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Keulen, 12 juni 1830, 's avonds half elf
Lieve, beste vrouwtje, ik schrijf u spoedig om mij enigszins voor het verdriet
schadeloos te stellen van u zo te hebben moeten verlaten en nu moet ik nog 2 of 3
dagen wachten, eer ik iets van u weet! Onze reis is, op 't weer na, zeer goed begonnen.
Tot Utrecht goed gezelschap, verder minder goed. Te Kleef pas te elf uur 's avonds
aangekomen en bij Wittwe Looke (daar wij laatst met Wijntje ons rijtuig van hadden)
gelogeerd, tegenover de Post.
's Anderendaags morgens (vandaag) te 3 uur op - dus maar 3 uur geslapen - en te
4 uur op de Keulse Schnellwagen, met zeer plezierig afwisselend gezelschap.
Tussendoor wat geslapen, te Geldern ontbeten en te Krefeld Im wilden Mann gegeten.
Wij zijn hier eindelijk rond 9 uur aangekomen en vonden prachtige kamers Im
kaiserlichen Hof. Hebben nu aan de table d'hôte à la carte gesoupeerd en zitten nu
alle drie op onze kamers te schrijven. Wij reizen veel met een jongen Van Heukelom,
die te Rotterdam schijnt in de handel te zijn en door dominee Van Geuns te Nijmegen
aan de Schnellwagen werd gebracht. Morgen te 9 uur gaat het naar Koblenz. Daar
slapen en dan weer over Mainz naar Wiesbaden, waar wij dus 's maandagavonds
hopen aan te komen, om dan de volgende avond naar Frankfurt te gaan, vanwaar ik
u dus woensdag verder zal schrijven. Hoe gaat het toch met de zaak die Logger moet
cureren? En hoe met het slapen en het kleine wurm? Mokkelt haar eens lekker van
mij, ook Hop. Groet toch tante hartelijk van mij en Mien. Laat eens aan mama zeggen,
dat ik wel ben, en overtuig u toch dat ik u recht mis en gedurig aan u denk. Zo spoedig
mogelijk zal ik maken, dat gij verder dan Zürich onze route meer bepaald weet. Dag
beste, lieve vrouw.
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Wiesbaden, 15 juni 1830.
Mijn vorige was van Keulen, niet waar, beste vrouwtje. Wij hebben daar best en lang
geslapen, zijn 's morgens met de jonge Van Heukelom en met een jong Pruisisch
luitenantje (waardoor wij zeer goed Duits discours hadden) naar Koblenz gereden,
van 's morgens 9 tot 's middags 6 uur. Te Remagen gedineerd in een half uur. Te
Koblenz vonden wij best logies Im Trierischen Hof, we wandelden nog wat naar de
overzijde van de Rijn, soupeerden à la carte, en trokken 's anderendaags (gisteren)
's morgens te 6 uur per Schnellwagen langs de heerlijke rivier over Bingen (waar wij
dineerden) naar Mainz. Ik heb een goed gedeelte van de weg in de voorcabriolet
kunnen zitten. Het is toch allervoortreffelijkst. Te 4 uur kwamen wij te Mainz aan,
bestelden onze koffers per pakwagen naar Frankfurt en reden met een Mieth-wagen
naar Wiesbaden (met de hoededozen), waar wij te zes uur aankwamen, met vrij goed
weer, hoewel wij het tevoren boven die streken geweldig hadden zien regenen. In
de Quatre Saisons hebben wij twee zeer goede kamers. En in het algemeen schijnen
wij daarin goed geholpen te worden, omdat wij dadelijk om twee kamers met drie
bedden vragen. Spoedig ging het weer regenen, en alles was daar slik en plassen.
Wij konden evenwel nog naar de winkelgalerij gaan. Alle waren zijn nog niet
uitgekraamd. Spoedig ontmoette ik ons koopvrouwtje Schrijer van Darmstadt. In de
Kurzaal merkten wij grote toebereidselen en de Kellner zei ons, dat er die avond
groot Bal paré was ter ere van de verjaardag van de hertog, dat vreemdelingen daartoe
alleen geadmitteerd werden in rok gekleed en met een permissiebiljet. Nu hadden
wij noch het een, noch het ander, maar die vriendelijke jongen (de Kellner), die zeer
veel op Ds. Hasebroek zijn vrouw geleek, bezorgde ons de permissie, ook om in
onze jasjes te komen. Wij kochten ieder een witte das, kregen de hoed uit de
hoededoos en stapten te 9 uur naar het Bal. Daar was in de grote zaal die magnifiek
verlicht was (ook met een briljant Chassinet, waar op een altaar stond Wer
Gerechtigkeit
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säet, ernet Liebe) een prachtige verzameling dames en heren, die, geaccompagneerd
door het orkest, zongen den Herzog segne Gott (het God save the king), waarvan de
gedrukte coupletten in de handen waren. Dat was treffend. Daarna begon het bal.
Zeker honderd paren, die walsten enz. Intussen hadden wij de student Bol daar
gevonden, een zeer aardige jongen uit de Oost. Wij gingen in de zaal naast de Kurzaal
(benevens veel heren en dames) met ons vieren à la carte souperen. Alweer, zeer
goedkope wijn. Het was er zeer briljant.
Hedenmorgen hebben wij het bezoek aan de bron, om de aanhoudende regen,
moeten verzuimen. Wij zitten te ontbijten en dat slechte weer zal ons waarschijnlijk
beletten om Die Platte te gaan bezoeken. Liever zullen wij vanmiddag spoedig
voortmaken naar Frankfurt, en dan verder. Gij zoudt eens moeten zien hoe Wiesbaden
weer toegenomen is. Een aantal huizen en paleizen is erbij gekomen. Het zou hier,
of te Koblenz, inderdaad zaak wezen om eens voor enige weken logies te nemen.
Heerlijke natuur, variatie, winkels, vreemdelingen, allerlei amusement (voor mij een
interessante bibliotheek) en goedkoop leven. Wat zegt ge daarvan? Nu beste vrouwtje,
lange brieven kan ik niet schrijven onder het praten met de heren, maar ik beloof u
dikwijls te schrijven. Morgen hoop ik uw eerste te Frankfurt te vinden, waar ik
ontzaglijk naar verlang. Telkens denk ik om u, om de twee kleintjes die met u zijn
bij tante, om tante en alle vrienden. Veel complimenten aan allen. Adieu, beste
vrouwtje, het blijft nog regenen.

