd riet- en latwerk, opgesmeerd portland-cement, om het zwakke werk een sehijn van sterkte te geven, krachtelooze
balken, zenuwaehtig trillende vloeren, doorzichtige deuren, balkons, te zwak, om
er zich op te wagen, ziedaar eenige elementen van den revolutiebouw. Aan
stijl werd niet gedacht; de smakelooze eentonigheid der kazernestraten werkt
drukkend op den geest. Het was oppermans-architectuur, krullejongens-timmerwerk, stukadoors-degelijkheid.
Sedert een 15tal jaren ziet men gelukkig weder een réveil in de architecto-
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nische ontwikkeling der oude Amstelstad. De bouw van het Rijksmuseum heeft
daartoe mede den stoot gegeven, en het bezielend ijveren van verschillende
architecten heeft gunstig gewerkt op den smaak der burgers. Tal van hoekhuizen zijn er sedert verrezen, die door torens en koepels, door zwaren bouw
en karakter den stempel der degelijkheid, van ronde, krachtige opvatting op
't gelaat dragen. In de gedurende de laatste 15 jaren aangelegde stadsgedeelten kan men hiervan sporen ontdekken. In de Vondelstraat, aan den
Willemsparkweg, op het Museumterrein vindt men reeds betere gedeelten.

***
Wij vangen ons bezoek in de Hoofdstad aan bij het IJ, omdat men, van deze
zijde de stad naderend, den meest sprekenden indruk van het eigenaardige van
Amsterdam ontvangt. Ook al is het IJ niet meer, wat het vroeger was, toch
blijft dit water met den Amstel nog altijd de glorie van Amsterdam.
Aanschouw de breede, woelige watervlakte, druk bezet met een aantal groote
en kleine schepen, wier witte zeilen helder door de zon beschenen worden en
telkens wisselende schaduwen over de groene golven doen dwalen; die vlugge
stoombooten, welke van alle zijden opdagen en dan weer verdwijnen, terwijl
een menigte kloek gebouwde roeischuiten daar behendig tusschen door zwenken:
dit alles is het duidelijk teeken, dat men zich in de nabijheid van een levendige
en grootf~ koopstad bevindt.
Het IJ, de voedster van Amstels handelsgroûtheid, het tooneel, waar de schoonste
dagen der stad voor onzen geest opdoemen, kan ons tevens bekoren door indrukken
van natuurschoon. Hooren wij, hoe Marie Boddaert het IJ beschrijft, zooals
zich op een schoon en zomermorgen van hier het stadsbeeld voordoet:
Nog hangt donzig en fijn, over sluimrende zee,
Onafzienbare vlakten en deinzende reê,
Over 't huizenheir - machtige rijen,
Die d' Amstelvloed kronen - het waas van den nacht,
Reeds omwemeld van paarlenden weerschijn, en wacht,
Tot de zon het ter ruste zal vlijen.
't Zilvergrijs van den plas vloeit ineen en versmelt
Met de omsluierde verte, waar 't wolkgrijs om zwelt;
Uit den schoot van het watergewiegel
Rijt paleis aan paleis zich in zilveren dauw,
Beurt zich kerkspits na spits, stijgt het mastenbosch, flauw
Weerkaatst op den scheemrenden spiegel.
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En als eindelijk in het oosten het hemellicht rijst:
dan slaat
De stad zich den sluier van 't blanke gelaat,
En bloost en weerschittert en rijst in haar pracht
Haar krone van torens -en koepels, bevracht
Met het goud van den kwistigen morgen.

Hoor verder:
hoe suist
Er 't ontwakende leven, het zwelt er en bruist:
De raatlende wielen, de snuivende stoom,
Het klapprende zeil en de ruischende stroom,
Weer beroerd door de snorrende raad ren !
En de zonne vermeit zieh, kust luchtruim en vloed,
Maar de keizerstad meest; zij, in dubbelen gloed
Op de deinende vlakte getooverd,
Daagt als schitt'rend visioen uit een eeuwe van kracht
Als een reuzen bouw op, door titanengeslacht
Aan de zilveren stroomen veroverd.

Wij wenden ons nader tot de stad zelf.
Amsterdam wordt al sedert Guiciardini, en misschien reeds veel vroeger, met
Venetië vergeleken. Toch is er in het wezen der zaak groot verschil tusschen
beide steden. Venetië is een kind van het toeval, langzamerhand en half
onbewust geworden tot de groote stad, alleen in zooverre een vast plan volgend,
dat de bewoners zich schaarden om het plein San l\Iarco, dat tot den huidigen
dag het brandpunt der stad is gebleven, het middelpunt van haar geschiedenis.
Amsterdam daarentegen is stelselmatig gebouwd, aangelegd volgens een praktisch
plan, na veel overweging der vroede vaderen. En al legde men hier geen
plein aan in het midden, waarop alle leven zich concentreerde - want de Dam kan
in dit opzicht niet met San lVlarco worden vergeleken - in Amsterdam dacht men
bij den bouw aan de haven van den Amstelmond, en men wilde ieder doen
deelen in het onschatbaar voorrecht van gemakkelijk met de haven in gemeenschap te kunnen komen. Daarop was de aanleg der oude stad berekend, zooals
wij reeds deden uitkomen bij de ontwikkelingsgeschiedenis der stad.
Wanneer wij de stad binnentreden, aangekomen van de De Ruijterkade, de
aanlegplaats van vele stoombooten, die uit de provinciesteden het verkeer met
de hoofdstad onderhouden, en de viaduct van den spoorweg gepasseerd zijn,
bevinden wij ons spoedig op het ruime stationsplein, hetwelk met genoemde
kade een eiland vormt, aangeplempt in het IJ, dat vroeger tot de Prins Hendrik·
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kade zich uitstrekte. 'roen het ijzeren spoorwegnet met het water als verkeermiddel de concurrentie aanving, een tijdens den aanleg der stad niet te voorziene
omstandigheid, bleek het, dat Amsterdam te dicht aan 't IJ gevestigd was, en
om het moderne verkeer met het oude te verbinden, 'werd het IJ gedeeltelijk
van zijn grootheid beroofd, om tot den aanleg van station en andere werken
te dienen.
Het Centraal-Station, dat onder de reusachtige ijzeren overkapping den treinen
een rustplaats aanbiedt, is een schepping van de architecten Dr. P. J. H. Cuypers
en A. L. v. Gendt.
Wel maakt het gebouw niet den trotschen indruk van de groote, zware
stations uer buitenlandsche hoofdsteden, waartoe de Hollandsche renaissancebouw
zich niet leende, maar de 300 meter lange voorgevel aan de zijde van het
Damrak geeft door schilderachtige groepeering der onderdeelen, door vóór- en
terugspringen, door hooger en lager liggende gedeelten een levendig, afwisselend
geheel. Of deze stijl de meest doelmatige en eigenaardige is voor een stationsgebouw, valt te betwijfelen.
In het midden van het. gebouw vindt men de hoofdingangen naar de vestibule
en daarboven ligt de groote zaal voor vergaderingen, spoorwegcongressen, enz.
Aan beide zijden verheffen zich torenvormig uitgebouwde trappen en links en
rechts van dit middengebollw bevinden zich de wachtkamers, gelijkvloers met
het perron en vier meter boven de straat.
De vestibule is een groote ruimte, 41 M. breed en 27 M. diep, geheel in baksteenbouw met natuurlijke kleur uitgevoerd. Door een reeks van statige pijlers
is die ruimte verdeeld; deze waren noodig voor de constructie, om de muren
der boven verdieping te dragen. Wanden, pijlers, plafond, trappen, plaatsbureaux
maken een indrukwekkend geheel; de bouwstoffen vormen in hun natuurlijke
kleur de polychromie, waarin de overgangen en de samensmelting verkregen
worden door enkele decoratieschilderingen, als geschilderde banden langs het
plafond, de eigenaardige, oorspronkelijke beschildering der ijzeren balken en
figuurlijke afbeeldingen in de driehoekige zwikken tusschen de bogen. De daarin
voorkomende figuren geven een beeld van de menschelijke maatschappij. De
verschillende standen: geneesheer, boer, bakker, goudsmid, enz. zijn er afgebeeld.
De wanden der groote wachtkamers i~e klasse zijn bedekt met landkaarten en
den plattegrond der stad; rechts en links vindt men perspectivische gezichten
op Amstel en IJ afgebeeld met de allegorische voorstelling dezer wateren, de
Amsterdamsche stedemaagd en een onderschrift aan, Vondel ontleend:
"Aan d' Amstel en aan 't IJ daar doet zich heerlijk ope
Zij, die als keizerin de kroon draagt van Europe."
:!3*
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De wachtkamers 2e en 1e klasse aan den rechterkant der vestibule zijn rijk
behandeld met blank eikenhouten lambriseeringen, fraaie deuromtimmeringen
en schoon decoratiewerk. Het plafond der 2e klasse is met aan het plantenrijk
ontleende motieven versierd. In de wachtkamer 1 klasse zijn de wanden in
rood en goud en gekroond door een fries met spreukbanden. Het plafond is
met koddige diervormen tusschen planten ranken beschilderd en boven den
ingang prijkt een figuur, Europa voorstellend.
Het koningspavilloen vormt een bijna zelfstandig geheel in het station. De
vorstelijke wachtkamers zijn prachtig gedecoreerd; schoorsteenmantel en plafond
zijn rijk gebeeldhouwd.
C

Vroegere Papenbrug, Damrak.

Die gedeelten der muurvlakte van het station, waar geen vensters voorkomen,
zijn tot het aanbrengen van beeldhouwwerk gebruikt. Midden op den hoofdgevel
vindt men een reusachtig wapen van Nederland, in de groote bogen der vensterramen de Nederlandsche Maagd, tusschen Amstel en IJ gezeten, de voortbrengselen der werelddeelen in ontvangst nemend. In andere vensterbogen vindt
men typen van alle volken. De torenmuren zijn met gebeeldhouwde compositiën
versierd; rechts: Handel en Zeevaart en links: de Landbouw.
Zoo is het station rijk in détailversiering en opvatting. Een groot hoofd bezwaar
heeft dit gebouw echter: het is te klein en niet in alle opzichten praktisch
ingericht.
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Van het station voert de weg over het Damrak naar den Dam, het geographisch
centrum der Rtad. Het Damrak, welks geschiedenis wij reeds beschreven (zie
pag. 346) vormt tot de Oudebrug nog een open water, maar is niet meer wat
het vroeger was. Het oude Damrak, de eerste haven der stad, liep als een
breede watermond tot den Dam en vormde in de 18e eeuw nog de aanlegplaats
voor de talrijke beurtschepen, die uit het geheele land geregeld Amsterdam
bezochten.
Een smalle straat met lage huizen, zelfs met veel kelderwoningen, begrensde
het Damrak aan de westzijde, terwijl aan den anderen kant de achterzijden der
huizen van de Warmoesstraat uit het water opgetrokken waren en veelal tot
pakhuizen dienden, waarin onmiddellijk uit de schepen de waren konden
geborgen worden. Levendig en druk was het aan het Damrak der 17e eeuw;
geen plekje in den omtrek, of het was bebouwd. Boord aan boord lagen hier
de beurtschepen en binnenvaarders : het dichtst bij den Dam die, welke naar
Groningerland en Embden voeren; voorbij de Papenbrug de schepen, die correspondentie met Haarlem onderhielden; aan de steigers, op de Oudebrug uitkomend,
de schippers op de Overijselsche steden; voorbij de Oudebrug die op NoordHolland en nog verder die op Friesland. Daartusschen bewogen zich onophoudelijk
vlot- en zolderschuiten heen en weder, om de op stroom geloste waren naar de
pakhuizen te vervoeren of naar de Waag. Tegen de achtergevel;; van de
Warmoesstraat zag men een menigte korenlichters. Hier had de korenhandel
zijn zetel gevestigd en ten gerieve van dien handel had de regeering in 1617
aan de Oudebrug de korenbeurs laten bouwen: een open ruimte, aan drie zijden
omringd door een houten galerij met 52 kolommen. (Zie de fig. pag. :354).
Thans wordt het grootendeels gedempte Damrak meer door flinke gebouwen omringd, maar toch blijft in zooverre het oude karakter bewaard, dat hier
het zaken doen heerschende is. Midden op het Damrak verrijst thans het nieuwe
koopmanspaleis "De Beurs", een zwaar, massief gebouw in neo-Amerikaanschen
stijl, meer dan sober in decoratief, maar indrukwekkend door zijn solied uiterlijk en aan den voorgevel een vierkante hoektoren, die doet denken aan de
beffroids van de raadhuizen der middeleeuwen. Deze schepping van den heer
H. P. Berlage is ongetwijfeld het symbool van het vertrouwen, dat Amsterdams
groothandel steeds genoot en tracht te blijven bewaren.
Het oordeel over dit gebouw is zeer verschillend; de critiek is reeds waardeerend en afbrekend geweest. Met den heer H. Walenkamp, die de Nieuwe
Beurs behandelde in De Amsterdammer, zijn wij het eens, dat de indruk
zich wijzigt naar gelang van de plaats, waar men haar beschouwt.
Van de zijde naar den Dam maakt het gebouw onmiskenbaar een trotschen
indruk, en het geheel geeft een gevoel van kracht en standvastigheid; het staat,
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het is ongezocht, eenvoudig en natuurlijk. Die eenvoud en vlakheid der muren
mogen velen niet behagen, ongetwijfeld verhoogen zij echter den indruk, welken
men gaarne van een beursgebouw ontvangt.
Langs de drukke zijde van het Damrak behoudt men dien indruk, doch aan
de achterzijde wordt die verbroken, en in plaats van een eenheid ziet men er

