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Dit kleine reisverhaal is door de nevntienjarige waarschijnlijk kort na haar thuiskomst
opvsteld ell oprj eborvn. Het is stellig nooit
voor anderen bestemd ,eweest. lij geeft daarin
haar indruk ken weer, (lie de heiochte plaatsen
en personen op Naar maakten en deze vlotwep,
neerschrijvend rT eelt zij ons teelijk een beeld
van 11;1;i /dye, waarin wij haar, vele jaren
later, in menii; opzicht nov„ herkennen. 1-)aarom ook is het 6eschriftje voor ons, (lie haar
tot in haar hoovj en ouderdom als ,tante Mina r;eken(1 en gewaardeerd Itebben, niet zonder
Nv a a rd e

k lief het boekje, ter herinnering aan de in
vele opzichten zoo merk waardige persoon, (lie
„tante Mina - in omen kring vdurende zooveel jaren geweest is, laten drukken en er eeniv
afbeeldingen aan toegevoeg(l van plaatsen en
gebouwen die door haar bezocht werden, zooals Li) er toen Intwien.

VIII

Behalve haar eigen portret, dat van iets lateren
datum is, heb ik portretten weggelaten, omdat
het niet mogelijk was deze uit denzelfden tijd
te vinden en het mij niet wenschelijk voorkwam
deze door portretten uit verschillende tijden
te vervangen.
Het oorspronkelijke handschrift stond mij bij
de uitgave, helaas, niet sneer ten dienste, vandaar wellicht de enkele onduidelijkheden.
Den Haag, Juli 1929.
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INDELLIK WAS IIET PLAN,
zoo Ian beraamd, er door. Vader
zou, net Keetje en

►

ij, een Hollandsch

reisje gam' (Joel). onbereisde personen als
wy waren, badden nog nowt in den s ► oorwavn
,y

ezeten, waren nor, nit -11111er a s

boord van eene

stoomboot geweest.
;een wonder (Ins, dat wij met angst en schrik
her slechte weer aanzavn en den wind I

►

orden

Ilniten, en (1(91 regen hoorden plassen, die vooral
den i I den en I ?Alen Junij van het Saar I 8. -r2
rich sclieneii to ver ► eelden, dat Jilin rijk nor, in

2
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voile Fleur was, en dat de zotner nog een rest
had om in Nederland te verschijnen.
Gelukkir, evenwel, (hit Zombi(); den i:iden
.Ion ij de litchi, lloewel hewol kt, (loch niet regenaclitig stond, en Vader self z6o ),eanimeerd was
voor tie reis en p .m') lying om te laat te komen,

(lit wij reeds te half nevn, stet het broodje
no in (len mond, in vreesselijke haast afscheid
moesten nemen en ons per vigilante naar de
boot lieten brengen. Heel omewekt waren we
Coen en later niet: de luck 1)etrok al steer en
ricer; er viel gednrip, een fijne stolregen, (lie
in eene stortlini ontaardde, wen wij, na drie
'men vwacht te liebben, Gednrende welken tijd
wij (ins amnseerden met kij ken naar den man

V1,41tT1tEk 111'1' AltNIIEN1

Va 11 Lo ► sjes

met de pet, met alscheid nemen

en (len Neel', met bestnderen van de „Grande
Carte de 1;1 Revolution (les Temples'', met ons
i),Tmvelijk to vervelen, in de hoot sta

► ten.

't Was de ,S'ithif /1011/i, eene I )(I itsche hoot, (lie
- otterdam zon
to R
eenige

► assagiers

‘1•a•en no gal

► rengen.

beneden in (le k•init. Fen

I ;root varier en eene ;root moeder, een )o111 en
eene Tante, alien

►m

t /Perm gecharmeerd van

een kleinzoon en neelie,en IlerlastigstenionRen.
Fen jood, (lie zijne v•omv Ilit Bonn ((Ilia had
gehaald, w;iar (leze on, ve•wa••ingen in 't 10)01(1

Veil ha I f jam. had r,-eresideerd, en die zich 1111 to
goed (Wen, aan

W;1 ■ 11111elle

etch), drinken

en slapen den mensch ve•kwikken kinmen.
Fen

► aar

kijkende nvijgende heeren voltooi-

(len reisgezels•hap.
't Stornide ontzettend

► oveno ►

; maar toch

Was Vader er hijzonder opgesteld om

► ns

to laten

zien, wat een hee•lijk gezigt men heelt
► ergen

► 1 ► de

van Dorenweerd, Dnn ► , Wageninr-en

en R benen ; hoc aar(lig NViik bij I hmrstede en
li.uilenbnrg ;tan den never van den Rijn en de
Lek li ► aen, hoe drnk en vr ► lijk het 01) den Rijn

VE ► T-UK -tiff ARNHEM
W ordt

en bezaaid net schepen, daar waar de

Maas zich met hem vereenigt, en waar men de

torens van Dordrecht in het verschiet ziet ligGen ; hoe aardig het eilandje Fijenoord met zi ejn
menigte ijzerfa I)rieken fiat hij Rotterdam, en
hoe beerlijk men daar aan de I3oompjes aankomt.

I) A Al
NI VE\ TERPSTEA WAHL\
(le eerste bekellde personen, die ons in
t. oov, vielell. I )e stakkers! JI, I Madden

ons van vier nren al' met dineren p,ewaclit en 't
was nu half zeven.
Dail iIlIme liartelijke begroetin evenwel, en
aan die van Let, kohl men niet merken, (tat al ler
mavn in nevi ;e. revollitie waren tegen zOo'n
barbaarsche tern ptatie van twee en half our
Nvachtens.

aten gaanw en, lek ker. 1)e eerste eigenschap had(len wig bestow!' steeds op onze rein
aan tewenden,de t weede moesten wij natunrlijk
altijd van het toeval of later hangen.

6
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Tegen

trokken wij gezanienlijk nit.

I let was frisch weer inaar

Wij gingen

liet nieuwe ∎ veil lieziwirjen, die beeldige {wizen op /and geliouwd, ontwocZerd (1(1!? (I('
vooral vond ik liet gelionw van

(le „Nederlandsclie glawclub" allerheerlijkst.
Jammer (.fat, het tot zoo 'n at noel gel)ouw(l
worth; want was 't nl vroe)yere dagen tot Neerlands roem en eer, dat tot het Nederlandsche
zeewezen werd aangemoedipi d, 't is nu een satire, (lie kleine vaartuigjes niet keuriv, in t wit
vkleede roeijers over de gladde Alaass ► iegel

tc

men varen aan ∎ %yier ► evers eerie juichende meniry ie steeds zijne hoera's doet hooreu.
't Was in i j een vreenid vziw, die breede

It( ITTE111).‘

1)111=11, die

Vaariel ► , die kolossale oor-

10;ssclie ► en to zien, die ons !tier to Arnhem
nimmer voorkomen.
Gaarne had ik 10o'

oorl%sschi

►

►

eens van

binnen r,ezien. lk had mi', dtlidelijk willen voorstellen hoe, en in welk soort van lokalen de familie van der Bo'. VOW. eell par maanden Haar
(le ( )ost is vstevend. i\Ia;n de tijd ont ► rak ons.
Ilan' in bet (blister

►

eschonwden wig has-

mils, statir,, kahn ell Loud, als It1I char net zijn
metalen hod; slam. :1 It ijd Itch ik

eel aan diem

man gedaclit. Vroevr, wen ik heel, heel
∎ vas,

Wati ik hijna ban:), voor ziin stand-

beeld, zelfs Coen •ik lid nor, 'limit gezien had;
(lie metalen man, kon immersed' ! ► ad van
zijnen Bij ► el omslaan, ;t1s IiII de klok hoorde
slaan! Later k•ev,en wij sc

8
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levensgeschiedenis to lezen in lien tijd verWarde ik lieni al tijd geregeld met Luther. Later

leer& ik hem kennen als den voorlooper der
bervorming; toen vereerde ik hem, zooals I )omince ter I laar in zijne kerkhervorming ons
Item doet kennen. En zn(i stolid llij nu voOr mij,
net als ik mij hem had voorgesteld, en had ik
meer tijd gehad, en het was minder winderig
vweest, en vat stiller en kalmer, en manescluijn, misschien dat 1k dan aan 't soezen was
gekomen.
Maar nu gingen wij kalm naar bulls, en weldra slie ► en wij allerheerlijkst.
Den volgenden morgen waren (le eerste geluiden, (lie ons oor troffen, kindergeschrei en
re

oorwaar, niet zeer an i merende toonen !