Heidelberg, 18 juni 1830.
Met onbeschrijflijk genoegen, lieve, beste vrouwtje heb ik gisteren uw brief te
Frankfurt van de post gehaald en gelezen. Hoe gezegend, dat uw borst niet erger
wordt, en dat gij nu zo'n plezierige rust geniet. Ik kan u niet zeggen hoe veel
raisonnement ik nodig heb, nu reeds, om mij te overtuigen, dat ik verder moet gaan,
want het oude komt weer sterk op, dat ik mij niet zo lang, zonder u, gelukkig bevind.
Ei
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lieve, maak al mijn brieven open, ook die van het Ministerie en schrijf mij maar de
korte inhoud; indien er iets over v.d. Linde in de brief van het Ministerie staat, zend
hem dan eens aan Van Hengel, die voor mij die belangen zou waarnemen.
Ik zal nu voortgaan met mijn reisberichten. Toen ik u de 15de te Wiesbaden 's
morgens schreef, was het zeer slecht weer; wij konden voor het eten slechts de
publieke gebouwen gaan zien, het Nerotal, dat vol slijk was, en de bibliotheek, en
het slot van de hertog, Wilhelmstrasse, dezelfde straat waarvan de Quatre Saisons
de uiterste hoek uitmaakt. Wij dineerden in ons logement, gingen koffie drinken
achter de Kurzaal, zagen hen spelen en gingen toen nog de chaussée naar Die Platte
op. Die wandeling, met beter weer, leverde heerlijke gezichten op: in de hogere
bossen liepen de jonge reetjes bij honderden in het wild; evenwel het was te laat om
door te zetten en wij moesten, om vóór de avond thuis te zijn, omkeren op een half
uur distantie van de top. Het ging bovendien langzaam, omdat mijn vrienden
mankementen aan de voeten of schoenen hadden. Ik was en blijf volmaakt met alles
in orde. Wij vernamen van de Post hoe het was met de Schnellwagen om verder te
komen. Het bleek, dat er pas donderdag te 12 uur een reed van Frankfurt naar
Heidelberg, zodat wij besloten tot die morgen (17de) te Wiesbaden te blijven.
De 16de gingen wij vroeg naar de bron (ik was er een uur vóór de vrienden, die
wel eens willen uitslapen), ik kocht weer een glas, dat ik nu deze keer niet heb laten
staan, en dronk 5 glazen: er waren om het droevige weer bijna geen dames, maar
toch muziek. Daar vonden wij nog een Hollandse heer, Pauls, van Rotterdam. Wij
gingen ontbijten een kwartier van Wiesbaden. We wandelden door de tuin van de
Kurzaal en verderop langs nieuwe wandelroutes, waar een frisse beek een sterke
waterval doet bruisen. Dan komt men op een lieve heuvel, waar de herberg staat.
Later ondernamen wij, met voortreffelijk weer, de tocht naar Die Platte. Hamaker
op een ezel om zijn
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schoenen. De klim is lang, en daardoor verwarmend. Ik heb bij die gelegenheid
preuve gedaan van fatigue te kunnen uitstaan. Bovenop ging ik eerst wat in het
Wirtshaus, om te bekoelen, en een glas wijn te drinken. Toen naar het slot boven op
het plat, waarvan men een heerlijk uitzicht heeft: het gehele Nassause, Bingen, de
Rijn, Mainz, Mannheim, Speyer, Darmstadt, Frankfurt - waarvan wij echter om een
nevel aan de ene zijde veel moesten missen. Het is inderdaad frappant. En dan het
slot zelf: alles is smaakvol, eenvoudig en elegant. Ik zal het u nader vertellen. Hard
doorstappend ben ik voor de vrienden in de Kurzaal geweest om onze 3 plaatsen aan
tafel te bestellen; zij kwamen 10 minuten na mij. Wij hebben daar toen heerlijk
gedineerd, maar er is nog lang zo veel volk niet als toen wij er vóór 3 jaar waren. Na
het eten zijn wij gereden naar het Schlangenbad (gij weet wel, das Judenbad). De
ligging is in een diepe vallei, tussen de bergen in, zeer romanesk, maar de Anstalten
abominabel gemeen. Ik zou er niet geschilderd willen zijn.
's Avonds arrangeerde ik alles voor ons vertrek en de volgende morgen (gisteren
de 17de) reden wij te half zeven (met de heer Pauls) in het postrijtuig naar Frankfurt.
Gij kent die weg, die wij toen met die sukkelende paarden afgelegd hebben. Te
Frankfurt vonden wij onze koffers, ik uw lieve brief. Wij bestelden onze plaatsen op
de Schnellwagen, aten een hapje in het Hotel de Paris, en reden precies te 12 uur af
naar Heidelberg. De gehele route heb ik aan onze vorige reis gedacht en alles herkend:
Darmstadt (waar het logement Zur Traube nu prachtig herbouwd is), Auerbach, waar
wij die kreeftesoep aten, Heppenheim waar wij logeerden enz. enz. Te 9 uur reden
wij Heidelberg binnen. Ik slaap op dezelfde kamer, die wij toen verworpen hebben.
Tot nu toe nergens hinder van ongedierte!
Wij ontbijten op dit ogenblik (8 uur) in het logement, omdat de vrienden zo lang
in bed liggen bleven, tot dat hun koffers van de post waren gekomen: intussen was
ik al te 5 uur op geweest, en reeds naar de Schlossgarten gewandeld. Het is daar
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allervoortreffelijkst. Straks gaan wij er samen naar toe, blijven hier nog eten en rijden
dan te 2 uur naar Karlsruhe. Wij hebben hier met een Lohnkutscher akkoord gemaakt
om ons in 4 dagen over Karlsruhe, Rastatt, Offenburg en het Schwarzwald naar
Schaffhausen te brengen voor f 60. Nu beste vrouwtje, de tijd gaat om, ik moet mijn
financieboek nog bijschrijven, en dan de vrienden begeleiden. Zeer verlang ik te
Zürich weer tijding van u te vinden. Van daar geef ik u nader op hoe verder te
schrijven. Zoen toch de kleine wurm, en Hop, en maak mijn hartelijke complimenten
aan Tante en Mien, en ook bij gelegenheid aan Mama en Jans, waarvan ik gaarne
zal vernemen, dat zij wel zijn, en dat Jans de [?] zal ontvangen hebben. Dag beste,
in gedachten omhels ik u, en geloof toch dat ik u altijd bij mij heb! Adieu.