/
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De nieuwe Beurs te Amsterdam, van de Damzijde (in 1902).

als het ware een groepeering van gebouwen met hooge en lage gedeelten, zonder proportie. Het schijnt als een vereeniging van verschillende bouwwerken,
geheel afgescheiden van elkander ontstaan en met verschillende functie en bestemming. Aan de zijde van het Centraal-Station komt dit het sterkst uit.
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Doch deze indruk wordt weder gewijzigd aan de stille zijde van het Damrak.
De Nieuwe Beurs omvat een Goederenbeurs (aan de Damzijde) een schippershoek (in het midden, aan de drukke zijde Dam rak) een Graanbeurs en een
Effectenbeurs voor leden der Vereeniging, naast elkander aan de zijde van het
Station, terwijl er ook nog een bijbeurs voor niet-leden der Vereeniging wordt
aangetroffen. Daarenboven vindt men er Post-, Telefoon- en Telegraaf-afdeelingen, een koffiehuis, een afrekenlokaal, tijdingzaal, enz. Aan de Damzijde
vindt men ook de zaal, waar de Kamer van Koophandel haar vergaderingen
zal houden.
Het inwendige der Beurs, dat nog niet voltooid was op het oogenblik, dat dit
geschreven is, wordt geroemd. De groote hal der Graanbeurs treft door de
warmte van licht, die de ruimte vervult. Het licht valt van boven in, en de
aangename gele tint der reusachtige wandvlitkten draagt veel bij, om het lichteffect een eigenaardige bekoring te geven. De Effectenbeurs maakt inwendig
een geheel anderen indruk; het licht is hier iets minder kleurig dan in de zonnige Graanbeurs, maar even voldoende. Langs de wanden worden nissen aangebracht met tafeltjes, welke verhuurd worden. Grootsch is de indruk van de
ruime hal der Goederenbeurs, welke de geheele breedte inneemt, met haar hooge
m uren, waarin zich de sierlijke, boogvormige openingen bevinden van de beide
boven elkander gelegen galerijen, en midden boven den hoofdingang de reusachtige klok. Onder de galerijen loopen aan weerszijden breede gangen, welke
tust;chen de pilaren van baksteen en graniet door met de beurshal in gemeenschap staan en feitelijk met deze een geheel uitmaken. De eigenlijke Beurs,
dus tusschen de pilaren gelegen, is 221 meter breed bij een lengte van 45
meter en een hoogte van 28 meter. Een warm getint licht, invallend door het
zadel vormige glazen dak, vervult deze groote ruimte.
De Beurzen zijn in de nieuwe geschiedenis in de plaats gekomen van de
vroegere markten en missen, om vooral den groothandel te vergemakkelijken.
Terwijl op de laatste de goederen ten verkoop werden aangevoerd, had sedert
de 16" eeuw de verkoop aan de beurzen vooral op monster of staal plaats.
De kooplieden hadden in de groote handelssteden een plaats noodig, waar zij
elkander konden ontmoeten, om zaken te doen. Bij de koopmansfamilie Van
den Beurse te Brugge kwamen in de 14" eeu w de ltaliaansche en andere kooplieden al samen, om handel te drijven. Drie geldbeurzen, in den gevelsteen
gebeiteld, gaven aanleiding, dat dit huis de "beurs" genoemd werd, en weldra
werd de naam "beurs" algemeen aangenomen voor de geregelde samenkomst
der kooplieden op een bepaalde plaats, alsmede voor de gebouwen, welke hiertoe dienden.
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In Amsterdam hield men in den eersten tijd beurs op de open straat, nabij
de Nieuwebrllg. Als het weer regenachtig was, verschool men zich wel onder de
luifels van de huizen in de Warmoesstraat bij de St. Olofspoort. Een soort van
beurs in de open lucht houden houthandelaars nog in de Kalverstraat voor het
Poolsche Koffiehuis, maar veelal gaan zij daar ook binnen.
De toeneming van den handel maakte een eigen en bepaald daarvoor ingericht
gebouw noodzakelijk. Eerst werd een gebouw aan het Damrak als zoodanig
gebruikt, doch in 1608 werd een eigenlijke Beurs gebouwd. In een wijden
boog werd de Amstel aan 't begin van 't Rokin overwelfd, en boven de rivier,
die tot de ontwikkeling van den handel der stad zooveel had bijgedragen, werd

De eerste Amsterdamsche Beurs, \'an binnen.

in 1618 het eerste koopmanspaleis geopend, dat in 1668 al vergroot moest
worden.
De Beurs was het centrum van het handelsleven in Amsterdam.
"Daar woelde sedert 1 Aug. 1613 dag aan dag, tusschen 12 en 2 uur, de
menigte dooreen: de rijke koopman, die de welvaart binnensleept met volgeladen kielen, en de arme tobber, die tevergeefs een klein scherfje zoekt machtig
te worden van 't wereldsch goed, dat de fortuin in 't blinde, zooals men meent,
te grabbel gooit - de handige makelaar met zijn radde tong en de stijve boekhouder met zijn effen tronie - de schipper, met het gelaat gebruind in de tropische zon, en de winkelier, uitgedroogd achter zijn toonbank - de Amster-
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dammer, zelfbewust en fier op zijn kapitaal en zijn crediet, en de buitenlanders,
verbaasd over den ontzaglijken omvang der zaken, die hier dagelijks worden
afgedaan - de parvenu, wiens koopgeluk met nijdige oogen wordt aangezien,
en de bankroetier, die door onbeschaamdheid de ergernis opwekt van elk, die
hem kent; - daar treft men aan Portugeezen en Armeniërs) Moscovieten en
Italianen) Engelschen en Walen; daar gonst het als in een bijenkorf van praatjes over de nieuwtjes van den dag en over de tijdingen uit de zee, van handelstransacties en wisselaffaires, van vrachtafsluitingen en assurantie-contracten;
daar wordt potasch en wol verkocht, en tabak en olijfolie, en bont en zeep, en
rijst en teer, en gember en stokviseh, en zijde en chocolaad, en marmer en
leder, en wijn en papier .... " aldus schetst de heer D. C. Meyer Jr. de beweging alhier. De Beurs was de koningin van den handel: "al de wereld roemt
op mij" laat Jan Vos haar zeggeIl.
Gewinzucht propt de breede en lange galerijen,
Die brommen in 't vierkant, gelyek een korf vol bijen,
En uitgelezen geur, gewonnen op het velt,
Dan roept de Beurs zich heeseh: Waarheen met al uw goelt,
o geltrijk Amsterdam! ....

zong' Vondel van de oude Beurs.

Maar:

"De Beurs heeft ook haar martelaren;
De winst verandert met den wind:
De een mist, hetgeen de ander vindt!"

De eerste Beurs bleef bestaan tot 1837, toen zij wegens bouwvalligheid moest
worden afgebroken. Een prijsvraag werd uitgeschreven voor een nieuw Beursgebouw; het ontwerp van den heer Isaac Warnsinck werd bekroond, maar het
kwam niet tot bouwen. Eerst later werd door den Raad aan Zocher opgedragen, een nieuw ontwerp te maken, en dit werd gevolgd. Zoo verrees het gebouw
met zijn zware Jonische zuilengaanderij in Griekschen stijl, dat in 1845 door
Koning Willem II met groote plechtigheid geopend werd. Of het gebouw al
aan ernstige kunstcritiek onderworpen werd, de handel stoorde zich daaraan
weinig. Deze Beurs werd tot ongeveer 1879 gebruikt, zonder dat er ernstige
klachten over werden vernomen.
Doch in dezen tijd, ongeveer gelijktijdig met de ingevoerde beursbelasting,
begonnen de klachten, die steeds luider werden, en de overtuiging vestigde zich
sterker, dat er een geheel nieuwe Beurs moest verrijzen. In 1879 werd al "la mort
sans phrase" over het gebouw uitgesproken, maar het moest llog een kwarteenw
duren, voor na veel zoeken, schrijven en beraadslagen tot den bouw van een
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nieuwe Beurs door den Raad van Amsterdam werd besloten. Voor dit nieuwe
Beursgebouw werd het plan van den heer H. P. Berlage aangenomen.
Het Beursgebouw van
Zocher zal nu misschien
spoedig verdwijnen.
Wat men ook over
de leelijkheid van deze
Beurs moge gezegd of
geschreven hebben, het
gebouw had een zekere
oorspronkelijkheid, welke niet te miskennen
valt. Het ne.emt een
plaats in onder de
groote gebouwen van
De tweede Beurs,
den tijd toen het verrees. Daarom g'even wij ook een afbeelding van deze Beurs.
De drie Beurzen van Amsterdam werden alle gebouwd boven den Amstel.
Zoo nauw was Amsterdam in zijn eerste opkomst en ontwikkeling tot latere
grootheid met dit water verbonden. De Amstelmond vormde de eerste haven,
de Beurzen verrezen boven den Amstel, en de dam in den Amstel vormde door
alle tijden het zwaartepunt van Amsterdam.
Zoo komen wij in onze gedachten weldra in het centrum der stad, op
Den wijd vermaarden Dam,
Van menschen krielende, die rechts en links zich kruisen,
Doormengd met kar en slee, kruiwagen, kros en koets,
Wier raatlen wegsmelt in het oorverdoovend bruisen
Van 't eindeloos geroezemoes
Van wijven, kruiers, negocianten,
Hier toeg'evloeid van alle kanten
En schreeuwende in een dollen roes,

Zoo was de Dam vroeger, en al zijn "slee en kruiwagen" meer verdrongen
door trams en andere moderne verkeersmiddelen, de Dam blijft het kruispunt
voor de meesten, die in de stad komen, en Kalverstraat en Niellwendijk worden
het drukst begaan. De bouw der stad is zoodanig, dat men bij het afleggen van
verre afstanden oudtijds steeds het best deed, door de Kalverstraat en over den
Dam te gaan.
Wanneer wij op deze klassieke plek den blik in 't rond slaan, valt in de eerste
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plaats het Paleis in het oog, het voormalig Stadhuis, het welsprekend getuigenis
van den voormaligen rijkdom en hoogen burgerzin der bewoners. De bouwmeester van het Stadhuis, de geniale Jacob van Campen, de warme voorstander
der antieke kunst, welke hij in Italië als schilder had leeren bewonderen, gaf
in zijn bouwwerken uitdrukking aan den rijkdom en de zelfstandigheid van
dien tijd. Zoowel het Stadhuis als het Trippenhuis te Amsterdam, het Stadhuis
te Enkhuizen en het lVlauritshuis in Den Haag spreken van deftigen ernst en
solide welvaart; die massieve, zware, vierkante huisvormen, streng doorgevoerd

Het oude stadhuis, in vogelvlucht gezien.
Ets door Cl. Jz. Visscher, omstreeks 1610.