11 0"1" ITII D A N 1
\Vij stonden

het weer helderde op, %vij

►ewonderden Lets 1:inderen, I ■ eetie en ik
(Tenn (;oudsclicn Wei), Op,
van oils levee eerie

/,;Hell V001'

eerst

giney en ve•volgens

wet Vader op niarsch, bezar,en de wooije
►ij de lIeu•s, draalden vervolr,ens !mar de
Ilo ► m ►ies, mar het pa I: Im
neer Vein
visite

► ij

ell Cj ilq),(11

( ► ien waarden

verder in alle staatsie een

de vlllJuJic Alaronier maker], oin clamr

als aanstaande fainilie van luster

I Al,

b ► el

cells, ow zoo to ml;ren. op te nemen.
I he

(lam• von(len? Is beter over soul-

clinvm het stilzwijRen te ► eware') dais er
lat% over te prawn en inti misschien te
\Vare •11: lock all 6(1 zoo wijs!
Te IaaI

vow. het (liner, eel),

0
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twee, Brie gegeten. ilals over kop afscheid rye
nomen en in (le vigelante 8;estapt. Naar het
station g-ereden. Natimrlijk een vol kwartier te
vroer,-. ry ebad om M. van lioekeren en _M.
Enr,-elen te spreken, liet prachtige stationsg -ehomy to bewonderen, heerlijke meikersen met
verlangen aan te zien, en (le marmeren wapens
van (le 7 Provinciiqi in (le waclitkamer te beki j ken.

•
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\ EE\ HALF FUB \ AJAR DELFT
)T evoord. Ileerlijke zonnescijn. Aardige
stall. Geschoren studenten. Kermis. Koordendanser. h ► ekverkoopers aanui eloopen.
Door Mevrouw Smits heel vriendelijk ontvanvn, inaar even vriendlijk s ► oediry afgescheept.
1k herinner mij nog een gesprek, dat Fader
met ons toen hield over de inoolje hmirten die
er te Delft gevonden verden en die te Rotterdam grachten, te Leiden marten pjenoemd

Worden.
In toen gingen wij naar de kerk, naar het
waf van Willem den Zwijrj er. Ik verplaatste
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mij nog eens in 1584, toen (lie Vader van het
Vaderland zoo eensklaps aan min yolk ontnomen werd, en zag land; en rustig dat praalgraf
aan, dat als een hem waardige hulde Doyen zijn
stof yerrijst. lk kan mij Diet bewijpen, dat ik
toen wandelde in die kerk to Delft, waar ik zoo
dikwijls van had hooren spreken, waaryan ik
zoo dikwijls had gelezen.
lk zag de
Faam op
eenen voet
yoorovergehogen ; ik
zav, de
(;odin der
(;erewigheid met
hare schalen ; ik Lag
Ales, zooa Is
ik het mij
111

mijne yerbeelding steeds had voorgespiegeld,

naar de yerhalen, (lie ik ervan ViTelloord en gelezen had.

DELFT

llaa• toch dacht ik niet, dat ik mij z66 zonde
gevoelen als ik deed : ik voelde inij geschokt,
teen ik daar wandelde 1)oven het graf van al die
vorsten van ( •anje, die zooveel inoed en sterkte
en dengd en liefde aan hun Volk betoond
hadden.
\Vij gingen vervolgens naar een \id, donker
en mart ;;ebottw, waar twee soldaten met nitgetrokken sal)els, die ze geloof ik juist schoonmaakten, ons de trap wezen, waarop Willem 1
stond, teen Balthazar ( ;erards liens zijn verzoekschrift overrei kte en tegeli jkertijd den (101k in het
Bart stak. lk vond, dat die plaats er niet ijsselijk,
gruwelijk iiitzag en kon mij niet verbeelden,
dat er geen kleed op de trap had gelegen.
Na nog wat door Delft vpatrouilleerd te hebben, gingen wij op het logeinent theedrinken
op eene l)ovenkamer, die er net uitzag, of zij pas
behangen en nog niet gemeubileerd was. We
dronken thee en men beschuitjes. 1k schieefeen
brief aan Betsy, en Vader aan Moe, en toes
-

t half acht was, stapten wij de poort nit en naar

de trekschuit toe, (lie ons beloofde ons te halt
negen in den Haag te Moen zijn.

DELIA'
Er was een kwispeldoortje en een tabakskistje
en kleine eindjes pijp en een meisje, dat voor
't eerst met eeDe trekschuit ging, en een man of
een beer met knevels, die sprak met den schipper over het zoo geheel nieuwe onderwerp, of
het tegenwoordig een voordeelige of niet voordeelige tijd voor trekschuiten was, enlin, alles
wat ons omtrent trekschuiten verteld en voorspeld was ),eworden. Wat ons betreft, wij vonden het allerpleizierigst. Het gaf ons een idee
van alsof wij over de Lawmen, of de zee
van Venetii zachtkens heeDri leden.
1)e vele heerlijke huitenplaatsen, the wij pas-

seerden, de half ondervande ion, de zauhte
avond, alles bragt er ooh toe bij oral ons die

DM AFT
vaart regt aanvnaarn te niaken. En (Ian het
idee van naar den Haag te gaan, \yam- altijd
over gesproken worth, waar de honing

Nv oon t

naar Scheveningen en (le Boschjes en Het
Bosch!

DEN HAAG
E KWAMEN ER AAN EN
stapten door een doolhof van
straten en stegen regelregt naar
de Familie Wijnbeek toe. Mijnheer kwam ons
al hij de deur tegemoet. Natuurlijk had hij
ons heel verkeerd aan de spoor willen afhalen,
maar was nu met Louise ontzettend blij, dat wij
er al waren, dronken voor ons pleizier nog (4;ns
thee, en stapten met ons alien terstond naar
Ilet Bosch, waar de Grenadiers j uist speelden.
vat ik op die wandelinG dacht, zag, en

voelde,

Nv ee t

ik ['let meer, maar het was mij,

DEN II A AG
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of ik een roman las, zoo tooveraclitig heerlijk
schenen mij die groote vbouwen en die trotsche
boomer en die scharen inensuhen en die Tent
in 1-let Bosch Nvaar rich de verrukkelijkste muzijk hooren deed.
net was ook, hoewel een geheel ander soort
van genot, wen wij eerie allerlwerhikste lo;eerkamer l)ij Wijnbeek kre;en, zoo vlieel op zijn
elf en dertigste
den ons ooit in ons

dat wij er ;tan t
huis v eer to kunnen

scliikken.
Tot half
den den volgenden morgen hadden
wij rust:
main' niet
zoodra kwam
de zon door
de volken, of
'Mijnheer
Wijnbeek
rustle niet, voordat wij met hem door allerlei
slingerboschjes rents van den Schevenirvchen

8
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Weg gelegen, over de duinen limp het nieuwe
kerkhof voorbij den singel en het nieuwe huis

van Prof. Thorbecke gingen wandelen.
Op die wandeling zon men hem bijna voor
zestig jaar jonger hebben aangezien Jan hij
werkelijk was, en jongens van twintig jaar loopen nog zelfs niet met die vluOeid en die geanimeerdheid. loch moest hij geregeld tegen
twaalf nur thuis zijn om zijn bepaalde kopjes
koffij te drinker; maar naauw was bet (en nut'
geslagen, of zie, mijnheer en Louise waren reeds
wederreisvaardir, om on s Het Bosch in al z" n heerlijkheid en pracht hij zonneschijn te does zien.
\Vat heerlijke boomer, wat beeldipT e vijvers,
wat schilderachtife bruggen, wat interessante

DEN HA AG
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Ileeren en Dames Ivaren daar te zien en vat
/ate]] wij daar later palm en rustiT aan de Tent

in Het Bosch orgeade te drinken en te praten
over den verjaarda van de Konin0 en de
Nv aarsch

ij nlijke illuminatie, (lie er Clap plaats

zou hebben.
in gezelschap van Mevrouw Alderwereld en
Cato Jonker allerheerlijkst gedineerd.
Vervolgens was de bazar het Joel, waar zich
al onze wenschen naar uitstrekten. lk zie er ons
nog binnentreden : overal de heerlijkste voorwerpen die de kunst in binnen- of buitenland
heeft kunnen vervaardigen. Maar helaas! Alles
even duur! We kochten nog een foulard en