Schaffhausen, 22 juni.
Gisteravond te 7 uur à half 8 zijn wij hier aangekomen, lieve beste vrouwtje, en het
eerste ogenblik stilte (deze morgen half 8) neem ik waar, om u weer een lettertje te
schrijven en mijn verhaal te vervolgen. Mijn laatste was geschreven te Offenburg.
Maar omdat wij 's morgens zeer vroeg daar vandaan vertrekkende de brief niet op
de post konden doen, heb ik die besteld op de eerste pleisterplaats te Haslach.
De 20ste zijn wij dan van Offenburg gereden naar Villingen. Die tour is een der
merkwaardigste geweest die wij gedaan hebben. Eerst gaat het door het Kinzigtal,
genoemd naar de rivier de Kinzig, die uit het Schwarzwald vloeit naar de Rijn.
Verbeeld u de tour langs de Vesdre van Spa naar Luik, maar oneindig grootser en
meer gevarieerd. De sterk bruisende en over rotsstenen voortgestuwde vloed passeert
men wel twintig maal met goede bruggen. Hij gelijkt veel naar de Lahn, die wij in
het Nassause doorgereden zijn; telkens met watervallen, en heerlijke bergen aan
weerszijden. Wij passeerden daar het stadje Kirnbach. Daar was met de zondag een
ongelooflijke menig-
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te mensen, landlieden, waarvan ook de weg wemelde. Het is frappant. De boeren
met grote driekante of ronde hoeden, zwarte das, scharlaken vest, elegant gemaakte
jasjes van grijze stof, met witte kousen met kousebanden. Bij de vrouwen was het
vreemd, dat zij allen een klein kapje van goud of zilver droegen met kleuren
geborduurd, met een grote strik van lint. Aan het mutsje zit een zwarte kant, die een
ruime hand breed zijnde, sierlijk langs het hoofd floddert. Van tijd tot tijd zagen wij
fraaie ruïnes op de bergen. Wij dineerden te Hornsberg aan de Kinzig, midden tussen
hoge bergen. Verder werd een voorspan genomen bij onze twee paarden, omdat het
nu door het Schwarzwald ging. Overheerlijk schoon: zeer steile bergen op en af. Men
bevindt zich midden in een woeste natuur. De bergen met hoge donkere mastbossen
bezet, in de laagten met kleine hutten hier en daar bezet waarin ijzer bewerkt wordt
door middel der watervallen. Zware vrachtwagen met 14 à 16 paarden bespannen.
Nu en dan kwamen wij op zulke aanzienlijke hoogten, dat wij alles overzien konden.
Eigenlijk strekt zich het Schwarzwald grotendeels ten noorden van deze route uit,
wel 10 uur ver. Al die houten uurwerken worden daar gemaakt. Ook ons penduletje
is er vandaan. In de herbergen hangen zulke kleine klokjes om te verkopen die niet
groter zijn dan een kinderhandje, met daaraan hangende touwen en gewichtjes. Het
laatste eind werd om het slechte weer onaangenaam. Wij kwamen zeer laat te
Villingen aan, waar de straat opgebroken was, zodat we met moeite aan de Post (het
logement) aankwamen. Daar vonden wij zeer goed logies.
De volgende dag reden wij langs een soortgelijke, maar minder ontzettende weg,
eerst naar Zollhaus. Onderweg hielden wij even op te Donaueschingen. Daar staat
het slot van de familie Fürstenberg, geparenteerd aan het [?] huis van Baden. De
rivier de Breg vloeit daar en men ziet in de Schlossgarten een bemuurde bron van
de Donau. Meer sources van die beroemde rivier zijn in de nabijheid. Het land en de
bergen zijn
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steeds vruchtbaar en wel bebouwd; aardappelen, koren, wijn, alle groeien daar
voorspoedig. Te Zollhaus (een grenskantoor van de douane) hebben wij zeer goed
gedineerd. A propos van de douane moet ik u melden, dat wij nergens last hebben
gehad, behalve de eerste dag door Beek komende, waar de Pruisische commiezen
ons zeer lastig hebben opgehouden. Met de pas heb ik nog niet te maken gehad,
behalve te Frankfurt om uw brief te krijgen. Van Zollhaus gaat men onmiddellijk op
Schaffhausen: overheerlijke bergen en dalen, die wij doorgereden zijn, met de herders
daarbij, nu en dan in de verte de hoorn, waarmede het vee geroepen wordt. Op een
uur afstand hoorden wij, niettegenstaande het vrij onstuimige weer, de Rijnval.
Schaffhausen ligt aan de rechteroever. Te 7 uur reden wij de stad in die rondom van
bergen omringd is. Aan de ene zijde met een half-geruïneerde vesting op de hoogte.
Verder is de stad zelf niet aanzienlijk. Schuin tegenover ons logement De Kroon
stond een huis waarvan de gehele gevel in fresco zeer fraai beschilderd was, met
Romeinse beelden in nog goede kleuren. Overal zijn op de straten fonteinen met
ronde grote stenen reservoirs erom. Daar ziet men de dienstboden hun kuipen vol
laten lopen en fiks op het hoofd zetten. Ook enige paarden die gedrenkt worden. 's
Avonds ging ik nog de Rijn zien, die de stad van een kleine overstad (niet tot haar
gebied behorende) afscheidt. Daar trof mij het eerst het heldere, zee-blauwe water,
zoals ik het nooit tevoren zag en zoals het steeds in de Zwitserse meren is. Maar de
rivier zelf is krachtig, zoals gij nog niet gezien hebt. Het is een voortstuwen van
water, met vloed en draaikolkjes. Rondom fraaie bergen, met nette landhuizen
bestrooid. De houten brug is 172 passen lang. Het was regenachtig en wij keerden
spoedig naar huis. De straten zijn vol beken vuil water door het afstromen van de
bergen. Wij hadden zeer goede kamers. Terwijl ik steeds fiks en sterk blijf, waren
de vrienden vermoeid en moesten met thee souperen. Hedenmorgen ben ik dan ook
vroeger dan zij opgestaan (als naar gewoonte) en begaf
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mij, bij zeer lief weer, naar het bad, dat vlak aan de Rijn, een weinig lager ligt. Daar
zag ik reeds de gehele rivier, door de rotsstenen met golven en schuim bedekt, hetgeen
over zulk een breedte vooral zeer treffend is. Uit mijn badkamertje had ik daar het
gezicht op. Na het ontbijt ondernamen wij de tocht te voet naar de Rijnval. De
conducteur voorop met onze grote jassen, wij met de paraplu, die al spoedig nodig
was. Doorgaans hebben wij die tour onder een sterke regen gedaan. Eerst de Rijnbrug
over en 3 kwartier gewandeld door het slijk naar een oud kasteel vlak aan het hoofd
van de val, waar men als in een sterke regen staat, daar de massa van water 72 voet
hoog vallende, alles met waterstof, evenals poeder opvliegende, bedekt. Ik kan u
geen beschrijving geven van dat ontzettend gezicht. Een afbeelding breng ik mee.
Vervolgens voeren wij in een klein schuitje over en jouisseerden nog eens van nabij
van het schouwspel. Toen, aan de overkant, gingen wij op een toren, waar de chambre
obscure is, om nog eens op die manier te kijken. Daar ziet men het en face,
overheerlijk schoon, maar ik wil er niets van zeggen. Op mijn ziel heeft het een diepe
indruk gemaakt, die ik nimmer zal vergeten. Bij die chambre obscure heb ik een
goede plaat gekregen die ik voor u meebreng. Thuiskomende moesten wij onze
schoenen en kousen uitdoen, die doornat waren. Na het diner reden wij met onze
Heidelbergse koetsier, al weer in de regen, naar Zürich. Eerst langs de rechter
Rijnoever, tot Eglisau, zeer berg op en neer. Daar passeerden wij de Rijn over een
overdekte houten brug, zoals men er hier meer heeft. Toen dadelijk weer zeer steile
bergen op, verder meer vlak land, zodat, behalve de bergen in de verte, het aanzicht
was zoals in Gelderland of Brabant. Ik denk, dat het geheel noordelijke deel van
Zwitserland dezelfde aanblik biedt en zal dus adviseren om dadelijk naar het fraaiste
te gaan.

Zürich, 23 juni.
Gisteravond zijn wij te half tien hier aangekomen, Im Schwerdt. De stad, omringd
van bergen en heuvels,
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die met fraaie landhuizen voorzien zijn, ligt aan het noorden van het Züricher-meer.
De Limmat, een snel stromende rivier, loopt erdoor. Het logement is fraai gelegen,
aan de rivier. Onze kamer ziet erop en wij zijn hier zeer wel, met oogmerk om enige
dagen uit te rusten en mijn visites te maken. Het is 8 uur en ik heb nog geen
gelegenheid gehad om naar de post te gaan. Dus tot straks. Ik heb nog vergeten te
zeggen, dat ik gisteren voor het eerst te Schaffhausen heerlijke forellen heb gegeten,
zoals nooit tevoren en sedert 3 dagen bij het ontbijt uitmuntende heldere honing. Ik ben in mijn schrijven gestoord door uw lieve brief. Ik kan u niet zeggen hoe zeer
die mij genoegen gaf. Vooral dat uw borst niet erger werd en dat het kleine lieve
wicht steeds door u gezoogd kan worden. Het was toch een goede schikking niet
waar, dat gij bij tante zoudt zijn. O! dat maakt mij zo gerust, hoewel 't mij mijn
verlangen naar u niet vermindert, en ik tenminste zeker, indien ik alleen was, de tour
meer zou voortjachten om spoediger thuis te komen. Maar laat ik u nu verder vertellen,
want het is nu 's avonds half elf, en het eerste rustige uurtje om voort te schrijven.
Vanmorgen ben ik mijn visite gaan maken bij professor Orell, die mij allervriendelijkst
ontving en mij een uur bij zich hield. De lieden in de stad eten hier te 12 uur: ons
diner in het logement was te 1 uur, zodat ik in dat tussenuur nog eens de stad kon
bezichtigen, die inderdaad zeer fraai is. De straten op en neer, zoals te Nijmegen en
Luik. Maar de heerlijke Limmat met zijn blauwe doorschijnende wateren, stroomt
of liever stormt erdoor, en het einde van de stad is tegelijk het begin van het heerlijke
Züricher-meer. Veel levendigheid en handel geven hier en daar het aanzien van
Rotterdam terug. Men heeft dus ook langs de straten hier en daar overdekte galerijen,
en grote keus van winkels en magazijnen. Orell bevond zich uit beleefdheid bij ons
aan de table d'hôte. De kamer is op de hoek van het logement en ziet over de rivier
in het meer en op de omliggende bergen. Van tafel wandelden wij naar de bibliotheek,
daar wij onder andere