in den geest der klassieken, losgemaakt van het levendige, schilderachtige der
westersche renaissance, konden alleen in den geest vallen van het slag als de
Am"terdamsche kooplieden-patriciërs en regenten der zeventiende eeuw, die
zich zoo machtig en onafhankelijk gevoelden als de groote leenvorsten van
voorheen en hun neo-feodale burchten, hoewel burgerlijk van uiterlijk, toch
even zwaar ommetselden als de oude kasteelen. Het Stadhuis te Amsterdam
en het kleinere, maar in denzelfden trant gebouwde te Enkhuizen roepen door
hun uiterlijk onwillekeurig de gedachte bij ons op aan de oude beffroi's,
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die gedurende de middeleeuwen in de Vlaamsche geschiedenis een groote politieke beteekenis hadden voor de poorters, En wanneer wij de "Groote Zaal"
betreden, vroeger in het Stadhuis "de Burgerzaal" geheeten, welke steeds open
stond ten dienste van het algemeen en de pleisterplaats was voor lieden, die
elkander wilden spreken, dan zien wij daarin de teekenen van de opkomende
democratie, welke evenwel door de veilig zetelende regenten nog zonder zorg
werd aangezien.
De bouw van het Stadhuis werd begonnen in het jaar, toen de vrede te
Munster gesloten werd en de machtige Republiek der Nederlanden ook door
den vijand openlijk werd erkend in de rij der staten. Het oudste Stadhuis van
Amsterdam had waarschijnlijk gestaan in de enge Oudezijdskapelsteeg, doch
omtrent zijn bouwen opheffing valt niets te zeggen. Het tweede stadhuis, op
den Dam gebouwd, was reeds in 1411 bekend en stond ongeveer midden op
den tegenwoordigen Dam. Het gebouw had in het midden een steen en, vierkanten toren, die omsteeks 1600 ongeveer 6 voet begon te hellen, do eh in 1601
door een "zonderlinge konst" weer recht gezet werd. In 1639 besloot de stad,
een raadhuis te doen verrijzen, haar groote beteekenis en rijkdom waardig, en
den 20en Januari] 648 werd de eerste der 13659 palen, waarop het Paleis rust,
in den grond geslagen. Den 28 en Oct. van datzelfde jaar werd de eerste steen
voor het gebouw gelegd en toen in 1652 het oude Stadhuis afbrandde, werd
met den aanbouw van het nieuwe meer voortgang gemaakt. Den 1en Aug'. 1655
kon de Wethouderschap hier het eerst zitting nemen, maar het duurde nog vele
jaren, vóór het geheel voltooid was. Toen het Stadhuis gereed stond, overtrof
het aller verwachting en bij de plechtige inwijding noemde Constantijn Huygens het opgetogen:
's Werelds achtste wonder,
Van soo veel steens omhoogh, op soo veel houts van onder,
Van soo veel kostelijks soo konstiglijk verwro01lt,
Van soo veel heerlickheits tot soo veel nuts ghebrocht."

Vondel roemde het Stadhuis als
Een Gebouw,
Waervoor d'Athcner strijckcn zou,
En stom staen met zyn open mont,
Hoewel hij zich den bouw verstout.

Het Stadhuis was de monumentale uitdrukking van den burgerzin, de verzinnelijking der staatsidee, het heiligdom, aan regeerkunst en rechtvaardigheid
gewijd, zegt de heer D. C. Meyer Jr. Amsterdams roem en grootheid uit te bazuinen, was het doel van het paleis; dat spreekt uit de symboliek, die met groote
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voorliefde overal is aangebracht. Bijna geen beeldhouw- of schilderwerk vindt
men er, of het geeft zinnebeeldige voorstellingen; elke versiering heeft haar
bepaalde beteekenis en doelt op de bestemming van het gebouwen zijn deelen.

De Groote of burgerzaal van het Paleis.
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De beeldengroep in het frontispice stelt voor, dat Europa, Azië, Afrika en
Amerika de Amsterdamsche stede maagd gaven aanbieden, en Vondel geeft uitdrukking aan de gedachte, die hieruit spreekt, als hij zegt:
"Dus schijnt de werelt heel om Amsterdam gebout".

De zeven ingangen moesten beduiden, dat
"De zeven volcken, alle uit een Duitschen stam,
Bekennen, dat hun heil van God 'en Amsterdam,
Gelijk een morgendauw en regen, neer komt vallen".

Tot een dergelijken overmoed van Amsterdam bestond zeker wel eenige
grond, waar de stad gold als de "schatkist van den Staat" en de politiek van
Europa haar thermometer had in de Amsterdamsche Beurs.
Het gebouw, zooals het daar voor ons verrijst, kenmerkt zich door een buitengewonen eenvoud, welke bij den grooten omvang, in verband met de massieve
uitvoering in bergsteen, een majestueuzen, maar tevens ernstigen, in enkele
opzichten somberen, eenigszins vermoeienden indruk maakt.
De zeven nauwe poorten, die daar in den voorgevel aan de Damzijde staan
en aan het paleis den naam van "huis zonder deur" hebben bezorgd, zijn
met opzet zoo gemaakt, om het gebouw in tijden van oproer gemakkelijker door
de stadssoldaten te kunnen doen bewaken en verdedigen.
Al treft het gebouw van buiten meer door den adel zijner strenge lijnen dan
door den rijkdom aan détails, de versierselen, die er zijn, de kapiteelen der
pilasters en de festoenen werden even uitnemend als zinrijk gebeeldhouwd;
zelfs de schoorsteenell, die uit het dak rijzen, zijn van Bremersteen en met
sierlijk beeldhouwwerk getooid. En op de hoekdaken staan koperen keizerskronen
ter herinnering aan het feit, dat keizer Maximiliaan, als Roomsch-k0ning, aan
het wapen der stad zijn kroon voegde. Iedere kroon wordt door vier adelaars,
een toespeling op het wapenteeken van het Duitsche Rijk, dat Maximiliaan
bestuurde, gedragen.
Meesterlijk zijn de frontispicereliefs, door Quellijn gebeiteld. Dat aan de
Damzijde noemden wij reeds. En aan de achterzijde is weer de stedemaagd
voorgesteld, aan wie vertegenwoordigers der toen bekende vier werelddeelen
hun schatten komen toevertrouwen: het zinnebeeld van den koophandel.
Boven den voorgevel staat het bronzen beeld van den vrede, als een vrouw
met een palmtak, doch ook met den staf van Mercurius, den god des koophandels,
in de handen, een voorstelling, dat de handel bij beide kan bloeien. Naast
het beeld van den vrede zijn die van voorzichtigheid en rechtvaardigheid
geplaatst. Aan de achterzijde van het gebouw staan de beelden van de twee
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deugden: gematigdheid en wakkerheid, waardoor Amsterdam de wereld
beheersehte, met het beeld van Atlas, die den aardbol drttagt. En op den koepel-

GrOf,te eetzaal van het Paleis.

toren, vanwaar Hemony's prachtige klokkentonen zich ieder kwartier doet
hooren, draait als windwijzer het fraaie, koperen kogschip, dat al vanouds in
het zegel der stad voorkomt.
24
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Het uitwendig voorkomen vormt een groote tegenstelling met den voorbeeldeloozen luister van. het inwendige, met de rijke decoraties in kleur en relief.
Grootscher en schoon er binnenruimten worden zelden ergens gevonden; men
doorwandelt uitgestrekte corridors, geheele reeksen statige vertrekken en indrukwekkende feestzalen, schier onophoudelijk verrassingen aanbiedend door den
keurigen rijkdom der architectonische en plastische stoffeering. De beeldhouwkundige en schilderkundige opluistering van het Stadhuis, die aan de leiding
van den onvolprezen Antwerpsehen meester, Arthur Quellinus, was opgedragen,
en waaraan Bosboom, Jordaan, Govert Flinck, Ferdinand Bol en anderen medewerkten, vormt mede een der grootste schoonheden van dit gebouw.
Doch helaas! dit schoone gebouw, dit voortreffelijke gewrocht van hoog
denken en diep gevoelen, dat een vroeger geslacht aan de zorg van een bevolking en haar bestuur, tot een roem en een vreugde, tot een herinnering en een
leering achterliet, ligt thans te midden van de drukke stad, meest eenzaam en
verlaten, somber en zonder licht, aan zijn bestemming onttrokken, ten deele
verknoeid tot een Paleis, waarvoor het niet bestemd was.
"Zalen, waardig de bewondering te zijn van Europa, door schotten in stukken
gedeeld. Wanden, door schoone verdeeling van vlakken en lijsten, modellen
van bouworde, omlijnd en doorbroken tot een bespotting van den schoonheidszin.
Vloeren, zuiver bewerkt uit marmer, ingelegd met figuren van koper, verborgen
onder ruwe, houten planken en kleurige, Deventersche vloerkleeden. Ommegangen,
bewonderenswaardige wandelplaatsen, eigendom van een bevolking, door marmergeschilderde schotten en lijsten afgehokt tot donkere kamers. Maar hoe schandelijk
dit alles is, weet ge ook uit mijn woorden niet."
Zoo spreekt de dichter Albert Verwey zijn verontwaardiging uit over de
mishandeling van dit gebouw. Doch hij komt tot des te dieper en vuriger
bewondering van de kunst, die daar verborgen is.
"Wat beeldhouwwerk! Ik heb met innige aandacht in Ami'lterdam, in het
Stadhuis op den Dam, een beeldhouwkunst bewonderd, die ik zoo niet kende.
Beelden, groot door hun behandeling van levende lichamen. Tafereelen, boeiend
door kracht en zuiverheid en genietende verbeelding. Friezen en lijnen, geestig
en fijn en openhartig - zood at het vooroordeel tegen het barokke, dat den stijl
eigen mag zijn, ontdooide onder den warmen adem van waarlijls menschelijk
medegevoel. En al deze beeldhouwkunst, 0 stadgenooten, die openbaar moest
zijn en een geluk en een les voor u en uw kinderen, niet enkel; dat zij in een
gesloten, onbewoond huis er eeuwen lang aan onthouden is, neen, verhondscht en
gehoond is ze achter schotten en hokken en lichtbenemende ramen, zoodat men
soms als een dief voor een glazenkast sluipen moet, om achter de ruiten de
schoonste scheppingen te zien.
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De vroegere Amsterdammers begrepen, dat de kunst in let leven der volken
een macht is van heilige beteekenis. Zij, aristocraten, bu' gerij van handelaars,
zij wisten net zoo goed als wij het nog moeten wete t, dat kunst is uit het
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volk, door het volk en voor het volk. En wij, die beweren, hart voor het
volk te hebben, wij onthouden het schaamteloos en schandelijk dit schoonste,
dat voor het volk was bedoeld.
Want dat huis was een Raadhuis en open voor alle komendeu. Die zalen
waren ommegangen, galerijen van beeldhouwkunst, open voor iederen wandelaar.
Wij hebben ze gesloten, ze verknoeid, ze gehoond, ze ontnomen aan het volk,
waar ze aan behoorden, en het schoonste, wat aan het volk behoorde, hebben
wij vermoord."
Zal het oude Stadhuis eens zijn bestemming weer erlangen? Ziedaar een
open vraag, die telkens te berde gebracht wordt. Ook al kan het gebouw niet
in alle opzichten meer volledig aan de eischen van een Amsterdamsch Raad huis
voldoen, ten deele kan het dit zeker.
De afzonderlijke zalen van het Paleis zullen wij niet beschrijven: plaatsruimte
ontbreekt daarvoor. Doch door eenige afbeeldingen zullen wij enkele zalen
voorstellen, ook omdat die beter spreken dan een gedetailleerde beschrijving.
Met den val van Nederlands zelfstandigheid ging ook het trotsche Raadh uis
voor Amsterdams Raad verloren. Den 30en Januari 1808 deelde de burgemeester
van Amsterdam, :Mr. J. Wolters van de Poll, aan den thesaurier, C. C. Six, een
missive mede, dienzelfden dag door hem ontvangen van den heer H. Moller us,
Minister van B. Z., inhoudende, dat koning Lodewijk bij zijn op handen zijnde
komst te Amsterdam geen anderen intrek kon nemen dan in het Stadhuis, met
het verzoek tevens, om ten spoedigste twee geschikte personen naar Utre cht
te zenden, teneinde met den Minister en den grootmaarschalk van 's konings
paleis de noodige schikkingen te maken voor 's konings receptie op het Stadh uis.
Rr volgden nog besprekingen, waarvan het resultaat was, dat, met uitzondering
alleen van de Wisselbank, die, van het overige gebouw afgescheiden en van
een afzonderlijken ingang voorzien, geheel onaangeroerd moest blijven, het
geheele paleis ter beschikking van Z. lVI. moest gesteld worden en wel uiter lijk
den 2en Maart 1808. Daarentegen had Z. 1\1. de noodige bevelen gegeven, om
binnen den kortst mogelijken tijd het Prinsenhof ter beschikking van den
burgemeester te stellen, welke tevens gemachtigd werd, die lands- en particuliere
gebouwen in requisitie te stellen, welke hij tot een wettige ontruiming van het
Stadhuis noodig zou oordeelen.
Zoo werd het bestuur van het eens zoo machtige Amsterdam door den vreemd en
koning gedwongen, den vasten burcht te verlaten, door den overvloed van het
kapitaal voor dit bestuur gesticht. Volgens de Koninklijke Courant van 4 Febr.
was de 2e April bestemd, om den plechtigen intocht te doen in Amsterdam, waarbij,
zooals het luidde, "ZO 1\1. zijn intrek zou nemen in het Stadhuis, dat door het
gemeentebestuur aan H. D. was aangeboden, als het eenige geschikte gebouw
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Vergadering van den Amsterdamsehen Raad in de Mozeszaal op het Stadhuis.
(Naar een gravure uit de eerste helft der 18de eeuw).
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voor Koninklijk Paleis". Op den 5en Maart, dus na een maand tijds, was het
Stadhuis on~ruimd en geschiedde de overgave daarvan aan den Intendant van
's Konings Paleis. Zoo was het Stadhuis in een Paleis veranderd.
Een ander gebouw van Jacob van Camp en te Amsterdam is het Trippenhuis,
aan den Kloveniersburgwal, dat ook duidelijk den stijl des bOllwm eester s
verraadt. Dit paleis, door een van Amsterdams burgemeesters, Mr. Lucas Tri p