20
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twee vaasjes; we zagen alles, bewonderden
overal en toch kwam de bazar mij niet zoo

prachtig, niet zoo eenig, niet zoo uitstekend voor
als ik er mij eene Music van gemaakt bad.
t

Komt niisschien daaruit voort, omdat er al-

tijd over die bazar zoo gesproken

wordt,

en zoo')

over geroepen, Asa er niets zoo heerlijks in
heel den Haag} gevonden wordt, en dan valt
bet dikwerf tegen.
Nlijn principe is altijd, niet reel of weiniv,
van personen en taken te vertellen om ze niet
mede en tegen te laten vallen.
De Iliineesche poppenfamilie vend ik vrij
aardig en de kanler met de Ja ► ansche en Chineesche bijzonderheden interesseerden mij ook

DEN HAAG

Nv el . ,Naar toch was de bazar geheel naar den

achterri rond van mijne ziel verhuisd, Coen wij

tegen half' q het huis of Bever het huisje binnentraden van Mevrouw Ilosboom- A. L. Toussaint. port te voren had ik hare Media-Noche
met bijzonder reel genoegen gelezen en ik stelde
mij haar voor, zooals ik Naar het laatst mij ge(Licht had, als de fijne intriGuante, die aan Mlle
hoven in (i148 op hare plants is.
Hoe verwonderlijk plonk het mij dus, Coen
zij de vreemd ej emeubileerde achterkamer binnentredende, uitriep:
„lia! Mijnheer Nijhoff, wees hartelijk welkom! Jammer dat mij nu joist te midden
van den schoonmaak vindt!''

DEN HA AG
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Daar merkten we echter niet veel van. Toen
zij met Varier zich over onderscheidene dingen
verdiepte, en ons alzoo de gelegenheid gaf om
de stoelen op te nemen, die hoewel met zijn
veertienen, echter geene broertjes en zusjes, ja,
zelfs geene neefjes en nichtjes konden genoemd
worden, wat fatsoen, hoot en bewerking betreft
zoo verschillend. Ook hing ;tan den muur een
witmarmeren crucifix met Avijwaterbakje, evenals zij, ik geloof haast in hare Engelschen te
Rome, beschreven heeft.
Toen wij opstonden, Wilde zij ons toch niet
laten gaan, voor wij ook hare huiskamer en
Naar studeervertrek gezien hidden.

K eurig

netjes was 't er niet, dat moet ik bekennen,
maar Mevr. Bosboom-Toussaint was ook aan
't schoonmaken.
Wij gingen vroeg slapen om den volgenden
inorgen weer dug bij de hand te zijn, en die
Woensdai was een dag van genet voor ons.
Heeds om i i tuff Bingen we met Vader op het
pad. Wij zagen nu naauwkeuriger clan den vorigen (lag het Buiterstandbeeld van Willem den
Zwijvr en die anderen, die in (le vier hoeken

DEN HAAG

van bet Willemspark
small:Het Paleis van den
koninc, , hoe
-; root en hoe
mint in het
vierkant het
‘‘ e'en mone,
toch
tenet], ik had
nni lets
hooners , lets
prachtie,ers voornesteld. Het was misscitien
ffoote kinderachtiheid van mij , dat ik de
Hamm- steenen trappen van den regtervIeue,e1
eens op en at' liep , °in eenunaal dezelfde

24
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plaatsen to drukken, die de boning zoo dikwijls 1)etreedt. We liepen even de loterijzaal

binnen, (L it oude nebouw Hit den eersten (;rafelijken tijd, de deuren en ramen zijn el' nog

e C11

gebleven als in de eerste riddertijden, en

de toll schiet hare stralen met deielfde warrnte

DEN h AAG

25

op de luterijraderen miller in de zaal en op de
Joden en Christenen die zich voor den uitslag
interesseren als vroeGer op de edele graven en

de stimuli(' Jonkvrouwen, die er burin(' past'mien en ridderspelen in hielden.
Door een bode op bet Hinnenhofwerden
overgehaald om de troonzaal to bezien, een ery
afzetterij ! 1k dacht, dat de Boning tenminste
Been kcal paars fluweelen hekleedsel behoefde
to hebben en dat was ook waarlijk de eenige
gedachte van belang, die in die tweede kamer
bij mij opkwani. Voor aan dit Binnenhof werden wij Dopy anent gemaakt op het zooenaamde
("mow -mod je, waar de Gebroeders de Witt in

vermoord werden en op het tralievenster,

2(i
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boven aan de poort, waar Oldenbarneveld ;evangen gezeten beeft. Toen mar 't Museum!
En o! daar zagen Ave zooveel, dat het ons Leer

speet alles zoo r,aanw te nloeten overzien, waar
wij dagen lay% voor noodig zouden moeten
hel)ben. Alles vat wij daar opmerkten, pat
mij nu nor; verward door het hoofd. Daar was
ook zoo veel te zien en te bewonderen! Nog zie
ik bet eilandje Decima, zoo alleraardist in miniatuur nagemaakt en dan al die curiositeiten
nit de Vaderlandsche Geschiedenis, waar wij
wizen tow door bet museum merle eindiOen.
(% zie ik dat stuk hemd van Willem I dat
liij droeg, Well hi vermoord weird, en die twee
dolken, die de moordenaar bij zich had, en den

DEN HAM;
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leelijk en zoo ongraciens van Jacoba

van Beijeren en de keten die De Ruijter van
den Koning van Zweden kreeg, en den stok
van Tromp, en die burvrhuishoudinr,- uit de
zeventiende eeuw, zoo kunstig nagemaakt en
in zoo'n kart bestek zoo alleraardigst te zamen
gebragt. Maar hoe schoon het wezen mote,
NV('

mowen

slechts

oogenblikken

aan wiiden, Avant l)oven wachtte ons het gelwele s•hilderijenkabinet. Dat viel mij
Misschien had ik (lien dag reeds te reel r j ezien,
misschien he]) ik te weinig gevoel voor de edele
schilderkunst, misschien kwam iwt, omdat ik
zoo moe was, althans die vele in elkander loopende zalen vol schilderstukken imponeerden
mij niet zoo als ik

mij altijd van had voorge-

steld. Den Stier van Potter vond ik evenwel
heerlijk en ik kan mij duidelijk hegrijpen, dat
een hoer, die er voor stored, nitriep: „Nou,
daarvoor hoeft men niet in den Haag te komen,
die net men alle dagen in de wei bij
De stukjes van Jan Steen waren ook
aardipt, sommigen wel om kleuren bij te krijgen. 1k weet nog hoe vreesselijk rood ik werd,

2,8
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toen ik een stukje zag, waarop een dokter is afGebeeld, die aan een meisje een glas met iets

feels erin voorhoudt en ik in alle onschuld aan
een jong schilder, een iets met knevels die er
digt bij stood, vroeg : „Waaat is daaaaat?''
Op zijn gezigt las ik het antwoord, en ik vroeg
niets meer. Ook herinner ik mij nog duidelijk,
wat Griezelig vvoel ik over mij kreev;, toen wij
voor die schilderij stonden, waarop de les in de
anatomic is afgebeeld. Dat blaauwachtige lijk,
op de tafel uitgestrekt, aan wien had 't toch behoord Al die mannen daar omheen geschaard,
net hunne diepdenkende gelaatstrekken. Die
meester met bet mes in de hand, gereed de
eerste suede toe to lwengen. De verwachting,

DEN HAAG
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toch met zekere vrees vermenv,d, die nit het gelaat zijner leerlinv,en spreekt. Dat alles was zoo
duidelijk to lezen. Op dat ootlenblik maakte ik
er een heelen roman van. ( )ok bier nioesten we
spoedig van scheiden, want van al die heerlijke
stukken, die getuigen hoe Nederlands vroegere
schilderschool met rew door geheel Europa
beroemd was, werden we overp,ebraw in de
,i

roote Koninklijke Bibliotheek in bet V oorhout
fit is eene van de weinige plaatsen, waar ik

mij gedurende onze reis heb verveeld. Want
na dat ik de marmeren trappers en de uitge-

strekte zalen, en de kleeden en de spiegels en
den man die Fader help, had opgenomen,
ging ik in de vensterhank zitten en hegon vrees-

3o
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selijk te soezen. Het was wel jammer, dat M.
Holtrop er niet was, om ons die oude manuscripten en die prentenboeken uit de i 3de en
4de eeuw te laten zien.
Toen wij tot ons groot pleizier de trappen
afgingen, vroeg Vader ons, die zelf heel veel
interessants gezien had, of wij dat nu Been aller
interessantste instelling vonden, en natuurlijk
stemden wij het volmondig toe, dat er al heel
ijsselijk veel boeken l)ij elkander waren. En zoo
was het

4

uur geworden en moesten wij pan

dineren. Louise wachtte ons wederom met een
allerkeurigst dinertje op, daar wij echter mid.