John Bake, Reisbrieven

17
aant.

geheel Zwitserland in basreliëf zagen en een heerlijke, marmeren buste van Lavater
die daar geboren is en bij gelegenheid van de oorlog door een dronken soldaat zo
werd aangeschoten, dat hij aan de gevolgen is overleden. Toen wandelden wij over
de kermis (waar ik weer wonderlijke costumen zag) naar de Neue Anlage, waar een
bronsmonument voor Salomon Gessner staat. Vervolgens recipieerde ons Orell bij
zich, waar nog 4 andere geleerden bijeen waren, hij presenteerde ons thee en
vervolgens wandelden wij gezamenlijk naar een Garten buiten de stad aan het meer.
Heerlijker avond in genoeglijker gezelschap hebben wij tot nog toe niet op onze reis
doorgebracht. Het was mooi weer. Het blauwe meer was stil en effen. De boorden
aan weerszijden met bergen en dorpen en lusthuizen omringd. De mensen zo
vriendelijk en hups als wij ze wensen konden. In de verte de glacières nu en dan door
de zon in een roze rood licht vertoond, tot 20 uren ver, aan de andere zijde de vrolijk
liggende stad met zijn witte gebouwen. Gij kunt u geen denkbeeld maken van al dat
fraais en die innemende toon der Züricher heren. Dat hebben wij dan toch door onze
Bibliotheca gewonnen. Men zou ons daar ijdel maken. Zij hebben ons nog thuis
gebracht en plannen helpen maken. Wij denken morgen een tour te rijden langs het
meer naar Rapperswil aan het eind, en dan de andere kant weerom. Overmorgen een
watertourtje, en dan zijn we weer geïnviteerd met die heren elders. Denkelijk gaan
wij zondagmorgen pas hier vandaan, de 27ste en nemen dan de reis dadelijk over
Zug, de Rigi, Altdorf, de Duivelsburg en de St. Gotthard naar Italië, zodat ik daar te
Milaan volgens afspraak uw volgende brief verwacht. En dan tot de 12de juli of de
13de liever, te Genève, die gij de 3de of 4de kunt afzenden. Gij ziet beste vrouwtje,
dat ik u zo dikwijls mogelijk schrijf. Wist gij eens hoe gaarne ik het nog meer deed!
Zeker krijgt gij spoedig nog een brief van mij. Maar deze zal ik nu maar sluiten, om
hem niet langer terug te houden. Veel groeten aan tante en Mien, ook vooral laat ge
aan Mama wat van mij weten en aan
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Peggij. Kus toch de kleine Wilhelmina, en Hop van mij zo veel ge kunt en houd een
goede portie ervan voor u zelve. Dag mijn beste, liefste vrouw! Ik ben volmaakt
gezond. Adieu!

Zürich, 25 juni 1830.
Alweer een brief, lieve beste vrouw, omdat ik straks in enige dagen geen gelegenheid
meen te zullen hebben voor wij te Milaan zijn. Ook vooral om u ruime tijd te geven
voor uwe brieven; behalve die gisteren door mij opgegeven dagen kunt gij mij nog
te Milaan vinden tot de 16de juli (omdat wij er tweemaal zullen komen), zodat ik
twee brieven daar van u wacht. En dan te Genève tot de 22ste. Gister hebben wij een
goddelijke tour gemaakt, rijdende 's morgens te 7 uur naar Rapperswil. Dit gaat langs
het Züricher-meer, waarvan ik u reeds gisteren schreef. Verbeeld u het heerlijkste
effenste water, lichtblauw van kleur en geheel doorschijnend, het meer is slechts een
halfuur breed, zodat men de gehele overzijde voor zich ziet liggen. De dorpen met
hun witte huizen en torens, en duizenden land- en lusthuizen, elk wit en er net uitziend
vervrolijken het uitzicht. Vele zijn vlak aan de oever en spiegelen zich in het effen
water. Te Stäfa pleisterden wij, bij heerlijk schoon weer en te 12 uur kwamen wij te
Rapperswil. Dat stadje ligt op de helft van het meer, waar een engte gelegenheid
geeft tot een brug. De brug is de langste van geheel Europa: 1800 pas lang (terwijl
die van Mainz 600 pas lang is) en men behoeft een goed kwartier om erover te
wandelen. Vandaar heeft men nog schitterender uitzicht zuidwaarts op de bergen,
die in drie rijen als in een amfitheater zich voordoen. Op de verste en hoogste bergen
ligt nog altijd sneeuw, 'tgeen door de zon zich vertoont als een doorschijnend
suikerwerk, allervoortreffelijkst. Wij dineerden perfect goed (hoewel hier alles
duurder is dan in Duitsland) in de Post en reden vervolgens langs de overzijde weer
terug. 's Avonds waren die bergtoppen rozerood door de ondergaande zon en zijn de
wisselende en menigvuldige schakeringen der Beleuchtung waarlijk betoverend. De
weg ging dan
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eens vlak langs de oever, dan eens over de hoogten, zodat wij 's avonds te 9 uur pas
thuiskwamen. Wonderlijke costumes heb ik gezien. De boerinnen zonder mouwen,
alleen de hemdsmouw bedekt de arm tot de elleboog. Sommigen hebben op het hoofd
'tgeen ik het beste beschrijf door u te verwijzen naar die van ijzerdraad gevlochten
zwarte werkmandjes. Stel u dat voor als met het voetstukje op het hoofd staande en
dan de hals waarin het mandje uitloopt wat langer. Zo staat dit schuin achterwaarts
naar boven. Een ander kapsel was singulier: de twee grote wangen van een oude
bonheur, naar boven toegeslagen bij elkander midden op 't hoofd als een dubbele
hanekam, zeer groot, met bloemen ertussenin. Vanmorgen zag ik een vrouwtje met
een grote fijne strohoed, zonder bol, plat op het hoofd als een schotel en daarop fraaie
strikken en bloemen. Men zou denken dat zij een schotel droeg. Allen hebben de
lange haarvlechten en linten op de rug hangen. 's Avonds zijn de bergtoppen rozerood!
Vandaag (vrijdag) is het schoon weer en heldere hemel. Bijna uit ons bed zien we
in de verte die bergtoppen. De beste kamer is een ruim hoekkamertje hier, zeer
zindelijk, met twee ramen, waardoor men op de Limmat, de stad en de omliggende
bergen naar de kant van Schaffhausen ziet. Het is hier uitmuntend. Wij hebben deze
morgen een schoon uitzicht genoten met de heer Meijer van hier (een geleerde) op
de Katze en zijn toen weer twee andere heren gaan bezoeken en werden
allervriendelijkst ontvangen. Vanmiddag gaan wij eerst op het meer varen, dan met
Prof. Orell en het gezelschap van eergisteren een wandeling naar een hoge berg doen.
Morgen blijven wij ook nog en vertrekken met een voiturier over de St. Gotthard.
Zondag naar Italië. Bergschoenen die wij hier kopen zullen ons en passant op menige
uitstap te pas komen. Doch onze eigenlijke wandelreis begint eerst te Genève, vanwaar
wij naar het Berner-Oberland gaan. Gij kunt niet begrijpen hoe lief en levendig hier
de stad is. Heden is het marktdag en alles is vol,
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evenals in onze vrolijkste steden. Maar bedenk evenwel, dat het mij zeer zwaar valt
dit zonder u te genieten. Stellig doe ik dit nooit meer. Ik kan niet zo genieten zonder
u bij mij te hebben. Moge het ons eenmaal mogelijk zijn weer zo een uitgave te
maken, dan moet gij tenminste met de kleine mee. Ik zal dan de weg goed weten en
voor uw gemak kunnen zorgen. Alles is tegenwoordig hier voor vrouwen doenlijk
gemaakt. O, ik verlang zo naar u. Kon ik eens voor een ogenblik overvliegen! Zeker
zal ik zo veel mogelijk mijn reis bekorten. Nu moet ik sluiten, om de klok. Ik ben
zo wel als ooit. Mijn gewone complimenten, om de kortheid. Nog eens, adieu.