lJel Trippen huis te Amsterdam.

gesticht, werd in 1813 aangewezen tot vergaderingen van het Instituut, sedert
1851 de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, en diende een tijdlang tot
bewaarplaats van de kostelijkste schilderwerken.
Naast het Paleis verrijst de Nieuwe Kerk, echter zoozeer door een pántser
van winkelhuizen ingesloten, dat het gebouw weinig aandacht trekt. De Nieuwe
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Kerk te Amsterdam, voorheen 'St. Catharinakerk geheeten, mag wel de hoofdkerk
der stad genoemd worden, hoewel zij niet de oudste brieven heeft. De Oude of
St. Nicolaaskerk en ook de Nieuwezijdskapel of Heylige Stede dagteekenen van
vroeger tijd. Maar bovenal heeft de Nieuwe Kerk beteekenis) doordien onder
haar geweI ven de kroningen en begroetingen van ons Vorstenhuis plaats hadden,
een plechtigheid, die wij het laatst zagen in Sept. 1898 bij de kroning van
Koningin Wilhelmina.
De bouw der Nieuwe Kerk werd in 1414 aangevangen. Doch reeds in 1421,
nauwelijks voltooid, werd deze kerk een prooi der vlammen bij den brand, die

De Nieuwe Kerk in het begin dE'r zeventiende eeuw.

Ets door C. Jz. Visscher.

de stad teisterde. Spoedig was zij weder opgebouwd, doch in 1452 en vooral
in 1645 werd de kerk gedeeltelijk weer door branden beschadigd, zonder geheel
te worden vernield. Het jeugdige Amflterdam, bloeiend en opkomend, deed
telkens spoedig het kerkgebouw weder herstellen, doch het gevolg hiervan is,
dat door die verbouwingen in verschillende tijden, zoowel in- als uitwendig,
onderscheidene stijlvormen naast elkander voorkomen. Evenwel schaadt dit aan
den algemeen en indruk van het gebou wals ensemble niet; integendeel wordt
de rijkdom er door verhoogd.
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Het voornaamste gedeelte van dit kerkgebouw is de noordergevel, gelegen
aan de Gravenstraat. De mutlrwerken aan de zuid- en zuidwestzijde langs
den Dam en de Moze~- en Aäronstraat zijn geheel met tufsteenblokken bekleed,
doch bij een wansmakelijke herstelling in later tijden met portland-cement
overdekt, welke evenwel gedeeltelijk weer door nieuwen tufsteen is vervangen.
Terwijl de gevel aan de zuidzijde van den Dam in laat-Gothischen stijl is
behandeld, vertoont de gevel aan de noordzijde van de Gravenstraat, hoewel in
hoofdvormen de Gothische traditie getrouw, de fijne détails en beeldhouwwerken
der vroeg-renaissance. Het noordelijk kruisschip der kerk, dat tusschen 1536
en 1544 gebouwd moet zijn, heeft nog de Gothische constructiewijze, doch de
détails vertoonen een zuiver renaissance-karakter, overeenkomende met dat,
hetwelk men bij de ongeveer gelijktijdig gebouwde kerk van St. Eustatius te
Parijs ziet. Dit is ongetwijfeld een der vroegste scheppingen der renaissance
in ons vaderland. Het portaal is echter nog geheel laat-Gothisch.
Bij den herbouw in 1645 werd aan de westzijde begonnen met den bouw van
een toren, die echter, wegens den inmiddels aangevangen bouw van het nieuwe
Stadhuis, niet voltooid werd en "onvolmaakte toren" heette. In 1795 werd die
toren gesloopt.
Heeft de Nieuwe Kerk na den overgang tot de Hervormden haar kerkelijke
sieraden verloren, als om eenige vergoeding hiervoor te schenken, werden ook
in dit Godshuis, evenals in andere, praalgraven van beroemde personen gesticht.
Men vindt hier de praalgraven van: Jan van Galen, Van Speijk, Jan Hendrik
van Kinsbergen, Michiel Adriaansz. de Ruijter, "Immensi tremor oceani", de
schrik van den onmetelijken oceaan, zooals het grafschrift zegt, Jan Wouter
Baron Bentinck e. a. Ook de rustplaatsen van Hooft en Vondel zijn door bescheiden gedenkteekenen aangewezen. De predikstoel is een meesterstuk van
Albert Vinkenbrinck. Verder zijn hier merkwaardig het voortreffelijk orgel, de
overblijfselen van glasschilderwerk, dat gedeeltelijk in 1893 gerestaureerd werd,
o. a. een stel geschilderde glazen in het noorderkruisfront boven den ingang,
welke voorstellen, dat graaf Willem II de stad een driekruisig wapenschild schonk,
een geheel, rijk aan kleurenspel, harmonisch en toch vol gloed, het fraaie nieuwe
raam met geschilderde glazen, in 1898 bij de troonsbeklimming van Koningin
Wilhelmina aangebracht met portretten der Oranje's.
De naam Nieuwe Kerk wijst op een vroeger kerkgebouw. Dat is de Oude Kerk
in de Warmoesstraat, die voor de oudste kerk der stad gehouden wordt. Zij
komt reeds voor op een in het jaar 1300 geteekenden plattegrond der stad.
De Oude Kerk is het hart van het oude Amsterdam en zijn historie en
karakter spiegelen er zich voor een deel in af, zegt de heer D. C. Meijer. "Die
puntgevels - niet alleen boven elk der kapellen, die de kerk omgeven, maar ook,
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ten getale van negen, om iedere zijde van het dak van de middenkerk, boven
elk der vensters, die het middenschip verlichten, die versiering met banden van
gehouwen steen tusschen den baksteen - zij geven een gansch eigenaardig,
echt Hollandsch karakter aan het gebouw. En niet minder oorspronkelijk is de
toren. Geen slanke pyramide uit den Gothischen tijd, streng regelmatig naar
boven zich versmallend, - ook geen opeenstapeling van omhoog steeds kleiner
wordende portieken, zooals de torens, die
de renaissance bouwde, - maar, op een
solide basis van vier verdiepingen metselwerk van gelijke dikte, een met lood
bekleede spits van de geestigste profileering, bij het omhoog streven afwisseling
aan biedend van luchtige, doorzichtige
kolonnades en zware, uitpuilende knoppen,
--. het geheel methet onontbeerlijke haantje
gekroond. "
De toren dagteekent van 1566. Wie
de architect was van dezen toren? Al
~-,1'-':. _
.2... ~ . .;-~ ~;~~~ ~? weet men het niet met zekerheid, toch
bestaat er goede grond, om Joost Jansz.
Beeltsnijder als zoodauig te noemen. Het
bouwen van dezen toren stond in verhand met de verbouwing van de kerk, om
te maken, dat de oude St. Nicolaaskerk
niet meer achter stond bij de Parochiekerk der Nieuwe Zijde.
De Oude Kerk prijkt met beschilderde
vensters, schoone voorbeelden van glasschilderskunst. In de kerk vindt men
de praalgraven der Vice-Admiraals Isaac
D" Oude l{erkstoren.
Sweers en Abraham van der Hulst, de
.o; ..

~'.:--.'

grafteekens der zeehelden Jacob van Heemskerk, Cornelis Jansz. (het Haantje),
e. a., van de dichteres Lucretia Wilhelmina van Merken en haar echtgenoot
Nicolaas Simon van Winter. De IJzeren Kapel, een afgezonderd, hooggelegen
vertrek in deze kerk, was vroeger de bewaarplaats van de oorspronkelijke
handvesten der stad.
Achter het Paleis, op den hoek der nieuw aangelegde Raadhuisstraat, verrijst
het mooie Post- en Telegraafkantoor, dat met zijn slanke vormen en levendige
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uitdrukking een scherp contrast vormt met het Paleis. Evenzeer als het eene door
zware rust drukt, stemt het andere tot opgewektheid. Het Post- en Telegraafkantoor is gebouwd naar het ontwerp van den heer C. H. Peters. Hoewel uit
de school van Cuypers, gevoelt deze bouwmeester blijkbaar meer voor de Nederlandsche renaissance der 16e eeuw dan voor de Gothiek. Terwijl bij Cuypers'
wereldlijke gebouwen slechts hier en
daar een renaissance-détail wordt
opgemerkt, dat in den overvloed van
middeleeuwsche motieven verloren
gaat, is bij Peters het omgekeerde
het geval. Aan het Post- en Telegraafkantoor zijn maar enkele bepaald
middeleeuwsche elementen te vinden,
doch blijkbaar was het de bedoeling
van den ontwerper, aan een Nederlandsch gebouw ook een Nederlandsch
Oude Kerk.
karakter te geven. Zoo staat het
sierlijke, levendige gebouw daar, in hoofdopvatting een produkt der Hollandsche
renaissance, rijk aan détails, die bij elke volgende nauwkeurige beschouwing
nieuwe fijnheden en verrassende oplossingen doen ontdekken.
Na dezen rondschouw op de merkwaardigtl gebou wen, die wij bij onze
intrede in Amsterdam zagen, wenden
wij ons enkele oogenblikken naar de
Kalverstraat, die met den Nieuwendijk
de hoofdlijn van het wandelverkeer
vormt in het hart der stad. Geen
vreemdeling, die Amsterdam bezoekt,
of hij kent de Kalverstraat, en de
Amsterdamsche handelsman zelfs, die
op de Beurs zijn zaken heeft verricht, het hoofd

Het Postkantoor.