Benin moesten uitscheiden, omdat de baronchette voor de deur stond, die ons naar Scheveningen zou brengen, en Mijnheer Wijnbeek
volstrekt niet Wilde hebben dat als men de
menschen om dien tijd hestelde, men ze langer
dan dien tijd bet wachten. Wij stapten clan in.
Mal, een jongen beer voorin met V ader, Louise
achteruit, K eetje en ik als reines du bal achterin. Maar het scheen, dat wij ons langzamerhand
aan het geziw van waterplassen moesten gewennen, want den nanschen weg over hadden
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wij zulke ontzettende stortrevns, dat wij zelfs
in het rijtuig de parapluies op moesten houden.

1)e weg Raf mij Avast een idee, hoe de golfjes
( ► p het strand zouden kabbelen, als de vloed opkomt. Later zag ik, dat dot idee Diet zeer joist
geweest was, maar toch terwijl wij er naar toereden, was aller gemoedsstemming joist niet
zeer oNewekt en bet discours niet zeer Geanimeerd, zoodat ik mij toen vheel aan al de
idealen kon overgeven, die ik mij ooit van die
zee o-edroomd had en die nu stonden verwetenlijkt te Worden . De zee: dat wooed was altijd
een tooverklank voor mij geweest. Proza over
de zee, verzen die de zee ten onderwerp hadden,
ik verslond alles in de hoop lets naders te leeren
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over die voor mij zoo geheimzinnige wereld,
zoo vol levende schepselen, zoo onmeetbaar en
uitGestrekt en zoo rijk aan schatten en toch zoo
onvruchtbaar! De zee te zien ! Dat was altijd
iets geweest, waaraan ik des daags dacht, en
waaraan ik des nachts droomde; en nu, ik zou
die zee zien, ik zou haar gol ven tegen het strand
hooren murmelen, ja misschien wel bruisen en
ik zou er schelpen oprapen, die ja wie weet uit
welke verwijderde oorden afkomstig en door
welke toevallen daarheen gevoerd waren ! En
nu, we kwamen te Scheveningen in het Badhuis aan. Het was koud en vochtig. De lucht
was bewolkt, het strand doorweekt van den
regen ! Maar ik zag de zee; voor mij uit, rests
en links, overal zee, niets clan zee! En de lucht
werd helderder, en de grond droogde op, en
kleine visscherspinkjes vertoonden zich duidelijk aan den horizon, en zip werden al grooter
en grooter en de zeilen kon men al meer en
meer onderscheiden, en we wandelden aan
't strand, en bet zeewater bevochtiGde en overstroomde mijne voeten, en ik raapte schelpen
op met ,evaar van in de zee te vallen ! (Dm
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heerlijke idee ! en we bezagen de badkoetsjes
en zoovele acme visscherskinderen, die ik inij
niet kon bewijpen, dat ze het niet

vonden zoo altijd bij de zee to woven. Maar het
heerlijkste gezi«t wachtte oils nog. !list Coen
• • ,
wu
t badhuis terug waren gekeerd, brak de
ondergaande zon nog even door de wolken, als
om de aarde nog Karen laatsten afscheidsw.oet
te bret-vn. Purper en goud waren hare stralen,
door de gladde zeevlakte ternggekaatst, maar
allengs werden hare klenren zachter, en kleurde
zij het water met het heerlijkste groen, hlaauw
en grijs, totdat zij, voor zij geheel in de zee
nederdook , hare schitterende kleurenpracht
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nog eens geheel aan ons oog vertoonde, om (Ian
langzaam geheel weg te sterven. Zwikende
stonden wij het aan te zien; ik weet Diet nicer

Wat

ik dacht, maar voorzeker kan niemand op

zulk een oogenblik andere clan goede gedachten
hebben.
lk weet wel, dat ik mij toen zoo klein en

nietij vond en dat vooral al (lie menschen, die
vroeger of later hunnen flood in de Golven Tevonden hebben, mij bijzonder op dat oogenblik
interesseerden. Wij beklommen de diunen, en
zagen in het dorp neer, dat zich, van daar beschouwd, als tusschen bertlen en rotsen li88ende
aan oils voordeed. Met kunst en vliegwerk
klauterden wij weer Haar beneden, en kwamen
zoo 111 lwt dorp teregt. Wederom overviel ons
de regen en bovendien beGon Mijniwer
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peek nu Dann to worden, of de koetsier wel later
clad neon um' van Buis mogt zilli en daarom
,

reden Wij dam

►

ok al spoedin mar huis terun.

Louise dro(T, tom, dat al doze poNische ),edachten, die wij misschien nog van Scheveiiitigell monten meegebrant hebben, door
bessengelei en vreesselijke procaische flensjes tot
rust werden gebragt, (11 bezorgde ons daardoor
misschien den rustigen nacht die nu volgde.
Douderdagmorgen veitrok llijnheer Wijnbeek reeds vroeg naar eene vergadering to Leiden. 't Was de verjaardag van de Konity,in.
De vlaggen

Nv a

p p er d n van de huizen en de

stad had een feestelijk aanzien.
Er was groote parade in de Maliebaan, maar

36

DEN HA AG

daarvoor kwamen Louise, Keetie en ik te laat,
die natuurlijk eerst kalm thuis koflij hadden
gedronken. Er was groote wedren; we gingen
er eens mar kijken, we zagen een massy loopende menschen, eenige doodkalm loopende
paarden en verder volstrekt niets dat ons eenigzips interesseerde. Bovendien voelden wij weer
van die enkele verraderlijke droppels regen,
die een mensch zonder parapluie altijd den
sclirik op het lijfjagen en hem met vrees, hoop
en angst naar de lucht en met jalousie naar al
degenen, die wel parapluies hebben, doer opzien. We schuilden eerst wat order de boomen,
profiteerden toeti van eene goede bui, deden
verscheidene commissies in de eerste Haagsche
winkels en gingen toes heel edit dood op ons
gemak in eene suikerbakkerswinkel zitteri snoepen. Naar zie! Daar komen we in eene speelpedwinkel, en daar begint het te donderen, en
te onweeren en te regenen, en we worden wel
een klein beetje naar, waist de metischen loopen
zoo en ze zeggen, dat de bliksem in den toren
is geslagen. 1tii er komt nog nicer revn en nog
meer donder; maar eiiidelijk behaalt de zon de
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zegepraal, en wij kunnen de straat Weer over,
en wel niet zonder apes der straat te laten vat
der strait is.
Mijnheer was ook teruGGekeerd en had bet
druk met ons te vertellen, hoe hij bet in Leiden
vhad had, en dat hij Otis geen parapluies gestuurd had, omdat hij niet wist waar vij warm,
vat Nk- ij hem natuurlijk niet kwalijk names,

zijne GeGronde excuses in aanmerking Genomen. We aten gaauw eti lekker, want ten vijf
tire moesten wij reeds Weiler op marsch naar
het bosch, vaar wij als bet ware door eerie foule
van Hagenaars naar toe werden gedragen.
Overal A%-aren poorten en eereboGen opgerint \yam avonds zou Mlles luisterrijk predlumineerd worden.
We dronken thee aan de Tent in Het Bosch ;
we zaten er allerheerlijkst, maar ook hier ontbrak de kerkstoof niet, die nu bestond in het
wegblijven der muzikanten. Toch speet het
ons, toen Mijnheer Wijnbeek ons reeds vroeg
drong om op te staan en te pan zien, of de illuminatie al aan den Gang was; we mochten er
anders eens te laat voor komen.