Chur, 29 juni 1830.
Voor een half uur, lieve beste vrouwtje, zijn wij in deze hoofdstad van Graubünderland
(Grisons) aangekomen: het is half negen en ik vind niets aangenamers te doen dan
mijn katern postpapier uit de koffer te halen en u te schrijven. Gij hebt het waarlijk
beter dan ik. Want hoe zelden kan ik iets van u horen! En ik moet mij dus maar op
de goede voorzienigheid verlaten en vertrouwen, dat gij en al wat ons lief is, wel
vaart en behouden zijt. Dat gemis aan tijding verdriet mij zeer, en nog meer, dat ik
al het schone wat ik zie, zonder u moet genieten. Tienmaal meer zou ik alles
bewonderen, indien wij het samen deden en ik neem vast voor er u eenmaal heen te
leiden. Mijn verhaal vervolg ik.
Zo ik mij wel herinner heb ik 's morgens de 25ste te Zürich een brief op de post
gedaan. Die morgen had ik een bezoek afgelegd bij de professoren Ochsner en Ulrich
en was met Dr. Meijer naar Die Katze geweest, een bastion buiten de stad met zware
bomen beplant, om een fraai gezicht over het meer te genieten. Het was zeer warm.
Prof. Orell dineerde naar gewoonte, om onzentwil in Das Schwerdt. Hij is een
allerhupst en aangenaam man, zoals hij dan toen ook weer dadelijk een ander partijtje
voor ons gearrangeerd had. Evenwel gingen wij, na een kort contra-bezoek van
Ochsner ontvangen te hebben, met ons
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drieën eerst een spelevaart op het meer doen, in een soort van tentjachtje. Dit is
alleraangenaamst. Men geniet zo vrij van de gezichten aan weerszijden, en het blauwe
kalme water van het meer is een lust om aan te zien. Te vijf uur haalden ons de heren
af, en wij wandelden buiten de stad een uurtje ver op een der bergen, waar een goede
Bewirthung was. De klim was in de warmte nogal sterk, maar bovenop werden wij
beloond door het gezicht. Alles liep daar samen om ons die ogenblikken aangenaam
te maken: de goedhartigste vriendschap van onze nieuwe kennissen, het uitgestrekte
gezicht over het meer naar de sneeuwbergen, over de stad enz., en eindelijk een
Beleuchrung der sneeuwtoppen en andere bergen door een helder ondergaande zon.
Ik kon niet nalaten aan Orell, die een gevoelig man is, en zag dat mij de tranen in de
ogen stonden, te zeggen, ik wilde dat mijn vrouw hier was!
De 26ste (zaterdag) hadden de vrienden weer een ander partijtje voor ons. Te 7
uur 's morgens voeren zij met ons over het meer, twee uur ver naar de buitenplaats
van een Oostenrijkse gravin (naderhand zal ik u de naam zeggen), waarmee Orell
zeer scheen bekend te zijn. Wij werden er opgewacht en allerbeleefdst ontvangen.
Het was een zeer fraaie buitenplaats, met goed plantsoen, uitgestrekte wijnberg, vlak
aan het meer liggend. Het huis elegant en gemakkelijk; geparketteerde vloeren; onder
de kleinigheden merkte ik op een schellekoord: het was een eenvoudig groen of bruin
koord, waaraan, op kleine afstanden, vrij lange bosjes chenille hingen, en daarin een
of twee gemaakte bloemen. De groene chenille gaf het denkbeeld van een bosje larix,
dat zo aan dunne sprietjes neerhangt. Maar het grote oogmerk was een verzameling
schilderijen te zien van de Italiaanse school. Dit waren meestal uitmuntende stukken,
(twee stukken slechts van de Hollandse school, één van Dou en één van Slingeland)
die ons door de gravin zelf alleruitvoerigst werden aangewezen. Men besloot met
een collation van gebak, vruchten en heerlijke malaga. De gravin is een vrouw van
circa
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50 jaar en zeer beschaafd en beleefd. Zij heeft het ongeluk gehad, dat een dochtertje
van haar daar in een vijver is verdronken. In een der kamers zagen wij een soort van
een glazen kastje waarin het speelgoed stond van het kind, met de naam, Leopoldine,
erboven. Zij verhaalde ons wonderlijke anekdotes van Gustafsson, de gewezen koning
van Zweden (de vader van die gewezen pretendent van prinses Marianne). Onder
andere, toen die man te Frankfurt enige goede diensten genoten had van zekere
envoyé aldaar, die tevoren bij hem aan zijn hof geweest was, zond hij hem, Frankfurt
verlatende, met een beleefde brief ten geschenke een klein, oud lapje. Dit was een
stukje van het vaandel dat de Zweden eens op de Denen hadden veroverd. Na het
eten werd Hamaker afgehaald met rijtuig door prof. Hirzel, in hetzelfde vak, en Geel
en ik door Dr. Meijer in een zeer goede calèche, om te rijden naar Ochsner die een
kwartier buiten de stad op een heuvel een optrek had. Meijer is de schoonzoon van
Ochsner. Zijn vrouwtje is allerliefst, recht eenvoudig en Zwitsers. Zij hadden een
kind van 8 maanden. Dikker en prettiger kind heb ik bijna nooit gezien. Eerst was
er thee ('tgeen hier in Zwitserland gewoonte is), toen vruchten en gebak. Daarna
reden wij elders heen, naar een zeer hoge berg, achter de stad gelegen. In één lijn
zag men over het Limmattal, de stad en het meer naar de hoge bergen. Wij vonden
er ook andere kennissen en de familie Ochsner. De hartelijkheid en voorkomendheid
zelve deed ons aldaar een waarlijk gelukkige avond slijten. Zij lieten ons met het
rijtuig thuis brengen, nadat wij afscheid hadden genomen. Toen moesten wij om
dezelfde reden nog naar Orell, wiens vrouw naar de stad was gekomen om ons nog
te zien. Lieve mensen! Ik zal er u veel van vertellen. Het afscheid ging niet zonder
echte aandoening. Waarlijk de Zürichse dagen zullen mij heugen.

De 27ste, zondag.
Wij hadden ons van alpenschoenen en sarraus voorzien: een koetsier met een zeer
goede calèche was voor de reis aangenomen naar Italië, en tot Genève terug. De ge-
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makkelijkheid van Hamaker (die toch zeer gesnoefd had op zijn onvermoeidheid)
noodzaakt ons nu en dan van ons origineel plan af te wijken. Evenwel is het ook
beter het wandelen uit te stellen tot wij in het Berner-Oberland zijn. Wij deden dan
wel van ons te verzekeren van een goed rijtuig om heden de verdere reis aan te
vangen. Het plan was om voor de Rigi naar Altdorf en zo over de St. Gotthard in
Italië te komen. Maar wij hadden zonder de waard gerekend. De hospes en de koetsier
zeiden ons dat die route nog niet voltooid was en wij dus over de Splügen door het
Graubünderland moesten reizen. Goed dan! maar wij wensten toch nu reeds de Rigi
te zien. Dus reden wij rechts langs het meer ('s morgens te half zeven) over de hoge
Albis, waartoe wij twee paarden voorspan moesten nemen, naar Zug. Dit stadje
betekent niet veel. Het ligt aan de punt van het Zuger-meer, dat wij zijn gaan zien.
Wij kwamen te twaalf uur op de table d'hôte aan, en waren met ons achten Hollanders,
die wij reeds te Zürich hadden gezien. Het weer was reeds droevig, maar onder het
eten begon het sterk te regenen en te onweren. De anderen heren trokken verder over
het Zugermeer naar Arth, aan de voet van de Rigi. Maar andere Duitsers verzekerden
ons dat er die avond noch de volgende morgen iets van het gezicht op de Rigi zou
te genieten zijn. Dit deed ons besluiten om dadelijk rechtsomkeert te maken naar de
route die we nu verder zouden moeten houden. Dus weer, op een ander punt over de
Albis naar Wädenswil, een groot, aanzienlijk dorp aan het Züricher meer. 's Avonds
daar aankomende vonden wij een zeer goede herberg, met een vrolijke salon, met
een heerlijk uitzicht op het meer. De gemoederen waren door het slechte weer en
door de mislukte dag nederig gestemd. Gelukkig konden wij wat lezen; en er stond
een zeer goede piano, waarop Geel zeer aardig fantaseerde. Men diende ons souper
op, met forellen, die hier overal uitmuntend zijn, en sliepen goed. De dochter van
het huis was ter bruiloft. Haar moeder vertelde ons, dat zij een jaar bij haar broer in
Napels was geweest en
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buiten haar eigen taal ook nog Frans, Engels en Italiaans sprak.