Vol assignatiën, vol obligatiën, vol boomerij,
Vol wisselbrieven, vol retour en vol factorij,
Vol kon nos semen ten en vol konvooibilletten,

pakt een Kal verstraatj e, om zich op te frissehen. De Kalverstraat, en thans ook
de Nieuwendijk, zijn door hun winkels voor velen het ideaal ~an wat mooi en
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liefelijk is. Vooral bij avond, als die winkels de overigens poover verlichte straat
hullen in gloed en schittering, en duizenden voortdurend zich hier heen en weer
bewegen, de dames vooral gelokt door de schoone étalages, vormt de Kalverstraat
een eenige straat in het Nederlandsche stadswezen. In de Kalverstraat is men
zeker, steeds bekende personen te ontmoeten.
Hoe is die straat in een vijftal eeuwen veranderd! Eertijds bestond er ook
reeds een Kalverstraat, want zij behoort mede tot de oudste gedeelten van
Amsterdam, maar de trotsche winkels met spiegelende glazen zaagt ge niet.
Het was een lange, smalle straat als thans, die tusschen stoepsteenen en gootplanken doorkronkelde van den Dam tot de Bijnwijcker poort, ingesloten door
twee rijen lage, meestal gepekte of geteerde houten huizen met spitse geveltjes,
waarvan het bovendeel doorgaans uitstak op de balkeinden, terwijl het onderdeel
grillig was uitgemonsterd met breede luifels en neerslaande luiken, door pothuizen en stoepbanken. Men kon bij elke schrede zien, dat zich hier een
schippers- of visschersbevolking gevestigd had, die haar oude gewoonten en levenswijzen op het schip
niet vergeten was. Maar druk was
het er ook toen reeds, want het
wemelde er van kooplieden in hun
deftigen, wijden overrok, met Moscovisch band omzoomd, van ambachtsgezellen in hun kort wambuis, van
eerzame poorteressen in hun nauw
sluitend jak en wijde wollen mouwen,
Raadhuisstraat met Winkelgalerij en met Westerkerk.
van vreemde "scipheeren, van der
zee comende", met hun ruige mütsen, Hamburgers en Oostlanders, Noren en
Engelschen, van dorpers met hun klein rond hoedje op 't kort gesneden haar,
van enkele cellebroers, die naar een zieke gingen, van i'chreeuwende marskramers
en rumoerige kwajongens, terwijl daartusschen de stemmige begijntjes van
't ronde hof zich vertoonden. En onder dezen zag men ook nog' de wandelende :
varkens zich mengen, de St. Antonies- en St. Cornelis-varkens, die, met bellen.
om den hals, naar ouder rede "stadelic bi der strate gaan," zegt ter Gouw.
De Kalverstraat heeft haar oorspronkelijken smallen bouw bewaard; zij iseigenlijk te smal voor de drukte. Men heeft den naam der straat willen afleiden van Kalvariënstraat, doch ter Gouw meende, dat dit ten onrechte was. Het
gedeelte dezer straat naar den Dam was in den oudsten tijd werkelijk een kal~
vermarkt, en hieraan is de naam zijn oorsprong verschuldigd. Verderop was
e~rtijds de Ossenmarkt, waaraan de naam Osjessluis nog herinnert.
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Wie de Kalverstraat op een drukken middag doorwandelt, mag niet verzuimen,
even het onaanzienlijke Begijnhofsteegje in te loopen en het oude poortje
door te gaan. Plotseling staat men uit de meest woelige menschenwereld hier

Het Begijnhof te Amsterdam.

als in een vreedzaam, landelijk dorpje verplaatst, waar een kerkje op 't met
linden omzoomde plein zoo rustiek zijn muren ten hemel heft, en eenvoudige, nette
burgerwoningen met wit gazen ondergordijntjes de verblijven zijn der bewoners.

ROKIN.
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Het Begijnhof bestaat uit de oude Kapel, uit de R. K. kerk met de aangrenzende
pastorie, welke eigendom zijn van het Hof, 44 woonhuizen, waarvan er 34 aan
het Hof, 4 aan het St. Andrieshofje en 6 aan anderfln in eigendom toebehooren.
Dit Hof wordt bewoond door 322 personen, die, zooals de reglementen voorschrijven, allen Roomsch-Katholiek zijn. Behalve den rector en den kapelaan
wonen er naar eisch der reglementen alleen vrouwelijke personen, waaronder
thans tien Begijntjes. Al de bewoners zijn, zooals het vijf eeuwen geweest is,
aan de wetten van het Hof onderworpen.
Evenwijdig met de Kalverstraat loopt het Rokin, eigenlijk Rak-in, d. i. het
rak of de vaart i n of binnen den dam in den Amstel, in tegenstelling met het
Damrak, dat een buitenwater was. Van tijd tot tijd komen ook plannen, om
dat gedeelte van den Amstel te dempen. Aan het Rokin ziet men het solide
gebouw der Nederlandsche Bank.
De N ederlandsche Bank werd opgericht in 1814, om de in verval
geraakte Amsterdamsche Wisselbank
ten deele te vervangen. Het tegenwoordig gebouw, geheel brandvrij
ingericht met een pantservloer, die
de kelders, de bewaarplaatsen van
onnoemelijke schatten, van onderen
afsluit, dagteekent van 1869. Op
deze plek stond van 1403-1578 het
De Munt.
klooster Ter Leliën; daarna werd het
gebouw een gasthuis, in 1645 een kerk, de Gasthniskerk, en vervolgens werd
hier in 1816 de Nederlandsche Bank en in 1818 het Grootboek der Nationale
Schuld gevestigd. Thans wordt de geheele ruimte ingenomen door het Bankgebouw.
Waar de Kalverstraat op het Sophiaplein eindigt en een fraai uitzicht op den
Binnen-Amstel met nog karakteristieke stadsgedeelten zich opent, verrijst de
artistieke Munttoren en het Muntgebouw, geheel in Oud-Hollandsehen stijl gerestaureerd. Vroeger heette deze toren de Regulierstoren, aldus genoemd naar het
Reguliersklooster. Naast dien toren stond oudtijds een wachthuis. In het ongelukkige jaar 1672 had de Amsterdamsche Wisselbank door de zoogenaamde
"capitale leening" zoo veel goud en zilver ontvangen, dat men het niet gemunt
kon· kr~jgen, omdat de munthuizen in Utrecht, Gelderland en Overijsel in handen van den vijand waren en de verzending van specie naar de munthuizen
van Dordrecht en Enkhuizen te gevaarlijk was. Daarom verleenden de Staten
aan Amsterdam tijdelijk verlof, zelf een munt op te richten. Het wachthuis
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bij den Hegulierstoren werd hiervoor gebruikt. Hoewel de munt in 1674 weder
werd opgeheven, bleef de naam munt toch voortleven voor gebouwen toren.
De Munt- of Regulierstoren werd in 1619 door den stadsbouwmeester Hendrik
de Keyser ontworpen en uitgevoerd. De onderbouw is nog een overblijfsel van
den ouden toren, die eens deel uitmaakte van de Regulierspoort.
Het bestuur van Amsterdam had in het begin der 17e eeuw er veel voor over,
om de stad een sierlijk aanzien te geven. In plaats toch van de poort geheel
weg te nemen, nu zij onbruikbaar geworden was en het verkeer belemmerde,
liet men er een gedeelte van staan en voorzag men dit van een spits, die nog
heden het Sophiaplein tot sieraad strekt. Zoo deed men ook bij den Haringpakkers·
toren in 1606, den Montelbaanstoren in 1610 en den Jan Roodenpoortstoren in 1M6.

J'E REGULlERS-

or

MUNT-TOREN MI:T HET WACHTHU1S, -IN 1663

De Reguliers- of Munttoren met het Wachthuis, in 1663.
(Ets door .T. van Meurs.)

De Munttoren is een werk, Hendrik de Keyser ten volle waardig. Met betrekkelijk weinig middelen, met eenvoudige motieven, is een schoon geheel in 't
leven geroepen. Boven den ouden ronden romp verheft · zich een achtkantig
steenen gedeelte, met blinde ramen versierd, en daarboven vangt de eigenlijke
spits aan, die uit twee verdiepingen be8taat, waarvan de bovenste opengewerkt
is. Vier van de acht zijden der onderste étage zijn versierd met nissen, die
aan den toren het aardig uiterlijk geven en een gunstigen invloed op de silhouet
uitoefenen. De Munttoren is een prachtig voorbeeld, hoe klassieke motieven in
toepassing kunnen worden gebracht b\j een bij uitstek Westersche soort van
bouwwerken, zonder dat een van beide geweld wordt aangedaan.
Nu wij den Munttoren beschreven, moeten wij nog een blik slaan op andere
Amsterdamsche torens uit dit tijdperk, en een artikel van den heer Kam hierover geeft ons daartoe stof.
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De Montelbaanstoren, die eveneens nog heden het hoofd boven de Amstelveste opbeurt, is veel minder klassiek van opvatting. Bijna op dezelfde wijze
ontstaan als de Munttoren, heeft de
eigenlijke spits, die zich op een
zwaren onderbouw verheft, veel meer
verwantschap met het Stadhuistorentje te Bolsward} hoewel het g'eheel
een veel slankeren en fijneren indruk
maakt.

Montelbaanstoren, van de Prins Hendrikkade gezien.

In de 17 e eeuw, toen zoo hier en
daar weder een nieuwe kerk verrees, zette men dikwijls naast de
kerk een toren, die niet zelden een
geheel zelfstandig karakter droeg.

Amsterdam gaf ook hierin weder het voorbeeld.
In 1614 werd de Zuiderkerktoren, eveneens door Hendrik de Keyser ontworpen, voltooid. Het is een geheel bijzondere opvatting van torenbouw, waaruit
blijkt, dat de geest des tijds, meer en meer af keerig van de motieven der
Westersche kunst, gaarne gebruik maakte van antieke vormen, die vaak zonder
gevoel, maar volgens bepaalde regelen werden toegepast. Het is de overgang
naar den zoogenaamden baroktijd, en de Zuiderkerktoren staat in den aanvang
van dat tijdperk.
Zeker is deze een der meest schilderachtig gelegen torens van ons land, op
het eind van den Groenburgwal gelegen.
Op een eenvoudigen onderbouw,
sterk met zandsteen doorbroken, verheft zich de rijke spits.
De benedenste étage is reeds achtkant van grondvorm, terwijl op de
hoeken van den vierkanten onderbouw Jonische zuilen zijn geplaatst.
Deze wijze, om van den vierkanten
onderbouw op den achtkanten grondvorm over te gaan, is oorspronkelijk en misschien vóór dien tijd niet
Groenburgwal.
buiten ons land toegepast. Dit motief geeft den toren iets luchtigs en tegelijk iets monumentaals.
De bovenste verdieping is een voor het grootste gedeelte opengewerkte lantaren, waarin de klokken hangen. Zij is afgesloten door een hoofdgestel en
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draagt een sierlijk geprofileerde, peervormige bekroning, die echter, in tegenstelling met de vroegere voorbeelden, geheel gesloten is.
Hetzelfde stelsel, dat de eerste étage van dezen toren kenmerkt, is bij den
Westerkerktoren meer consequent toegepast. Maar deze was ook de zwanenzang
van den bouwmeester.
In den Westerkerktoren zijn de verschillende étages met Romaansche, Dorische,
Jonische en Corinthische kolommen versierd, zooals men dàt later ook bij vele
gebouwen in den Jezuïetenstijl vindt. Alle verdiepingen zijn afgesloten door
sterk voorspringende hoofd gestellen , die over de kolommen zijn geharnast. Als
eindbekroning doet de keizerskroon dienst, die het Amsterdamsche wapen siert.

DI WJtSTEl.I.I.U. (Zt1ID$&') KIT .BIT I.!U.HO'

(Gravure door P. H. Schut omstr. 1650).