38

DEN HAAG

En ja! Het was allerheerlijkst. Nimmer nog
had ik zoo jets bijgewoond. 1k herinnerde mij
eens een eerepoort vol kleine lichtjes gezien to

hebben, bij gelegenheid dat honing Willem 11
zijnen intogt in Arnhem deed. Maar nu! lit
waren guirlandes van enkel vuur en liclit, dat
waren poorten en bogen van witte schitterende
gasvlammetjes, dat waren koepels en tenten als
in eene zee van vuur en gloed en daartusschen
de heerlijke muzIjk van het Haagsche Muzijkcorps, en daartusschen telkens het Bengaalsche
vuur dat boven op de pvramides werd afvstoken en het geheele Voorhout en Vii'verberG
en al die duizenden joelende en genietende
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menschen met zijn tooverachtige schijnsel overpot, en mij zelve daartusschen bras dessousbras dessus met Mijnheer Wijnbeek, die menigen jongeren leer door zijne voorkomende
galanterie beschaamd zon hebben gemnaakt. En
toch, toen wij terugkwamen en to twaalf nur
ons naar bed bepven, wen dada ik nog eens
hoe wij den vorigen avond de zee verlicht hadden gezien, en eensklaps verimisde de as- en
oliepitjesilluminatie naar den achtergrond van
mijne lief .
Het was laat, toen wij den volgenden morgen
opstonden, en wij hadden 't vreesselijk druk
met pakken, want we zouden lien morgen
vertrekken. Vader was den vorigen dag reeds
naar Leiden vertrokken, en wij zouden hem
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alleen per spoor volgen. Het was de eerste
niaal, dat wij alleen reisden. Mijnheer Wijnbeek bragt ons naar de spoor; zooals van zelf
spreekt, waren wij er een vol half uur te vroeg;
nu, in elk geval beter dan te laat. Kijkende
heeren, zwijgende dames waren ons reisgezelschap. Het verveelde ons spoedig en het deed

ons refit veel plefier het gezigt van Fader bij
owe aankomst te Leiden te ontmoeten.

LEIDEN
A1)LB WAS Eli( ‘, IN AGITATIE:
eerstens was er beestenmarkt, waar
Vader altijd — ik zou haast zegen-
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eenen onoverwinnelijken afkeer, ja zelfs vrees
voor heeft, en tweedens had Mijnheer Van
Boekeren zich reeds hij den trein bijonsgevoeGd
en Vader was nog al benaauwd, dat wil zijn vzelschap vooreerst Diet kwijt zouden raker]. Nu,
alles Bing Deter dan wij dachten ; de koeijen
bleven op eenen eerbiedigen of stand,en Mijnbeer van Boekeren nam afscheid van ons met de
troostrijke verzekering, dat hij ons nog wel &pi ens
tegen het lijf zou loopen.
Vader liet ons reeds terstond de poort o

merken die wij intraden, en die op een as Istand
gezien zich geheel scheef staande ;tan ons

oor-

deed, maar welt volmaakt refit stond, toen wij

er voor stonden. V ervol“ens pi iiTj en w i j teza-

LEIDEN

i3

men kamers bestellen in een logement in de
lireestraat. Naar onze gedaclite vreesselijk deftier en als eerlijksche reizigers; eene illusie die
later zeer verminderde.
stapten Leidens straten verder door,
regelregt naar het. Museum van Natuurlijke
Ilistorie en Oudheidkunde. Het eerste yowl ik
heerlijk wooi; al die dieren van de grootste tot
de kleinste, wat Avaren ze daar verwonderlijk
to zamen gebrary t!
Het tweede, ja, daar dwaalde ik ook met genot in rond; wat Nvaren die mummies interessant ; vie ze toch geweest zijn ?
The steenen ,y raven, \vie diarin begraven zijn
geweest; die afcj odsbeelden, wie ervoor c,eknield
ltadden? Die omedolven gotten en pannen,
steenen en versierselen ! wie ze hail den gebrui kt ?
Al die vragen deed ik mijzelve, toen ik daar
rondwandelde en ik geloof dat als wij alles vat
kalmer en wat Inver op ons gemak hadden
kunnen zien, ik eenigen nit de volkeren der
oude Heidensche Avereld voor mij zou liebben

zien oprij zen.
Van flier Avandelden wij, steeds studenten en
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professoren tegenkomende, naar de burw, die
oude sterkte, welke de Bomeinen daar denkelijk
hebben opgerigt.

1k kan lwgrijpen, dat de Leidenaars trotsch
zijn op hun kasteel ; bet 10 zoo heerlijk mooi
tusschen het groen en men wandelt daar zoo
alleraardigst tusschen (lie bolwerken en mureii
maar ik geloof dat ik bet nog inooijer gevonden
zou hebben, als de kehier nit het log ement, dat
in de burw gelionden worth, ons niet telkens
met een onuitstaanbare pedanterie den Leidschen toren had laten zien, dien wij juist tot
ons voote geluk, gelijk hij zeker dacht, tusschen de schietioten konden waarnemen.
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Telkens als wij voor zoo 'n at kwamen,
werden we alweer op Mien wren opmerkzaam
;ernaakt, en ik was er ste114), en zeker van overtuiGd, dat die wren will
eigenlijk )T ezegd heel leelijk \vas.
t Speet mij dan ook

niet ijsselijk, Coen

NV

ij de

trappen veer atdaalden

en wat in het lovment
rT innen uitrusten, en dat
niet zoo zees om (le 4chamelij- ke als wel de

;eestelijke verkwikking,
die mij daar wachtte;
want reeds van 's morvns af had ik eenen brief
van Betsy in den zak en waarlijk ! ik had nog
geenen tijd gehad om hem to lezen.
Van bier komende Nvachtte ons meer eer clan
wel pleizier. Wij moesten eene statieuse visite
tvian afleggen bij Ds. lterson. Mevrouw kwam
ons voor als eene mummie uit bet museum, in
eenen hoovn leeren leuninstoel zittende. Keetje
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en Leentje precies als altijd, de Ds. r,elijk altijd
in zijne woordeit heel vriendelijk. 't Was er diet
rjenoe8 om er lanp, te blijven en daarom stapten wij maar spoedi), veer op, en lia
lanR en herhaal(1 zoeken en vrarj en vonden wij
eindelijk het huffs van Neefen Nicht Kist. NI la
de rjeheele familie was uit, namen (Iaaronl
dan ook maar spoediv, afscheid, met de belofte
evenwel van 's middas te komen theedrinken.
Wij dineerden ill ons louement en waren
daardoor in zoo n rj eestvervoerin dat Keetje
en ik aan viesheid dachten, ja zelfs, o
wonder boven wonder, viehakt ateli!!!!
t \Vas vrij r,oed en lekker; maar lanrien tijd
besteedden

Av ij

niet aan het diner, want we

moesten nov, de heele bibliotheek zien; d.
Vader moest nou onderscheidene boeken daar
nasnuffelen en opsporen. Wij trokken natuurlijk alw eel' niede, ry invn het Bapenburr, over
dat ik mij altijd veel mooijer had voorvsteld;
ell

hoewel we doodmoe waren, deden wij net

of we het heel pleizieriv, vonden, omdat Vader
er ZOO bijzonder v,eanimeerd voor was.
Wij vi inuen in de eerste de Neste kamer zitten,
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en hoewel de bibliothecaris alle moeite deed om
o ► s le amuseren,

o ► s heck mooije boeken

liet Lieu, konden \Yij de oory e

01W1 ► 11MACI ► Vali soezeriuheid

die ► staat \verdeti

►

bijna niet meet.

Nvarmte. tit

opri ewekt door eet ► portret

boven op eene bast, dat zoo allerbijzo ► derst op
Jufvrouw Ilarj e ► s leek en onze lachspieren in
beweinry l)ragt. Na ons vrij 1aui to hebbe ►
laten Nvachten, llaalde Vader ons af, en NVij
te zamen l)ij Neel' en Nicht Kist theedrinken, (lie

OHS

evenals de jonry e -nevelt en

nicliten alien riendelijkst en aardiry ontvinvn.
't Speet ons ry e-11°er,, dat

niet met hen

naar den Ilortus Botanicus konden rj aan,

ZOO-
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als zij ons presenteerdeit, maar neen ! Wij hadden beloofd Professor van der Chijs nog eens op
-•
'Lunen
koepel te komen opzoeken en wij troostten
er ons al over, in de hoop van ook zijnen zoon
ems te ontmoeten, die nor; zoo kort vleden zich
op het lijk zijner belle had willen doodschieten.
Dat viel ons tegen eveiiwel, hem zagen we niet,
maar Mevr. en Marie bevielen ons heel Toed,
beter dan wij ons hadden voomesteld. Zij waren daar op dien koepel in dien theetuin volmaakt als alle inenschen, die in koepels en in
theetuinen zijn.
't Gaf inij eeii allerduidelijkst idee van den
koepel ell den theetuin, die Hildebrandt in zijne
Camera Obscura beschrijft.
Mijnheer roemde het vrolijke vrije uitzigt
Vail

den koepel, Mevrouw het pleizierige van

zoo vrij in eenen eivn tuin te kunnen wandelen ;
Mijnheer gaf hoog op van de ruimte van zoo'n
koepel, Mevrouw raakte in verrukking, als zij
aan de appelen en peren dacht, die Naar theetiiiil

opleveren. A ch ! Ze dacht niet, dat zij

er slechts zoo kort rjenot van hebben zou.
Dezen zomer WaS

le

nog cell day, ill Arnhem,
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en dit najaar reeds krevn wij het berigt van
Karen schielijken flood. Haar dochter Marie zal
zeker reel aan Naar missen ; deze l)eviel ons heel
;oed : 't was zoo'n lief, zacht meisje!
Van her komende bezochten wij, docli
skiffs kort, de Familie Terpstra, \van wij veer
met onderscheidene nieuwe never en nichten
kennis maakten; en nu naar bed!
We verlanry den er hartelijk naar! en bet was
“eluk, slat wij op owe reis overal zoo heerlijk konden slapen.
ZaturdaR

WCIAC11

alWeer vroec, geroepen.