De 28ste, maandag.
Nu reden wij te zes uur af, met zeer goed weer. De boorden van het Züricher meer
bevielen ons weer. Overal zijn vooral de kerken en grote huizen van buiten en fresco
beschilderd. Wonderlijk, dat de tuinen der buitenplaatsen voor het huis aangelegd
zijn op de oude stijve manier van vierkante perkjes met palmrandjes. De brug bij
Rapperswil reden wij nu niet over, maar volgden het meer en reden toen door het
heerlijke Linntal. Overal rotsen, sneeuwbergen en zwarte dennenbossen. Te één uur
kwamen wij te Weesen, een stadje aan het westelijk einde van het Walenstadter-meer.
Wanneer gij de kaart van Zwitserland voor u hebt en de vinger op het meer van
Zürich, schuif dan een weinig naar de rechterzijde. Daar vindt gij het meer van
Walenstadt in het Canton van St. Gallen. De aankomst is op het strand voor de
herberg, waar wij eerst dineerden. Voor de overtocht van het meer (4 uur lang)
moesten wij twee schuiten hebben: één voor het rijtuig en de paarden en één betere
voor ons. Het meer is het merkwaardigste van geheel Zwitserland. Verbeeld u, dat
de zuidzijde zeker hoge bergen heeft (sedert 3 à 4 dagen zien wij bijna altijd
sneeuwtoppen, alsof het tulbanden waren, dik met glimmende witte suiker bestrooid)
maar de gehele noordzijde is gezoomd met hemelhoge rotsen, waarvan de ijselijke
wanden meestal à pic (loodrecht) in het meer staan. Hierdoor, en door de diepte, die
op 500 voet berekend wordt, acht men de vaart hier gevaarlijk bij slecht weer. Daar
het allervoortreffelijkst weer was, aarzelden wij geen ogenblik om na ons (zeer
slechte) diner scheep te gaan. Drie schippers roeiden ons. De noordelijke rotswanden
trokken onze meeste aandacht. Reeds in de verte ontdekten wij watervallen van de
hoogste toppen langs druipende, die op deze afstand zich als linten vertoonden,
afhangende van het gebergte. Reeds zeer vroeg kwamen wij voorbij een zeer
aanmerkelijke val die ten minste 24 voet breed vanuit de rots zeker 80 voet neerstort
in volle schuim op een
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lager gedeelte. Verder landden wij aan en beklommen een half uur (heen en weer)
ver de berg, gaande door boomgaarden en langs wijnstokken en een paar chalets of
berghuisjes, om te komen tot het gezicht van een stoute en daverende waterval. Na
een vrij moeilijke klim staat men tegenover een loodrechte rotswand. Links valt een
smalle stroom (lintvormig) van zeker drieduizend voet hoog. Maar het schrikbarendst
is rechts. Daar komt, of liever dondert, (want men heeft moeite om door het geraas
elkaar te verstaan) een schuimende stroom vlak uit een grot van die rotswand, zeker
30 voet breed, en valt ineens ioo voet neer op andere rotsbrokken. Door het stof van
die schuimval vormde de zon een regenboog. Dit is een der treffendste tonelen
geweest die ik tot hier toe zag. Hier en daar zag men, al varende, de geiten op de
rotsen lopen. Eén dorpje maar aan de noordzijde, 5 aan de zuidzijde. Voor 7 uur
kwamen wij aan het andere eind van het meer te Walenstadt aan, een stadje tien
minuten van de oever af. Wij hielden een kleine halte en dronken een glas wijn in
de herberg (onthoud, dat men hier in Zwitserland altijd de rode, nooit de witte landwijn
moet vragen; zij is beter en kost maar 30 cent de fles) en reden voort op Sargans en
verder met heerlijke maneschijn op Ragaz, aan de rivier Tamina. Hoe het dal heet,
waardoor wij reden, herinner ik mij niet, maar het was als vanouds, wat wijder, de
bergen en sneeuwtoppen meer in de verte, niet zonder nieuwe aanbeveling wegens
de maan. De toppen der Churfirsten (langs het meer) zagen wij nog lang. Laat kwamen
wij te Ragaz aan, in de herberg In Tamina, die er vrij goed uitzag. De zeer dikke
kastelein en zijn vrouw hadden beiden goede kroppen zoals de meeste vrouwen. Al
de logeergasten waren reeds naar bed. In dit gedeelte van Zwitserland is het diner te
12 en het souper te 8 uur. Men had toch nog een paar goede kamers voor ons, en wij
konden nog wat souperen. Het was hier vrij goed.

De 29ste, dinsdag.
's Morgens opstaande was het heerlijk weer. Uit mijn raam kon ik de schilderachtige
ligging van het