De geheele toren, zegt de heer Kam maakt, hoe monumentaal ook, niet den
aangenamen indruk, dien de torens uit het midden der 16e eeuw bij ons
opwekken; het is maar al te duidelijk, hoe vreemde, uitheemsche vormen onveranderd in bij uitstek nationale gebouwen zijn ingedrongen, waardoor te veel
sprekende contrasten zijn ontstaan en de harmonie, die in het geheel moet
heerschen, verdwenen is. Onder den invloed dezer beide Amsterdamsche torens
is ook de Wijnhuistoren te Zutfen in 1630 gebouwd, eveneens een van de meest
monumentale torens uit dien tijd.
De invloed van de Keyser, "den Keizer der Kunst", zooals Vondel hem
noemde, is groot geweest. Een der meest belangrijke werken van De Keyser,
dat in. het Amsterdam der 17e en 18e eeuw uitmuntte, de Oude Beurs op
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het Rokin, is helaas! in het kunstvergetend tijdperk van onze geschiedenis
gesloopt. De Keyser heeft aan het monumentale Amsterdam het eigenaardig cachet
gegeven van zijn kunstopvatting. Ook buiten Amsterdam bleef de arbeid des
groot en meesters bewaard. Wij herinneren enkel aan ,het prachtig grafmonument
boven het stoffelijk overschot van Den Zwijger in de Nieuwe Kerk te Delft,
mede een werk van De Keyser, en aan het Stadhuis te Delft.
Wenden wij _ons thans in gedachten naar de plaats, die aan den Amsterdamschen
Raad ten zetel was aangewezen, om dien tot nog toe te behouden, het Prinsenhof.
Op de plaats, waar thans het Raadhuis van Amsterdam gevonden 'wordt, stond

Het Prinsenhof, met het ill 1 (jB I gestichte admiraliteits-gebouw.
(Ets door J. ,'an IIIe ll J"s).

oudtijds het St. Cecilia-klooster, waarschijnlijk in het begin der 15e eeuw gesticht.
Het klooster bestond uit een vierkante ruimte, omgeven door lage gebouwen,
benevens een kleine kerk langs de straat, eertijds St. Ceciliasteeg en thans de
Prinsenhofsteeg genoemd. Het werd bewoond door geestelijke zusters, die leefden
naar den derden regel van St. Francisclls.
Na de verandering der stadsregeering in 1578 werd in overleg met de Staten
van Holland bepaald, dat de stad alle gebou wen en erven der geestelijken
binnen haar muren zou verkrijgen. Zoo verkreeg de stad ook dit klooster, en
mfm bestemde het gebouw tot een logement voor prinsen en aanzienlijke personen. Hier nam Leicester in 1586 zijn intrek. Naar zijn nieuwe bestemming
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gaf men het gebouw later den naam Prinsenhof, dien het tot nog toe
behouden heeft.
Het gebouw onderging intusschen veel verandering en werd na 1597 de zetel
van het Admiraliteitscollege te Amsterdam, dat het in eigendom verwierf van
de Republiek en hier gevestigd bleef tot de opheffing van het College in 1795.
Daarna huisvestte men er nog voor korten tijd het "Comité tot de zaken van
Marine" te Amsterdam, maar toen in 1808 het Stadhuis op den Dam tot Paleis
door Koning Lodewijk in bezit genomen was, werd het Prinsenhof tot Stadhuis
afgestaan, terwijl verdere schadeloosstelling voor de stad zou volgen. Sedert
zetelen Amstels vroede vaderen op het Prinsenhof, hoewel men er aan denkt,
het oude Stadhuis zijn bestemming terug te geven.
Van het Prinsenhof kunnen wij
spoedig de Nieu wmarkt bereiken met
nog een overblijfsel van een der
oude stadspoorten, de St. Anthoniepoort, thans de bewaarplaats van het
gemeente-archief. De St. Anthoniepoort was de grootste der stadspoorten, die in 1481 werd gebouwd, een
reusachtig gevaarte met zes torens.
Toen deze poort bij de latere uitbreiding in de stad kwam te liggen,
De Nieuwmarkt.
werd zij gedeeltelijk verbouwd en
in 1617 tot Waag ingericht, om vervolgens tot verschillende doeleinden te dienen
en eindelijk haar tegenwoordige bestemming te verkrijgen.
Het karakteristiek schoone van het oude Amsterdam ontplooide zich in zijn
grachten, die eenig zijn in den stedenbouw van Europa. De schoone en deftige
Heerengracht, de "onwaardeerlijke Keizersgracht" en de "luchtige, meer burgerlijke
Prinsengracht" maakten door hun aanleg Amsterdam tot de schoonste van alle
steden en vormden stadsgedeelten met schilderachtige effecten, bovenal op de
kruispunten met de dwarsgrachten en door de afwisseling der hooge boogbruggen,
die echter meest moesten wijken voor de eischen van het moderne verkeer.
De Heeren- en Keizersgrachten vormden de woonplaats van de bloem der burgerij,
de kern en kracht der Republiek; daar was de verblijfplaats der "rijcke en
machtighe poorters", neen, "der rijke en machtige Amstelheeren", de "koningen
van het land", om wier gunst de vorsten dongen. De hoofdgrachten waren
grootsch en vriendelijk tegelijk; hoewel met trotsche huizen omzoomd, waren
die toch g~enszins uiterlijk door overdadige weelde kenmerkend, noch door
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gezocht beeldhouwwerk of opschik zich voordoende. Zedig en sober, stemmig en
toch opgewekt was het karakter van straat en bewoners. Recht en lang genoeg,
om, bezet met sièrlijke gebouwen, een ruim en grootsch stadsgezicht op te
leveren, vormden zij tevens in voldoende mate gebroken lijnen, om alle eentonigheid te vermijden en aan de eischen van het schilderachtige te voldoen.
De grachten maakten in het oude Amsterdam een luxe-kwartier uit, waar men
,'redijverde, om fraaie gebouwen en smaakvolle gevels te doen verrijzen. Maar
tevens bleven de bewoners handelaren, zelfs in hun huizen, want boven vele
woningen, soms twee e!i drie hoog, werden pakzolders gevonden, die de gevels

Gezicht op de bocht van de

lIeeren~racht.

niet ontsierden. In Rotterdam maakten de burgers hun kelders tot bewaarplaatsen en woonden zelf boven; in Amsterdam was het juist omgekeerd.
Een groot sieraad van de grachten vormen de schaduwrijke iepenlanen, welke
de stad met bogen van groen doorsnijden en de kleuren der huizen eigenaardig
afbreken. Het schilderachtigste punt van Amsterdam was in 1625 misschien
wel de flauwe bocht der Heerengracht naar het zuiden, in welken hoek met
bijzondere kunstvaardigheid voor den rijken koopman Guilliam Bartolotti door
een onbekend bouwmeester uit de school van Hendrik de Keyser een prachtgevel gebq\lwd werd, welken wij nog kunnen bewonderen, een der schoonste
voorbeelden van gemengden berg- en baksteenbouw, met zijn vroolijke kleuren,

Stadsgezicht te Amsterdam in de 1f,dc eeuw. (Het aangaall van den Schouwburg).
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goede verhoudingen,
tige lijnen.

typische

versierselen en grillige, maar nooit wanstal-

De vroegere Botermarkt (thans ncmbrancltspleill) te Amsterdam.

Zoo vormde oud-Amsterdam een merkwaardige stad, waarvan Potgieter in
1859 terecht zong:
Oud Amsterdam was 't k\jkje waard;
Ge vondt, al deedt ge een reis om de aard,
Geen land en liên zoo wel gepaard;
Hun huis zoo stemmig als hun hemel,
Het water dier als welvaartsbron
En langs de gracht wat loofgewemel,
Of men natuur niet missen kon!
Ook was het aardig, om te aanschouwen,
Als 't zonlicht speelde door dat groen,
Hoe die zoo zedige gebouwen
Zich geestig wisten voor te doen;
De gevelspits, wier luchte trappen
De voet verlokte om op te stappen,
Getooid met beeldje of gulden vaan;
De net gevoegde roode steenen,
'Vaartusschen witte wachtren schenen
Der spreuk, die 't midden mocht beslaan;
Het venstertje achter zware luiken
Weg wijkende, om den wind te ontduiken,
't Geheel trok als de klopper aan!
Er woelde een wereld in die straten,

25*
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Als walgde 't rap geslacht van rust;
Toch viel in 's luifels schaûw te praten;
Tersluik werd op die bank gekust!
De voorspoed wies - en tempels rezen
Voor alle tong, naar elks gemoed,
Maar uit dienzelfden overvloed
Voor ouden stok en schaamle weezen
Het dak, dat schut, de school, die hoedt!
Een stad, die, eigenaardig groot,
In dank haar deeglijkheid genoot!

De hoofdgrachten in Amsterdam hebben hun oorspronkelijk karakter nog
grootendeels behouden; de onderscheidene dwarsgrachten, pleinen en markten
daarentegen zijn veel veranderd. Het tegenwoordig'e Rembrandtsplein met zijn
grootsche café's en plantsoen in het midden, waartusschen zich het standbeeld
van Rembrandt verheft, in 1852 opgericht en vervaardigd naar het ontwerp van L. Royer, heeft niets meer

Stadsschou wburg.

van de vroegere Botermarkt. In de
nabijheid vindt men hier op het
Thorbeckeplein het standbeeld van
Neerlands grooten Staatsman, Jan
Rudolf Thorbecke, opgericbt in 1876.
Het Leidscheplein met den fraaien,
nien wen Stadsschouwburg en het
groote, massieve American hotel maakt
een geheel anderen indruk dan het

vroegere plein bij de Leidsehepoort.
De plaatsruimte verbiedt ons, langer te wijlen in het oude Amsterdam, hoe
menige instelling, gebouw of stadsgedeelte daar ook onze volle belangstelling en
een bezoek overwaardig is, maar die wij thans moeten voorbijgaan. Wij wenden
ons nog enkele oogenblikken naar het belangrijkste der nieuwe stad aan de
landzijde. Vele smakelooze gedeelten, enkel uit kazernehuizen bestaande, grijnzen
ons hier tegen, welke wij liever niet willen bezoeken, om het schoonheidsgevoel
geen geweld aan te doen. Toen de stadsuitbreiding aan den gang was, zong
Hasebroek:
Een nieuwe stad verrijst om de oude, als soms voorhenen ;
Een gordelring van hout en steenen
Omsingelt en omschanst den muur, die immer zwelt,
Den bodem, die hem draagt, veroovrend op het veld.
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Daar rijzen woningen bij woningen naar boven;
Ik weet, de kun&t zal haar niet loven,
Ach, wat verjonge of keer', de reine kunstzin niet,
Dien ge in oud-Amsterdams bouwwondren schitt'ren ziet!
Toch blijkt die nieuwe bouw reeds zelf een levensteeken ;
De vroeg're doodsrust is geweken;
De ontwaakte geestdrift werd de Prins vol levenslust,
Die onze slaapster in het mastbosch wakker kust.

Enkele nieuwe stadsgedeelten hebben echter een bekoorlijk uiterlijk. Landelijk
ziet de vriendelijke Vondelstraat er uit, aan den eenen kant met villa-achtige

De vl'oegere Leidsehepoort e n de Stadsschou wbul'g.

huizen bezet, en met de Gothische Katholieke kerk midden in de straat, als om
de rechte lijnen te breken. Zoo is over 't geheel om het Vondelpark een fraai
stadskwartier verrezen en gedeeltelijk nog in aanbouw.
Het Vondel park is een met smaak en zorg ingericht park ter oppervlakte van
ongeveer 50 H.A. De aanleg werd mogelijk gemaakt door de bijdragen der
aanzienlijke Amsterdammers, wier hulp in belangrijke zaken nooit te vergeefs
wordt ingeroepen, een niet genoeg te waardeeren eigenschap van de patricische
familiën dezer stad. Bij het verdwijnen der stadssingels wilde men een wandelpark in 't leven roepen. In 1865 werd het eerste gedeelte, hiervoor aangekocht,
in gebruik genomen, niet grooter dan acht H.A., en allengs is het park uitgebreid
tot zijn tegenwoordige grootte.
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Ook dit, Nieuw-Amsterdam, is een vol-schoone stichting,
Betaling mee voor schuldverplichting,
Waar gij het Eden van uw Vondel, om uw stee
Eens rijzende, verdronkt in Melkers groene zee. 1)
Maar thans! .... Ons Amsterdam, dat achtste wereldwonder,
Heeft nu niet slechts een bosch van onder,
Een bosch van masten, waar de stad op werd gebouwd,
't Heeft ook omhoog een bosch "an levend, groen end hout,
HAsEBRoEK.