Wij moesten met den eersten trein naar Haarlem, en na in ons logement te hebben ontbeten,
‘varen wij iia een uur sporens te Haarlem.

HAARLEM
A DEN WEG GEZOCHT, GEvraagd, en Gevonden to hebben, wandelden wij over en door Bloemendaal
naar Zomerzorn, dat Zomerzorn waar lwt zan«ersfeest was gehouden en dat met Arnhemsch
omstreken wedijveren wit.
't Was een heerlijke dag, en allerverrukkelijkst veer; de zon scheen beeldig en wij waren
hijzonder opgewekt. AVe beklommen zelfs

t koepeltje op de duinen, en ja ! het is waar,
dat nezint herinnerde mij aan Boozendaal en
Beekhuizen, hoewel wij daar Been zee of Haarlemmermeer in het verschiet kunnen aantoonen

HAABLEM

daalden

Vail

5

1

de duinen ;den wandelden

tern tot Bloemendaal, en daar kreer, Vader
het lumineuse Mee, dat wij toch wel \vat ver-

moeid waxen en (Tat het

►

eter ell pleizierivr

was ons over ( )ver\ een in een open tentwavntje
naar den flout to laten
Bedenken en uitvoeren was een. Na een
oogenhlik reden we langs beeldige buitenplaatsen en Lungs de linnenbleekerijen en bloemenkweekerijen, na;tr Haarlem en kwamen weldra
in den flout aan ! Dat was heerlijk! \Vat hooge
boomen, vat breede linen, wat trotsche partijen, scat beeldig paviljoen ! Toch zou ik ieder
aanraden eerst den flout en clan het Haagsche
Bosch to zien.
Climax is immers in alle dingen aangenaam.
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Eenige regendroppels verdreven ons hier nit en
de stad in, die eenen allerliefsten indruk op mij
inaakte. Er schijnen hier echter volstrekt geen

dames of heeren te vinden te zijn. AVij althans
zagen er geen enkele.
Het standbeeld van Laurens Janszoon Koster
kwam mij allerrampzaligst

voor,

geen netts

sneer ! en een heel vuilen mantel om, allerlei
'impels in zijn geziw! bar! En toch vond ik
't pleizierig, dat hij er zoo leelijk uitzag; ik heb
altijd zoo's hekel aan den man gehad, niet one
hetgeen hij deed, inaar omdat ik zeker driekwart van mijn sclioolleven over hem he])
moeten denken, lezen, hooren en spreken.
NN kwanten natuurlijk veel te vroeg aan
't stationskoffijhuis, passeerden den tijd met

3
ons 'op de hoogte van de Courantennieuwsen
te brengen en chocolade en bouillon te gebrni-

ken en Bingen te half
0115

2

in den spoorwagen, die

weldra te Amsterdam bragt.

AMSTEIIDAAI
MSTERDAM, DAT IDEA AL VAN
alle mogelijke steden, dat middelpunt
van zoovele mijnergedachten, die stad
van Het Handelsblad en zooveleComedies,waar
zooveel kennissen

Nv oonden,

waar zooveel te

zien en op te merken was. En wij hebben daar
dan ook reel 8ezien en wij hebben erveel beleefd
en heel •eel oNemerkt !
\Vij inoesten eerst al de nrachten bekijken
en o! ongeluk ! als \Vij ons verGisten en dachten,
dat de Keizersgracht binnen de Prineeptcht
iv-hi;en was, of vooronderstelden, dat de bni-

ANISTE111).
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tenkant digt bij den Dam gevon(len words en
dergelijke verschrikkelijkheden meer,dan krep,en wij ;eregeld knorren van Vader, zoodat de
nienselien ons aanzagen en dachten: of die
k•wderen Your ideilicr met haat' VANr up reis
waren? Den Dam vonden allerheerlijkst;
wij beklommen de beurstrappen en wandelden
dour de lieu's, aka wij Mite koopmanskinderen waren. Wij r,inp,en als jonueheeren up bet
cati4estanrant een broodie eten, we waren wel
eeni;e dames, maar we waren vreem(Ien

Het paleis daartep,enover im ► oneerde uns
waarlijk; wat Madden we Diet gevven om het
eens van innnen te zien, maar de tijd was hiertoe te kort. Nu wachtte ons een allerdolste en

AMSTERDAM

al lerpleizierigste visite bij Mijn beer en Mevrouw
Fred. Muller, bit welke rTelegenheid wij Amsterdam voor 't eerst naar bepnnen to vinden,
maar daarvoor krevn wij ruimschoots verwwdinn, daar de Familie Muller ons terstond merle

naar Natura verzocht. En nu had men daar
Keetje bras dessus- bras dessoiis met een Duitschen reef, miju persoon dito Tito met Chr.
Muller kunnen zien wandelen , tusschen de
open en de voRels en de zeehonden en de
herten, enz.
En wij vonden alles natuurlijk heel heeldiR,
en wij zeiden bet eivnlijk

11(T,

meer (Ian wij

bet wel vonden, omdat de Amsterdainmers er
zelve zoo verrukt over zijn, en wij aten bij
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Muller aan huffs een broodje en wij spraken
reel, en wij dachten nog nieer, en we gingen
heel deftiu in eerie beeldige kanier in bet Bonddeel logeeren.

Den volRenden morgen vertrokken wij per
tweeden trein. Vader was dog blij en wij hadden loeijend het land, slat wij ten half ure
weer to Arnhem arriveerden.

AANTEEKEN1NGEN
i -ertrek lilt

e
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Blz.
Fader: Mr. Isaac Anne NijhoIf, boek ► andelaar-uitllever te Arnhem,
gel). aldaar 26 Juli 1795, overladen to Juni 1863. Sedert 18 t
archivaris van Gelderland, sedert i85o Dr. h. c.
Keetje: Martina Cornelia, oudere zuster van schrijfster, i);eb. te
Arnhem

a4 Mei t83o, overt. aldaar 2 Fehr. 1854.
Se

mij : Sclirijfster van het reisverhaal; Hendrina Hermina

en voorlaatste kind van Is. An. Nijhoff, geb. te Arnhem 8 Fehr.
1833, over!. te (losterbeek ,7 Dec. 1927.
Blz. 3
Loosjes: waarschijtilijk een lid der Ilaarlemsche ttitll-eversfamilie.
den Neel: mij onbekend wie bedoeld.
Grande carte de la Revolution des Temples: nip onbekend.
Rotterdam
►

lz. a

De neve

►

Terpstra: zonen van H. Terpstra en .1. L. A. Terpstra-

Nijhoff. lip was een dochter van Ds. J. L. Nijhoff, zoon nit het
eerste huwelijk van Paulus Nijhoff en ziiti eerste \Ton, - Aletta
Brouwer, (tits halfbroeder van Is. An. Nijhoff. Rein Terpstra was
tabakskuoper en woonde in de Hoollstraat.
Let: Let Terpstra,

1 . 01.1\\*

van Rein,

►

eette naar Isar moeder A letta

Brouwer.
Biz. 7
Gaanne Intd ik zoo'n oonlogsschip eens van bitmen geziett: „Nerllens
in Holland kan men er peter en i;enrakkelijker toe konten, unt
aan bound van een diet. !;route Oostindii>vaarders te word,' toeg,laten en ► hen inwendill nailer te beschouwen - , schrijit A. J.
der Aa, //aad/mekl, oaar

do,a•

Vail

rader/aad. 18 i9,

193. Haar wensch had (his gemakkelijk vervuld kunnen worden
als zij net zoo ci ehaast march i;eweest.
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familie van der Bor: mij onbekend wie bedoeld.
Half in het duister beschouwden wij Erasmus : „Op de groote markt,
die, betgeen men niet zoo dadelijk merken kan, grootendeels
eene overwelfde g- racht is, heeft men hem in het jaar 1621 een
metalen standbeeld opgerillt met een lang Nederduitsch en Latijnsch opschrift". Van der Aa, 194.
Blz. 8
Dom inee ter Haar: schrijver van Mfereelett nit (lc geschiedenis. deg
kerkherpormitty.