John Bake, Reisbrieven

26
stadje waarnemen: aan drie zijden de bergen en aan één zijde de vlakte waardoor de
Rijn stroomt. Te half negen gingen wij met een gids naar Pfäfersbad. Namelijk bij
het dorpje Pfäfers; op een vrij hoge berg ligt het klooster, met 28 benedictijner
monniken. Dit klooster bezit daar uitgebreide goederen en rechten, onder andere het
mineraalbad, dat beneden, nauw tussen de hoge bergen in, bijna in een kloof ligt. De
wandeling naar dit bad is 2½ uur lang, over hoge bergen, met heerlijke tonelen zo
nu en dan. Men kan ook te paard voortkomen, doch vrouwen laten zich door de
mannen in een draagstoel dragen, zoals wij juist die morgen zagen. Dat gaat zeer
gemakkelijk. Eindelijk nederdalend komt men aan het grote badhuis, dat alleen op
de vlakke grond staat, want zodra men twee voetstappen buiten de deur doet, moet
men klimmen. Het wordt druk bezocht vanwege de gezondheid van het lauwe
mineraalwater dat men drinkt en ook tot bad gebruikt. Een bad terstond daar genomen
heeft mij zeer verkwikt na de tocht in de hitte. Daarna spijsden wij aan de tafel met
50 mensen, waaronder de prelaat der benedictijnen en twee monniken. Alles was
zeer ordentelijk en goed. Na het eten gingen wij het merkwaardige zien. De Tamina,
die langs dit badhuis stroomt, komt daar uit een grot in de rotsen die een half uur
lang is. Daar heeft men een stellage in gefabriceerd langs de ene rotswand van
planken, waarop ik vrij ver in het donkere hol voortgegaan ben, dat geheel met rots
overdekt is. De Tamina brult daar 50 voet onder de voeten van de nieuwsgierigen.
Het is schrikverwekkend, want van dat stromen hebt gij geen denkbeeld. Mij is het
al gewoon. Het is altijd schuimen over rotsblokken, vliegend voortgestuwd met
ijselijk geraas. Wij keerden langs een andere weg terug. Ons rijtuig wachtte ons en
de rekening betaald zijnde gingen wij met een fles wijn en een mandje kersen op
reis, te 5 uur naar Chur. De weg ging door het Rijndal, dat vrij uitgestrekt is. Wij
beliepen een sterk onweer en hagelbui, zodat de koetsier een stal inreed. Te 8 uur
waren wij te Chur, waar ik gisteravond deze brief aan
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u begon te schrijven. Nu (dus de 30ste, woensdag) zit ik te schrijven in het dorp
Splügen. Gisteravond hebben wij nog even de stad willen doorlopen. Maar het schijnt
een hol te zijn, hoewel het vrij groot en protestants is. Dit is het grote punt van waar
de routes naar Italië gaan over le Petit Bernardin en over de Splügen. Wij logeerden
alla croce bianca (à la croix blanc). Alles wordt hier reeds zowat Italiaans. De mensen
zijn volmaakt goed. Ons souper bestond uit thee met boterham en aardbeien op onze
kamer. In Zwitserland kan men dat alles zeer goed op zijn Hollands hebben.
Hedenmorgen reden wij over half 7 af. De kastelein had ons meegegeven een stel
platen behorende tot de route die wij maken moesten, louter uit vriendelijkheid. Ik
dorst het nog niet te kopen. 40 francs is wat veel als men nog verder moet reizen.
Het lokaal van het logement is juist niet uitmuntend, maar de man allerbest. Van
onze tour van Chur naar het dorp Splügen kan ik moeilijk enige beschrijving geven.
Zo overtreft dit bijna alles. Niet ver op de weg verenigen zich de drie takken van de
Rijn door gedurige slingeringen. Van de weg heeft men alle 5 minuten geheel andere
gezichten. Men komt dan aan het heerlijk gelegen dorp Thusis. Waarlijk alles is even
voortreffelijk en afwisselend. Men moest alle ogenblikken kunnen tekenen. Te Thusis
vonden wij een zeer goede pleisterplaats. De plafonds der kamers zijn hier allemaal
gepleisterd, met fraaie parketten en rondom met vogels en bloemen beschilderd. Men
spreekt in deze gehele streek of Duits of Romanisch (voor anderen geheel
onverstaanbaar) dat een dialect nog van het oude Latijn is. Verder leidde de weg
door het Domsleschgtal waarvan Thusis de uiterste punt vormt. Van daar komt men
op de beroemde Via Mala. Stel u een zeer nauwe passage voor tussen hemelhoge
rotsen. De weg is aan de ene zijde gedurende een paar uur lang uitgehouwen, met
aan de waterzijde goede balustrades. 500 voet diep stroomt de smalle Rijn, waar men
van het precipice op neerziet, over rotsstenen heen. Hier davert het zo, dat men
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Via Mala. Brug over de Rijn
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elkander bijna niet verstaat. Vergelijk het bij een vliegende storm in een zwaar bos.
Drie bruggen liggen erover, vermetel gebouwd. Meermalen rijdt men door een galerij
geheel in de rotsen uitgehouwen, waarin de zweep van de koetsier, door de echo een
wonder sterk geluid maakt. Dat gedruis van de stroom komt vooreerst door de engte
waar hij door stroomt, maar ook door het aanhoudend vallen. Wij zijn die dag tot
Spingen geklommen, ruim 2400 voet, en even zo veel verval heeft de rivier in die
afstand. Enkele vallen zijn om te vermelden wegens diepte, grote watermassa en
geweld, zoals bij de Roffla, waar wij toevallig de zon aantroffen. Deze val is voorbij
de Via Mala, in het Chams-tal. De val kan, behalve de breedte, boven die van
Schaffhausen gesteld worden. Het water vliegt op in hemelhoog schuim, waarin zich
een treffelijke regenboog vertoonde. Verder kookt het letterlijk, en het is alsof de
golven dansen en galopperen. Aan het einde van het Chams-tal ligt Andeer met een
alleruitmuntendste herberg en badhuis. Zulke netheid zou men nauwelijks hier
verwachten. In het algemeen vallen de logementen zeer mee in alle opzichten. Wij
hebben daar te 3 uur perfect gedineerd. Daar is men reeds 2000 voet boven de
Zwitserse meren. Eindelijk kwamen wij na zeer sterk klimmen (tweemaal moesten
wij voorspan hebben op die dag) in het dorp Splügen, alweer met een zeer goed
logement. Daar verdeelt zich de weg. Rechts naar de St. Bernardino, links naar de
Spingen. Wij gingen die avond nog eens rondwandelen en zetten toen ons
briefschrijven voort, onder een kop thee. Nu waren wij meer dan 3000 voet boven
de meren.

Donderdag 1 juli.
Hedenmorgen zijn wij met een goed voorspan de berg Spingen beklommen. Dit ging
in 3½ uur tijd met de paarden tot de top. Men wordt hoe langer hoe kouder, totdat
men boven de hoogte komende, waar nog sparren groeiden en ter hoogte van die
dikke lagen sneeuw, die nog zeer hard en vers was, een gure decemberdag meent te
beleven. Wij wisten maar niet hoe wij ons goed zouden toe stoppen. Akelig en wild
zijn
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die bergtoppen. Midden door wolken rijdt men soms en de weg is een gedurig zigzag.
Hier en daar staan schuren voor de reizigers in de slechte seizoenen om zich te bergen
voor de sneeuwvallen. Op de top houdt men even halt. Iets verder moesten onze
paarden door Oostenrijkse beambten worden gevisiteerd. Dan daalt men spoedig,
natuurlijk, naar de Italiaanse zijde, langs de kunstig gemaakte chaussée en
onophoudelijke zigzags. Ras ontdekt men voorjaars-, en dan zomerluchten, zodat
men twee uur later graag een paar jassen uittrekt. Van watervallen die wij
onophoudelijk zien, zal ik niet meer spreken. Lager vonden wij de rivier de Liro, te
vergelijken met de Kinzig. Dan wederom meer dalende (want van de top tot Chiavenna
daalt men in 4 uur tijds meer dan 5½ duizend voet) wordt alles meer Italiaans, het
dal, de soort van bomen, het meer gevorderd zijn van de wijnstok, de mensen, hun
taal. Men is dan inderdaad overgezet in een ander land, aan de andere zijde der
ontzettende Alpen. Het eerste pleisterplaatsje was Campo Dolcino, allerellendigst
en morsig. Doch te Chiavenna, waar wij te 4 uur heden zijn aangekomen, is het weer
in de allervolmaaktste orde. Er schijnen nog niet veel Engelsen te reizen, zodat wij
de keus der kamers hebben.
Zie daar liefste, beste vrouwtje, een lang verhaal. Ik kan het u evenwel niet voor
overmorgen zenden als ik te Milaan ben. Van hier vertrekt geen post en gaarne wilde
ik eenmaal sluiten. Te Milaan hoop en snak ik naar tijding van u. Dadelijk zal ik daar
weer een nieuwe brief beginnen. Ik blijf volmaakt gezond en maak reeds in stilte
mijn plan om een ander jaar een goed reisplannetje voor ons ten uitvoer te brengen.
Gij moet dit waarlijk zien; o, de natuur is zo groots en heerlijk en hoeveel meer zullen
wij dat samen waarderen. Nu mijn gehele ziel is bij u. Omhels allen die ons lief zijn
en blijf leven voor uw hartelijk liefhebbende man.

Chiavenna, 1 juli 1830 's avonds half tien.
P.S.

Morgen gaan wij over het Lac de Como per stoomboot naar Como.
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De volgende dag naar Milaan. Verder weet ik het nog niet.