Het Paviljoen in het Vondelpark, een niet gelukkige navolging van den K ursalon
in het Stadspark te Weenen, biedt
van het terras allerliefste uitzichten
op het Park en de vijvers. Tegenover het Paviljoen verrijst op een
heuveltje het standbeeld van Vondel,
in 1867 onthuld.
Het beeld is ontworpen door Royer,
het voetstuk door Dr. Cllypers. Bij
de onthulling van dit standbeeld werd
de naam Rij- en Wandelpark, oorspronkelijk aan het park gegeven,
"er!. Vondelstraat met R.-K. Ji.el·k.
in dien van Vondelpark veranderd.
Wij wenden ons thans naar het belangrijkste gedeelte van den nieuwen
stadsaanbouw, naar het Rijksmuseum en l\Iuseumterrein.
Statig en trotsch verheft zich het indrukwekkend gebouw, met zijn zware midden- en
eind torens, de opgetrokken in d( n stijl, die den
overgang van de Gothiek tut d ~ Renaissance
vormt. Hierbij is het beginsel van len Franschen
bouwmeester Violet Ie Duc in lcht genomen,
dat alle vormen, welke niet uit de constructie
zelf voortvloeien, worden weggdaten. Zoo is
de logica de leidende gedachte geweest van
den bouwmeester, Dr. P. J. H. Cuypers, die zich
hier niet veI'g'enoegde met een kopie van reeds
Standbeeld yan Vondel.
bestaande monumenten te leveren, of uit elders
1) Men denke aan zoovele buitenplaatsen in den omtl'l'k, eens door VOlldel bezodlt en bezongen, die
later platte grasweirlpll waren.
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opgemerkte bijzonderheden en versieringsmotieven willekeurig een nieuw geheel
samen te stellen of zonder ander richtsnoer dan de grillen van zijn smaak
ongekende vormen en decomtiën aan te wenden, zegt Jhr. de Stuers.
Het Rijksmuseum is een der omvangrijkste bouwwerken, welke in de 1ge eeuw
van Staatswege gebouwd zijn. De bestemming van het gebouw wettigde, de vrijheid,
dat daarbij meer dan bij eenig ander gebouw de hulp der talrijke ten dienste der
architectuur staande kunstvakken ingeroepen en een in ons land sedert lang
niet meer voorkomende weelde tentoongespreid werd. Het front is naar de
Stadhouderskade gekeerd. De beeldhouwwerken, die den gevel versieren, zijn het
werk van Bart van Hove te Amsterdam en Frans Vermeylen uit Leuven. Men
vindt er tegelwerk, waarop de voornaamste figuren en gebeurtenissen uit
de Nederlandsche geschiedenis zijn voorgesteld, uitgevoerd naar cartons van
prof. G. Sturm. Het niet bebouwde gedeelte van het terrein is als lusthof aangelegd in den stijl der 18e eeuw.
Aan den achterkant vindt men de
woning van den hoofd-diredeur, omgeven Joor oud-Hollandschen tuinaanleg. Evenals bij de hoofdgebouwen
wordt ook de voet van dit gebouw
gevormd door Belgisch graniet, terwijl de muren verder in rooden,
harden baksteen, met banden en hoeken, in witten bergsteen uitgevoerd,
zijn opgetrokken. Bij den eersten
aanblik van buiten zal de verdeeling
Hel Rijksmuseum aan" de voorzijde.
in het oog springen, zooJat hierin
het beginsel is uitgesproken, dat elk gedeelte van een gebouw van buiten de
bestemming uitdrukt, waaraan het van binnen heeft te voldoen.
In de beschrijving van het Rijksmuseum kunnen wij niet treden, maar omtrent
zijn geschiedenis moeten wij iets mededeelen.
In Nederland, met een zoo beroemde schilderschool en waar zooveel geld aan
kunst besteed kon worden, waren een menigte kostbare schilderstukken in het
bezit van particulieren zoowel als van steden. De Franschen hadden de rijke
collectie van den Prins van Oranje in 1795 voor een gedeelte medegenomen
naar Parijs. Gelukkig begreep de Bataafsche regeering spoedig, dat het noodig
was, de overgebleven en verspreide kunstwerken te vereenigen tot een nationale
verzameling, die in het Huis ten Bosch werd bijeengebracht. Toen Lodewijk
Napoleon zijn residentie naar Amsterdam verplaatste, in 1808, werd die verzanlE'ling naar hier getransporteerd en aanvankelijk in het Paleis op den Dam
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geplaatst. Deze collectie, het Groote Hollandsche Museum genoemd, werd door
Koning Lodewijk veel vermeerderd. In 1815 werd de verzameling overgebracht
naar het Trippenhuis en voortdurend had er uitbreiding van de schatten plaats.
Het g'ebouw was echter niet voor Museum geschikt. De kunstschatten, die in

Z. O. hoek van den Westelijken binnenhof, Rijksmuseum.

het licht hun volle schoonheid ten toon moesten spreiden, werden in donkere lokalen
bewaard, alleen maar opgeborgen. In 1863, bij de herdenking van het herstel onzer
onafhankelijkheid in 1813, werden er pogingen aangewend) om uit vrijwillige
bijdragen een Museum te stichten, als een monument ter herinnering aan die
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belangrijke gebeurtenis. Dit plan mislukte. Doch in 1873 wist Mr. S. v. Houten,
bij amendement in de Kamer een post pro memorie op de begrooting te doen
aannemen, hetwelk aanleiding werd tot de stichting van een Rijksmuseum.
Amsterdam steunde de zaak mild; de stad schonk er f 100,000 voor~ ver-

Woning van den hoofd-directeur, Westelijk aanzicht.

strekte ook het terrein en verbond zich, de schilderijen, in het Trippenhuis
opgenomen, daar te plaatsen.
Van de ontwerpen voor het Museum werd dat van den architect P. J. H. Cuypers
gekozen. In 1885 kon het gebouw worden ingewijd, en een koor zong feestelijk-
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Rijst nu, dankbre jubeltonen,
Groet deez' blijde Julizon,
Die de keur van Hollands zonen
Heenvoert naar dit Pantheon.
Hier kan de kunstzin dwepen
Bij menig schouwtooneel,
Uit 's levens hart gegrepen,
Getooverd door 't penseel,
Bij water, woud en weide,
De pracht der bloeiende aard,
Bij al, wat zegen spreidde
In 't hoekje van den haard.

Ons Rijksmuseum worde een tempel,
Nu 't zulke beelden samengroept,
Nu 't heel de natie op zijn drempel
Tot kunstgenot te zamen roept,
:Maar ook door grootsche erinneringen
Veel duizenden nakomelingen
Een spiegel der historie biedt.
0, zoet aanschouwen: vruchtbaar wenschen!
't Volk, dat zijn gistren blijft gedenken,
Verliest de hoop op morgen niet!

Het Rijk~museum bevat, behalve het Rijksmuseum van schilderijen, ook nog het
Rijkskabinet van prenten en teekeningen, het Nederlandsch lVluseum van geschiedenis en kunst, de Rijksverzameling gipsafgietsels van bou wwerken, enz. Het is een
rijk geheel, dat hier door Nederlands kunst en geschiedenis bijeen is gebracht.
Achter het Rijksmuseum is een nieuw, fraai stadsgedeelte gebouwd; hier
vindt men het Stedelijk Museum, waar
een aantal moderne schilderijen zijn
samengebracht, die eigendom zijn
van de gemeente Amsterdam; en
vroeger in het Rijksmuseum geplaatst
waren. Verder is de collectie bijeengebracht door- de "Vereeniging tot
het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst".
Al is de bouw van het Stedelijk
Museum, uitgevoerd naar de plannen
Het Stedelijk Museum.
van den architect A. W. Weismann,
niet zoo grootsch, de toegang door de breede vestibule met de hooge trap, in een
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zachtgeel licht gehuld, maakt indruk, en ook voor Museum moet de verlichting
àllergunstigst zijn.
In de zaal, aan de zijde naar den kant van het Rijksmuseum, vindt men
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de oudheidkundige verzameling uit de 17e en 18e eeuw, nagelaten door Mevr.
Lopez Suasso, naar wier milde schenkingen dit Museum ook den naam van
Suasso-Museum draagt.
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Tegenover dit Museum verrijst het statige, flinke, nieuwe gebou w der Rijkspostspaarbank, in 1901 in g6bruik genomen, waar de administratie gevoerd
wordt van die nuttige instelling, waar de boekjes voor het gansehe land worden
gecontroleerd en bijgeschreven.
De geldswaarden, bij de Rijkspostspaarbank belegd, worden hier echter niet
bewaard: zij berusten bij de Nederlandsche Bank. Een gebouw, waar een zoo
belangrijke administratie geborgen is, moest wel geheel brandvrij ingericht
worden en het nieuwe gebouw voldoet dan ook aan alle eischen.
Het is ons niet mogelijk, bij al het belangrijke en merkwaardige van Amsterdam
stil te staan; wij zouden daarvoor over boekdeelen moeten beschikken. Toch
mogen wij een inrichting niet onbezocht laten, die ieder vreemdeling te Amsterdam
gaat bezichtigen en waar vele Amsterdammers vrij geregeld verschijnen.
Wij hebben het oog op "Natura Artis Magistra", in den regel "Artis" genoemd,
de omvangrijke diergaarde met haar rijke en beroemde verzameling van diersoorten, benevens een aquarium en ethnographisch museum.
Artis ligt in de Plantage. In het eerste vierde gedeelte der negentiende eeuw
was dit nog onbebouwde stadsgrond. De heer G. F. Westerman wist in dien
tijd de belangstelling te wekken in een diergaarde, en van de stad werd daartoe
grond in erfpacht verkregen. Den 1en Mei 1838 werd de instelling geopend, die
t)en nog slechts een oppervlakte van t H.A. besloeg, doch welke thans is
uitgebreid tot ongeveer 10 H.A.
Wanneer W\j van Artis uit, langs de Plantage Middenlaan, naar buiten gaan,
zien wij de alleenstaande poort voor ons en weldra bereiken wij het Oosterpark,
een fraai aangelegd stadspark. Aan deze kant is de bebouwing reeds uitgebreid
tot Watergraafsmeer, welks oude rechthuis vroeger een eigenaardig cachet gaf
aan dit dorp. De Diemermeerpolder, in 16U door de stad droog gemaakt, had
in de 17 e eeuw vele aanzienlijke buitens langs den hoofd\'\'eg, die bijna geheel
verdwenen zijn. Doch de burgerwoningen komen hiervoor meer in de plaats.
Eigenaardige stadspartijen en schilderachtige watergezichten biedt het gedeelte
langs den Amstel aan, aan welks monding de kern van Amsterdam verrees.
Een eehte rivier is de Amstel sinds eeuwen niet meer; hij is een afgesloten
land water. Maar de Amsterdammer heeft den Amstel lief; voor hem is hij
"het water" bij uitnemendheid, uit welks golven het visschersdorp als het ware
verrezen is, dat tot een wereldstad zou aanzwellen.
In de stad is de Amstel geheel verknoeid, zoo wel wat den naam als den
vorm betreft. In Rokin en Damrak is de naam van het water zelfs niet bewaard
g;ebleven; hun betrekking tot den Amstel is bijna- of geheel weggemoffeld
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Alleen de zoogenaamde Binnen-Amstel herinnert nog aan het oude water, en
in den Buiten-Amstel ontplooit zich de vroegere rivier in volle pracht, vooral
nadat die sedert 1823 beter bevaarbaar is gemaakt.
In vroegere eeuwen werd langs
den Amsteldijk naar Ouderkerk een
reeks van buitens gevonden, welke
thans alle verdwenen zijn, terwijl
enkel zoo hier en daar een paar
oude poortstijlen of andere overblijfselen de eenige sporen zijn van die
Amstel-buitens. Aan den Amstel had
Roemer Visscher zijn buiten in "MeerDe Buiten·Amslel.
huizen", welks plaats nog is aan te
wijzen, en Anna Roemers leert ons dat Amstel-bnitenleven kennen.
De bouwman leeft hier stil; de Hijkert op zlin hoef
Heeft alles, wat hij wenscht, en a lIes wat hij hoeft;
Zijn land verschaft hem al, hij leeft hier zonder duchten
En hoeft voor 's ander··daaghs te zorgen noch te zuchten;
Lust hem het tijdverdrijf, te visschen met de roe,
Of met het rustig net, hij heeft er water toe;
De Amstel is vol visch, en daar rondom veel meren,
Waar jaarlijks met genot rIe visschers hun geneeren.
Lust hem de vogeljacht, 't zij dat hij 't vinkjen jaagt,
Des avonds in de koelt, des morgens als het daagt,
Hij vangt in overvloed; of gaat hij 't knipjen hangen,
De spreeuw blijft voor zijn moeit of 't meesjen daar gevangen;
Lust hem het lange roer te mikken in de weid,
Hij krijgt de wilde gans of reiger, een van beid.
Maar d' eendejacht alleen is 't zoetst van al bevonden,
Die in den Amstelstroom gepleegd wordt met de honden.