Amst. 1846.

Blz. q
bezagen de mooije winkels bij de Beurs: „De bears, gesticht in 1722,
een langwerpig vierkant gebottw, inwendig een mime plaats met
pilaren, duet zich nitwendig zeer eenyoudig your, met drie hooge
paviljoenen door twee lagere middelstukken verbonden. Geheel
van hardsteen gebouwd, is zij het beeld van de zekerheid van den
Mandel met nuttige weelde verbonden". Van der :1 a, 198.
',eel Rein : Rein Terpstra.
familie Maronier: aanstaande famine van haar outlere mister Aletta
geb. 23 Juli 1825, verloofd met .1. H. Maronier, den lateren

►

re-

- aronier Hzn was boekhouder en woonde
dikant. I)iens vader, J. M
op de Nieuwehaven.
Bz.
M. van Boekeren : R. J. Koopmans van Boekeren, he latere domine
to Leiden.
M. Engelen : onbekend wie bedoeld.
het prachtige (sic) stationsgebottw : men zie de afbeelding!

1)elft
Blz.
Mevronw limits : onbekend wie bedoeld.
Blz. 13
We gingen vervolgens naar een veil, docker en zwart gebouw : „Het
Gebouw, waar die schendaad verrigt is, het Prinsenhof genaamd,
aan het oiide Delft is titans een Kazerne. De wachthebbende onderofficier i;eleid den vreemdeling rood, waarvoor deze de wacht
eene fooi van 2:i tot cent geeft". Van der Aa, 182.
den dolk in bet hart stak : minder vakkundige uitdrukking voor
pistoolscboten.
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gingen we op het logement theedrinken : waarschijnlijk bet Casino,

op het Oude Delft.
Betsy : Betsy van der Dussen, dochter van J. van der Dussen, bandelaar in ijzerwaren, woonde in de Weverstraat. Zeer muziekale
familie en zeer gezien in Arnhem. Zij is ook na haar Imwelijk
met den beer Nijman, te Zutphen, tot haar dood met de schrijfster
bevriend gebleven.
Moe : Martina Cornelia Houtkamp, gel]. 8 Maart 1795, overl. 7 Jan.
1874, in 1817 getrouwd met Is. An. Nijhoff.
Den Haag

Blz. i6
door een doolhof van straten en stegen : De trekschuit van Delft
legde aan het Zieke aan, de familie Wijnbeek wooude in de Herderstraat. Men zou dit tegenwoordig een heele wandeling noemen !
Familie Wijnbeek : Mr. H. Wijnbeek, geb. 15 Nov. 1772, overl. in
1866, was directeur van de Staatscourant en inspecteur van bet
onderwijs.
Louise : zijn dochter, was geboren in 1821. Zij bleef tot haar dood
een trouwe vriendin. Haar vader was 24 Febr. 1819 getrouwd
met de weduwe van Dr. C. P. van Tricia, geb. L. M. baronesse
van Alderwerelt, overl. in 1821. Een broer van dezen Dr. van
Tricht was in i 8 i 3 getrouwd met Jacoba Maria Nijhoff (i 788—
1870), eel) germa in-nicht van Mr. Is. An. N.
Blz. i7
op zijn elf en dertigste ingerigt: van Dale geeft als oude beteekenis:
in de prities.
in ons eigen huis weer te kunnen schikken : De familie Nijhoff
woonde te Arnhem in de Bakkerstraat. Paulus Nijhofflieeft, in
184 bet huis in de Bakkerstraat laten afbreken en verbouwen.
„Bij de verbouwing van dat huis is er ongelukkig een van de twee

torentjes afgebroken, die nog op een oude kaart te zien zijn en
werd 't inwendig bedorven doordat de kamers veel te klein, de
eikenhouten trappen veel te breed en (le marmeren ganger met
die trappen veel te inooi waren voor twee oude menschen. Toen

zijn zoon Isaak Anne er later met vronw en kinderen in woonde,
liebben zij die inrichting dikwijls antlers i);ewensclit!'' (rerz4n.htiny van tnnte _Ulna in een sehrijoen ann 11 ".
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Blz.

en het nieuwe huis van Prof. Thorbecke : hook Javastraat en Koninginnegracht.
zestig jaar jonger: Mr. Wijnbeek was toen 79 jaar
Blz.
verjaardag van de Koningin : t7 Juni.
Mevrouw Alderwereld: Cornelia Jacoba Rademacher, schoonzuster
van de overleden mevrouw Wijnbeek,getrouwd met haar broer
M. C. baron van Alderwereld.
Cato Jonker: dochter van D. Jonker, ambtenaar, woonde aan de
Bogt van Guinea, vriendiu van Louise Wijnbeek.
Blz. 21
Mevrouw Bosbooin—A. L. G. Toussaint: woonde toes met haar
man, den schilder, op de Zuidwal.
BIZ. 21
CI1

(lie anderen, die in de vier hoeken van het \Villemspark staan :
Een daarvan was het standbeeld van Descartes, later in den Win
au de H. B. S. op het Bleyen burg opgeborgen, thans geplaatst op
het Newtonplein.
Blz.

waar de Gebroeders de Witt in iT)68 vermoord werden : Hier staat
schrijfster met haar jaartallenboekje op gespannen voet.
Blz. 26
Nog zie ik het eilandje Decima: „Een merkwaardig model van het
eiland Decima, de Nederlandsche factorij in Japan, door Japanezen met de meeste zorg en met inachtneming van de meeste
bijzonderheden, vervaardigd". Van der Aa, 162.
dat stork hemd van Willem I ... en die twee dolke

►

: „Het gewaad

van Willem I prins van Oranje, hetwelk hij aanhad, op den dag
dat hij to Delft vermoord werd. Het is een Buis van glad graauw
leder, met bloed bespat, van kogels doorboord en met sporen van
kruid. Daarnevens liggen de pistool, welke de moordenaar gebruikt heeft, en de beide noodlottige kogels". Van der Aa, 163.
Blz.
den stok van Tromp: „de wapenrusting van den admiraal

Tromp, waarop nog de indrukselen van kogels to zien zijn. De
leuningstoel van Jacoba van Beieren.... De wapenrusting van de
Ad miraal de Ruiter, met de keten en de medallic., welke hem de
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Staten Generaal geschonken hadden.... De kas van Czaar Peter,
geheel van schildpad met zilver ingelegd, door den heer Brand to
Amsterdam, op last des Keizers vervaardigd, afbeeldende een
rijk hollandsch koopmanshuis slit het laatst der zeventiende en
het begin der achttiende eeuw, met al het huisraad, waaraan
jaar gewerkt en 6o.000 gulden besteed i

•

Van der Aa, 163.

Den Stier van Potter vond ik evenwel heerlijk : „de alom beroemde jonge stier van Paulus Potter, het voortreffelijkste st Ilk
van het geheele museum, het meesterstuk van Bien uitmuntenden
schilder, bijzonder merkwaardig, wijl het een van de weinige
beestenstukken is, welke Potter bijna in levensgrootte geschilderd heeft". Van der Aa, 16o.
131z..17
De stttkjes van Jan Steen : „Jan Steen, de doctor, die een meisje de
poll voele'. -Van der Aa, 158.
Blz.
waarop

les in de anatomic is afgebeeld : „Rembrandt van

I ►►

ijit,

de ontleedkundige les van professor Tull); ofsehoon de yourwerpen weinit; ttitkomen, is tlit stuk evenwel een der sehoonste
en beste van dezen

► eester.