Groote gebouwen van hooge kunstwaarde vindt men aan den Amstel niet vele.
De R. K. Kerk aan den Buiten-Amstel is een flink Gothisch gebouw, op dit
oogenblik nog onvoltooid, en een monumentaal gebouw in Oud-Hollandsehen
stijl is het voormalige Raadhuis van Nieuwer-Amstel.
Al is er geen grootsch natuurschoon om Amsterdam te ontdekken, schilderachtige plekjes vindt men er voorzeker, echt Hollandsch naar hun aard. Aan de
Boerenwetering vond men vroeger; vele van die lieve plekjes, waar onze
landschapsschilders zich vergasten konden. Door de uitbreiding der stad zijn
vele echter verloren gegaan in den laatsten tijd.
Langs den breeden, kronkelenden Amstel naar Oudekerk, wordt het oog
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getroffen door tal van echt Hollandsche landschapsbeelden, die zich over de
groene beemden der polders hun zachte vormen en frissche kleuren in behaaglijke
rust ten toon spreiden, terwijl het stadsbeeld met zijn torens en koepels den
noordelijken horizon begrenst. Al zijn het geen buitens van voorheen, toch
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hebben ook thans weder enkelen hun villa's langs dien weg geplaatst, om de
stadsdrukte te ontvlieden. De van ouds bekende herberg
"het
Kalfje", met
herberohet KalfJ'e"
b
"
,
een moderner café van dien naam er naast, is thans een rustpunt voor duizenden

OUDERKERK.

BA~PALEN.
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fietsers, die langs den Amstel naar het Kal(je rijden en over Kalfjeslaan en
den Amstelveenschenweg terug of omgekeerd.
aan den kant
Wanneer wij Ouderkerk naderen, zien wij even buiten het dorp, àan
van den weg, een hardsteenen pyramide op een voetstuk. Dit is een gedenkteeken
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van de vroegere uitgestrektheid der jurisdictie van Amsterdam, welks gerecht
tot hiertoe het vangrecht der misdadigers kon uitoefenen. Een dergelijke banpaal
vindt men nog aan den Amstelveenschenweg niet ver van Amstelveen.
Ouderkerk, een vriendelijk dorp, ligt op het punt, waar de Holendrecht in
den Amstel uitmondt, en heeft daardoor schilderachtige waterpartijen. Op de
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plaats waar zich de R. Kath. Kerk met flinken toren verheft, stond waarschijnlijk
eens het slot van Aemstel, dat in 1204 werd verwoest.
Even door het dorp verlaten wij den Amstel, volgen den rechten, harden
weg', die als een dijk tusschen uitgeveende en drooggemaakte polders doorloopt,
en zien weldra recht voor ons het nieuwe, eenvoudige doch smaakvol gebouwde
raadhuis van Amstelveen verrijzen, het vriendelijke hoofddorp van Nieuwer-Amstel.
Blijkbaar heeft het bestuur hier goeden smaak voor het bouwen; wij zagen dat
vooral bij het raadhuis aan den Amstel van de toen nog onverdeelde gemeente.
Van Amstelveen zouden wij langs den beschaduwden Amstelveenschenweg,
omringd door vruchtbare graslanden en met flinke boerenwoningen omzoomd,
naar Amsterdam kunnen terugkeeren, de sta.d door het Willemspark en het Vondelpark naderend. Dat zullen wij niet doen, want van Amstelveen willen wij den
landweg volgen naar Aalsmeer, om verder per boot terug te keeren.
Langs het door rietzoomen ingesloten meertje de Poel, een uitgeveende plas,
loopt de weg eerst zuidelijk, dan westelijk, voorbij de mooie R. K. kerk van
Bovenkerk, die zoo schilderachtig aan den oever van 'het meertje haar torenspits ten hemel beurt. Het was in deze gastvrije pastorie, waar wijlen pastoor
Brouwers zoo dikwijls een kring van denkers en dichters van verschillende
richting vereenigde. Vervolgens weer zuidelijk, bereiken wij weldra Aalsmeer,
een der meest eigenaardige landschappen. Wij bedoelen minder het flinke dorp
zelf, maar de geheele streek, onder dien naam bekend. Vóór ruim een halve
eeuw mocht deze plaats met recht "alles meer" heeten. Ten westen lag
de Haarlemmermeer, en ook aan de andere kanten was het veenland
uitgegraven.
De Oosteinderpoel-polder, de Hammeerpolder, de Hornmeerpolder, de Zuider
Legmeerpolder, welke Aalsmeer met woelige wateren omsloten, zijn alle drooggelegd. Alleen de Westeinderplas bestaat nog, en juist deze verleent aan
Aalsmeer zijn schilderachtige bekoorlijkheid. Want Aalsmeer ligt voor een groot
gedeelte in het meer en bestaat schier uit drijvende eilandjes. Iedere akker
vormt een waar eilandje. Het geheel is een arcadisch Venetië, een miniatuurarchipel, doorsneden van diepe slooten, en verborgen in het frissche groen der
elzen hagen en singels. Als gij het wezenlijk mooie van dit land wilt
aanschouwen, maak dan een roeitochtje langA die talrijke kanalen met frisch
water, door groen overschaduwd, dat zich weerspiegelt in het helder kristal,
zood at gij in een feeënwereld tusschen twee hemelen waant te zweven. En
wilt gij bedrijvigheid zien, stap dan aan land. Gij zijt hier in het gebied der
boomkweekerijen en der tuinen van aardbeien, bE:'ssen, bloemen en groenten
van allerlei aard, waarmede geregeld de hoofdstad voorzien wordt.
Het dorp Aalsmeer maakt een vriendelijken, netten indruk; het is hoofdzakelijk
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gebouwd aan een rechthoekig, omgebogen straat en bestaat uit eenvoudige,
burgerlijke woonhuizen, zonder merkwaardigheden.
Wil men een voorstelling van het door menschenhand vervormde lage Holland,
met al de contrasten van herschepping en landvernieling, dan make men van
Aalsmeer een tochtje, liefst per fiets, om de Westeinderplas, die geheel door een
harden weg is omsloten. Van Aalsmeer naar het N.O. en O. rijdend, ziet gij
van den weg hoe het Westeinde van Aalsmeer grootendeels als landsnippers in
den plas ligt, welke zich aansluiten langs een rechte lijn naar het N.O., blijkbaar een ouden weg vormend, die hier eens door het land liep en waaraan
het dorp Westeinde lag. Maar aan beide zijden van dien weg werd in vroeger
eeuwen het laagveen weggebaggerd, hier verder, daar minder ver, en zoo bleven
alleen de landsnippers over, welke de karakteristieke eilandjes van Aalsmeer
uitmaken. De geheele Westeinderplas is een uitgebaggerde veenplas, en hetzelfde was het geval met den Stommeerpolder, den Hornmeerpolder en
den Legmeerpolder, welke aan den anderen kant den weg begrenzen om
den plas. Doch de laatsten zijn door de droogmaking in vruchtbare landouwen
herschapen.
Ten oosten langs den plas loopt de oude weg, die van Amsterdam naar de
Rijnstreek en Leiden voerde. Daar slaan de golven bij hevige westenwinden
met kracht tegen de oevers, en op vele plaatsen is het beschuttend voorland
van den weg weggeslagen, zoodat alleen de bazaltbedekking den waterwolf
tegenhoudt. Hier kan men bij stormen zien, in welke gevaren Aalsmeer verkeerde, toen de Groote Haarlemmermeer, ten westen van het dorp, nog niet
beteugeld was, vóór de droogmaking in 1852. Valt het te verwonderen, dat
toen in 1767, volgens resolutie der Staten van Holland, Aalsmeer door zwaar
paalwerk en steenen glooiing beschut werd tegen dit woedende water, de
ingezetenen besloten daarvoor een jaarlijkschen dankdag te houden, daar alleen
hierdoor de overige bezittingen onder Gods zegen bewaard konden blijven? Die
dankdag werd in 1795 afgeschaft.
De zware, sterke kunstwerken houden thans het water in bedwang en rustig
liggen aan den anderen kant van den weg, dien wij betreden, de vruchtbare
polderlanden in de diepte.
Eindelijk bereiken wij het typisch Hollandsche dorp Leimuiden, met bruggetje8
over de slooten aan beide zijden van den weg, die naar de villa-achtige huisjes
voeren te midden van het welig groen. Willen wij verder gaan, dan kunnen
wij ook het eigenaardige tuinbouwdorp Roelofarendsveen bezoeken, ten westen
van het Braasemermeer, waar allerlei groenten aan de gr00te steden geleverd
worden en de uien teelt en uienhandel belangrijk is. In dit dorp is alles aan
tllinbouw gewijd.
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Van hier valt het gemakkelijk met een der booten naar Amsterdam terug
te keeren. Dan hebben wij gelegenheid nog' een blik te werpen op de drijvende
gras- en rietlanden ten noorden van Aalsmeer, welke op en neder golven gelijk
de wateroppervlakte wanneer de stoomboot passeert; op den vruchtbaren Haarlemmermeerpolder, op de dijken om de Meer, die de ringvaart insluiten enz.
Als een breede, diepe kom ligt daar de Haarlemmermeer voor ons, een vruchtbare vlakte van bouw- en graslanden, welke van 2.50 tot 4.10 M. beneden
den waterspiegel van de Ringvaart daalt, waarop "'ij ons in gedachten voortbewegen. Met economische inzichten is deze polder aangelegd, maar door zijn
mathematische rechtlijnigheid eentonig in de hoogste mate. Geen heuvelnlg'
breekt het vlak van den horizon, en enkel de hoogten der beschermende dijken
geven een begrenzing aan het gezichtsveld; geen bochtje biedt verrassingen of
afwisseling aan in de regelmatige lijnen der wegen. Doch die wegen zijn goed
aangelegd, meestal met boom en beplant, en daar langs verrijzen op regelmatige
afstanden, te midden der erven, flinke boerenhuizen. De verschillende huistypen, waaronder er voorkomen in Hollandschen, Frieschen en Brabantschcn
stijl, duiden aan, dat de bewoners uit versehillende streken des land3 afkomstig
zijn. In het midden van den polder, op een kruispunt van vaarten en wegen,
ligt Hoofddorp, een regelmatig geb0uwd, jong dorp, dat aanvankelijk KruÎsdorp
genoemd werd, doch later, bij gemeenteraadsbesluit, de tegenwoordigen naam
werd gegeven, als hoofdplaats van de Meer.
Op de plaats van deze vruchtbare landen lagen oudtijds een drietal meren,
die in 1544 : 13220 H.A. oppervlakte hadden, maar door landafslag in 1848
tot 16850 H.A. waren aangegroeid, en toen één meer vormden, de "woeste
\vaterwolf" der Haarlemmermeer, welke jaarlijks steeds land verslond. Daarom
werd eindelijk tot de droogmaking besloten, waaraan men al eemven gedacht
had. Vondel wenschte reeds:
"Men sI uite met een dijk deez pest, die n komt plagen;
De wiudvorst vliege er met zijn molenwieken toe;
De snelle windvorst weet den waterwolf te jagen
In zee, wanneer hij u kwam knabb'len, nimmer moe;
De veenboer zit en wenscht deez' wüterjacht te spoeien,
En 't veenwijf roept: hij ruimt, de Landleeuw weidt op 't ruim,
En zuigt zijn long' gezond aan d' utjers van de koeien,
Zoo wint de Landleeuw land; zoo puurt hij goud uit schuim 1"

Dit werd in 1852 werkelijkheid, toen de maar door het land klonk:
Haarlemmermeer is droog."
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Amsterdam. - Stadsgezicht van Oud·Amsterdam. -- Oud-Amsterdam. - Rembrandtsplein en Leidscheplein. - De Nieuwe Stad. - Het Vondelpal'k. - Het Rijksmuseum.
- Het ontstaan van het Rijksmuseum. - Geschiedenis van het Rijksmuseum. Het Stedelijk Museum. Uijks Postspaarbank. - De Amstel. - Amstelleven. -Ouderkerk. -. Banpalen. -- Amstelveen. - Bovenkerk. - Arcadisch Venetië. Aalsmeer. - Meren. - Leimuiden. - Roelofarendsveen. - De Haarlemmermeer.

(DIT DEEL WERD AFGESLOTEN IN DECEMBER

1902.)
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