Vroeger hint; het op de at ► atomie te

Anisterdatit''. Van der Aa, 157.
Blz. 3o
Mal, een joitgen Meer vooritt

niet ditidelijk ; iu het oorspronke-

lijke its. heeft waarsehijnlijk jets antlers gestaan.
Blz. 37
ook 'tier outbrak de kerkstoof niet :

► tij

onbeketide ititdriskkint;.

L ei de n
Blz.

..mijniwer Van Boekeren :

hierboven blatlz. t o. H ij had „Niles"

op zitster Keetjt. Vandaar Avellieht „vaders benttattwdlleid". Ze
zijii ten korten tijd vet-kohl lleweest. Zij overleed 7.4 Fehr.
Dc km.ijen bleN-eti op eenen eer

► ieclillen

a fstand : vat begrijpellijk

is, want het was Vrijthig „en the wekelijkselie, zees bela

► grijke

markt worth op Zaterdag nehonden" zeto Van der Aa, t 7.9.
poort, die op een afstand gezien sick geheel selteef staanile aan oils
voordeed, maar toch N - olniaakt Frio st o red : de Rijiisbilrge• ► oori,
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Nvaarva

► le

doorgang filet rechthoekig lie

►

en daardoor lieu iff-

druk maakte.
Blz. 43
logement in It Breestraat: waarschijillijk de Lion d'Or, of de Zon,
'wide op It Breestraat.
eerlijkse ► e reizigers: nitdrukking fnij on
het :Museum van Natintrlijke

► ekend.

ist ► rit., iu

ern zeer d. ► elmatig

ingerigt i;e ► oilw 3;111 It overzijde van het Rapenburg, in mime
zahm ten mon gesteld, is, .64 ,01101nel' des Zondags, dagelijks van
tot 3 iire •oor het

►u

► liek

iripend. Van der Aa, 137.

Het Ainsenni vat. (1.1.11teden, in het begin A-an (le Breestraat, is des
Zondags . - ail 12. tot 7, des Dinsdags, Domlerdags en Zaterdags
Vail I 1 11,1

II 11. VOI II'

erne kleine fooi (

►

het pu

► liek

open, doch tegen betaling van

, rent) eeliter dagelijks, van 's morgens 7 tot

avonds ure te zien. Van der Aa, 138.
Blz.
liaar de burgt

het ligt zoo Iteerlijk mooi tussclwn het groen :

„flew trappen zijn eeliter in het jaar 1837 Nveggebroken, de geheck !telling an de henvels met slingerpaden aangelegd, welke,
ghtoijend•, naar °m

► o.%

voeren. Toni is ook tie boomgaard,

strike vroeger den Burg van alit, zijden mnringde, in ern fraaije
Engelsche wandeling herschapen, waarin de vruchtboomen aardig geschakeerd zijn”. Van der Aa, i3o.
den Leidschen toren : „De toren 1 - an het stadhuis, de hoogste en
fraa iste der gelieele stall, is met eel, fraai nttrwerk en klokkespel
voorzien''. Can der Aa, 134.

helaas, verdwenen.

Blz.
Ds. herson : Ds. F. H. G. van Iterson, geb. 9 Juli IHo4, van April
1839 tot lie '. 1847 predikant te Arnhem, daarna te Leiden, oven.
1884. Hij wounde op he Hooigracht.
Keetie en Leentje: twee van in vier dochters van I)s. van Iterson.
Biz. 46
Neel en nicht Kist : Antony Kist ‘Vzit., inspecteu• gouden en zil-

vrreu

178.-t---186:; en diens

VrOlINV

Susanna Philippina

du Clonx, 1789-18(to. Zijit moeder was Johanna Blithers, ee

►

zitster van de grootinoeder (van moederszijde) . - an de schrijfster.
bi ► liotheek : „In hetzelftle gebottw (Ontleedkundig Kabinet) heeft
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men de aanzienlijke Bibliotheek der Hoogeschool, welke een
rijke verzameling in alle vakken van geleerdheid mag genoemd
worden". Van der Aa, 14o. Zij was in 1822 verhoiiwcl en werd
wederom verbouwd in 1862.
Blz. 47
de bibliothecaris: Prof. Jacob Geel, bibliothecaris van 1833 tot 1858.
Jufvrouw Hagens: waarschijnlijk een bekende figuur in de Arnhemsche familie.
Blz. 48
Professor van der Chijs: Prof. Pieter Otto van der Chijs. Over zijn
koepel leest men in : De skid Leiden. Met bijschriften door A.
Montagne If:. Leiden, Couvee, (1859), dl. I. blz. 56 : „In de o nmid-

dellijke nabijheid van het Stationsgebouw en daarvan alleen
door een stuk weiland gescheiden, ligt een rij koepels van tuinell,
uitkomende in de laan, die nog den naam draagt naar een ges•hiedkundige bijzonderheid nit het beleg van Leiden in 1574.
Men zegt dat deze gronden met hetgeen et- op stored, zijn verkocht voor een zak haver ; ter gedachtenis waarvan op de voorpoort van die laan staat geschilderd een zak met haver gevuld en
daa•bij het jaartal 1574. Een groot gedeette van dien grond behowl titans aan Prof. Pieter Otto van der Chijs, Directeur van
het. Akadeniisch Penningkabinet to Leiden, die daarop een sierijken koepel heeft doer plaatsen".
Blz. 49.
Fa rails Terpstra : waarsehijnlijk familie van de Rotterdantsche
Terpstra's.

Haarlem

Blz. 5o
Haarlemmermeer: Nog net bij t ijds ! In Juli 1852 kwanten de

eerste

gronden droon.
Blz.
standbeeld van Laurens Janszoon Koster: „Op de markt na

► ij

de kerk, ziet men het (steepen) standbeeld van L. J. Coster,
zonder eenige kunstwaarde, in 182.o nit den kruidtuin — waar
het in ( - )pgerigt was — lierwaarts overge ► ragt. Van der
Aa, 8€).
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Biz. 55
Nit

v■

aelitte wis ern allertlulst1. (.II alletpleizie•igste visite ....

welke grle1;etil•i(1 H ij Amsterdam

V001 . ' t

vitaleti ; ook bier stolid i11 het (lors

verst (mar begoillicit to

► r ► likelijke

lis. N%

iclit

Its ;Hiders.
1111z. 56
Frederik Midler: de
Naiiira „de h1.iciBc
Mac,istra,

► ekende

boekliandelaar.
Gett

van

►► tselta ►

: Natitra Art is

1838 nest kilt, zijit gebie(1 vier titalen moot it-

breideli 1.0 t hails (18 '0)

► 11/p . %1 . 1 . 1* I 600

11.(14.11 telt, wider

elkt.

(le aatizictil ijkste i11 (lets lau de . 1)1. to(Tatig tot (lit getioutscha
ill (le Middellaalt (11.1. Platitaad je". Va11 der Aa,
1:11ristiaati

waarschijillijk jet

ZO ► I viii J1.11i11111('S

111 . 11 1/111 . 1(IliiI1111 . 1ilitr.
BIZ. :17

lief Bonded :1,toviiielit op dell 1101.k vat( (le 1)( ► .11.11straat.

►

is

AFBE EL1 NGEN
Bladz.

Arnhem

Gezieht op Arnhem.
Afvaart can de boot.

Rotterdam (;ezieht op Feijenoord.
1)e Boom ►jes, met de Duitsehe hoot.
NederlandSelle Jagteltil).

7

Heel(' can Erasmus op de markt.

8

I)e benrs.
Station.

9
Dell(

Gezieht can de Schie 'mar 1)elft.
Graftnonnment van Willem I.

t

(;ezieht op den Haag.
(i

1)(91 Haag

Azinlegplaats -van de 1)elftsche treksclniii
aan het Zieke.

17

Hills can tlu 1aiitiliu N. in de Bakkerst•aat
ti Arnhem.

8

Hit Nieuwe ke•kltof aan het kanaal.

I

Vijver in het lIttagsehe b ► sch.

9.0

Bazar van Boer.
Cltineeselw (.1a

► anselte)

► o ►► en

in den

Bazar can Boer.
ithilersland !weld in het Noordeinde.
Het. standlweld Bats DeSea•it'S ill het
NVillenis ► ark.
j
j

Een der vier beelden in het NVillems ► a•k.
Paleis can den koning.
Binnenhof.

),

van den vijver

K011inkliike
31

Begin can dell SelleVelliligS • liell weg•

33 Scheveningen Op het Annul.
3

Itadluil is.
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