Cadenabbia, 2 juli 1830.
Ik heb mijn vorige brief, lieve beste vrouw, die ik te Chiavenna sloot, nog in mijn
koffer om overmorgen te Milaan op de post te doen. Evenwel begin ik een nieuwe
om op mijn gemak te vervolgen. Want alles achter elkaar te schrijven is de reizende
mens niet gegeven, die zijn tijd met alles verliest. Tot aanvulling van mijn laatste
meld ik u nog omtrent Chiavenna, dat het van alle kanten zo in de bergen ingesloten
ligt als Heidelberg van twee zijden is. Verbeeld u het onderscheid van klimaat.
Eergisterenavond konden wij te Splügen geen aardbeien krijgen, omdat die daar pas
in augustus rijp waren en gisterenavond te Chiavenna ook niet omdat ze daar al
gedaan hadden. De Albergo Conradi (logement van Conradi) te Chiavenna is volmaakt
in orde. Een uitmuntende salon met balkon, de ingang hebbende op een open galerij
aan een grote binnenplaats, zoals hier veel grote huizen gebouwd schijnen. De man
zelf allervoorkomendst. Wij hebben daar onze koetsier afgedankt, omdat de reis door
Italië met het extra transport over de meren per stoomboot zulk een vast rijtuig zeer
kostbaar zou maken. Het is het best extra post te rijden, omdat men overal goed
rijtuigen erbij kan krijgen. Men behoeft zijn bagage slechts zo in te richten, dat er
niet veel aan te beschadigen valt.
Hedenmorgen zijn wij kwart voor zeven met extra post gereden naar Riva, aan
het Lago di Como. Daar voeren wij in een overdekte schuit over het kleine meer naar
Domaso, aan het begin van het grote meer. Het rijden was door een heerlijk dal. Het
varen tussen hoge bergen verveelde ons niet, hoewel het 3½ uur duurde. Te Domaso
moesten wij op de stoomboot wachten, die van Como komt, dagelijks, en dan met
de aankomenden dadelijk weer naar Como keert, dat geheel aan de zuidelijk punt
van het meer ligt. Veel zien wij reeds van Italiaanse mensen, figuren en kledij geheel
anders dan aan de overzijde van de
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Alpen. Levendig sterke fysionomieën, gesticuleren bij het spreken, mannen met grote
Italiaanse strohoeden (zoals bij ons de dames), onder anderen de tuinman van een
buitenplaats die wij zagen. Op de stoomboot die te half één met ons vertrok, waren
zeer weinig mensen, maar wij hadden ook genoeg aan de heerlijke omstreken te zien.
Minder stout dan het Walenstadter-meer, maar sierlijker nog dan dat van Zurich. Het
zijn niet alleen dorpen in menigte, maar fraaie stadjes, elegant gebouwde lusthuizen,
kerken, kapellen, vlak aan het water (dat helder zeegroen is) of tegen de glooiing der
hoge bergen aan. Men verzadigt zich niet en het was uitmuntend weer. Wij zijn
halverwege uitgestapt en met het bootje aan land gebracht te Cadenabbia, waar een
zeer goed logement is (à la Porte, bij Melan geloof ik) en op een kamer, met uitzicht
zoals wij het samen te Rudesheim hadden, schrijf ik dit te 10 uur. Wij hadden eerst
gedineerd, volmaakt in orde, onder andere met sardellen, een fijn gebakken visje, en
met een forel zo groot als een goede snoek, lichtrood, en veel van zalm hebbende.
Vervolgens gingen wij de Villa Sommariva zien, daar vlak naast, een vorstelijke
buitenplaats. Oordeel over het klimaat: de passiebloem staat hier, als bij ons de
kamperfoelie, tegen het huis aan, de heliotropium is een struik van 8 voet hoog.
Honderden citroenbomen, waarvan de duizenden vruchten op het punt waren van
rijp te zijn, en zo alles. Van een hoge koepel hadden wij een voortreffelijk uitzicht
over het meer, dat zich niet ver van daar verdeelt in tweeën, Lago di Lecco en Lago
di Como. De maan spiegelt zich in het gladde water. Hoe wenste ik u hier bij mij te
zien! Tot morgen, beste vrouw, dan schrijf ik verder.

3 juli.
Het was vanmorgen heerlijk weer. Mijn slaapkamer was een hoekkamertje. Uit mijn
bed zag ik op het meer en de fraaie platanenallee. Na het ontbijt stapten wij te 7 uur
in een gehuurde boot met drie roeiers. Zo gingen wij het meer verder op naar Como.
Het meer overtreft zeker alles wat wij van dien aard in Zwitserland gezien hebben
in verscheidenheid, rijkdom
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en smaak van architectuur en in volkrijkheid. Het is betoverend, omdat men door de
veelvuldige krommingen van het meer telkens iets nieuws ziet. Onder andere zijn
wij afgestapt aan de Villa Pliniana. De naam is ontleend aan het feit dat Plinius in
de tweede eeuw van onze tijdrekening reeds de merkwaardige bron heeft beschreven,
die zich hier bevindt. Zijn brief daarover hebben wij nog onder zijn geschriften en
een Italiaanse vertaling daarvan is op steen geplaatst in de corridor van deze villa.
Het voormalig (thans onbewoond) prachtig gebouw rijst uit het meer op tegen de
flauw glooiende berg aan. Behalve de antieke zalen en galerijen vertoont men die
bron, die op regelmatige tijden, namelijk om de twee uur, eb en vloed geeft. Toen
wij erbij kwamen begon juist de vloed en zagen wij het water uit de diepe grot
opkomen. Dan ziet men hoe een forse waterval onder het paleis door in het meer
neerstort. Achter het gebouw is de tuin met terrassen, met heerlijke cipressen, acacia's,
oranjebomen, moerbei- en vijgebomen fraai bezet. Van daar gingen wij aan de
overzijde de Villa d'Este zien. Deze ligt allerschoonst, ook vlak aan het meer. Het
paleis is vorstelijk, maar modern en in een prachtige Italiaanse smaak. Alle kamers
in fresco heerlijk geschilderd, zelfs stenen mozaïekvloeren, zoals men elders houten
geparketteerde vloeren heeft. Dit zou u alles, om de vreemde luxe zeer frapperen.
Er is ook een zeer lief theater in het gebouw, vrij wat mooier dan te Schwetzingen.
Deze villa werd enige tijd geleden bewoond door de prinses Caroline van Engeland,
waarover dat wonderlijke proces is geweest wegens haar wangedrag. Eindelijk
kwamen wij te twee uur te Como en vonden goede kamers in de Albergo dell'Angiola,
met uitzicht op het meer. Wanneer wij samen reizen zullen wij het meer van hier af
bevaren. In Como zelf is niets merkwaardigs. Wij hebben best gedineerd, koffie
gedronken en spoedig ben ik de stad gaan doorwandelen. De Domkerk is fraai. De
meeste winkelstraten zijn met arcades. Dat is, men wandelt onder de tweede
verdiepingen der huizen.
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In een koffiehuis zit men onder de arcades, dus gedekt en toch in de lucht en op
straat. Voor 8 stuivers Hollands geld hebben wij met ons drieën heerlijk ijs gebruikt.
Onze thee en brood staan gereed en wij gaan vroeg naar bed, om morgen te 5 uur
naar Milaan te rijden. Zoudt gij wel zeggen, dat men hier nu aan de laatste
herenboontjes is? Vijgen eten wij op het dessert. Adieu, tot morgen.

Zondag 4 juli.
Ik ben een paar dagen achter, mijn lieve, beste vrouw, door het menigvuldige dat
mij te doen en te zien stond. Nu zal ik mijn best doen dit in te halen en u deze brief
dan spoedig te zenden. Deze dag zijn wij 's morgens te 5 uur van Como gereden naar
Milaan. Wij hadden kennis gemaakt met een zeer aardig man, een Pool, die als
Oostenrijks financieel beambte sedert 13 jaar te Milaan woonde en volmaakt Italiaans
sprak. Deze had ons het rijtuig goedkoop bezorgd (terwijl vreemdelingen altéén altijd
gesneden worden) en deed ons te Borassino halverwege ook goedkoop ontbijten à
la fourchette. Wegens de spijzen zal ik straks iets schrijven. De morgen was hemels.
De chaussée allerbest. Langzamerhand verlieten wij de bergen en werd het land
vlakker, hoewel de Alpen nog altijd in zicht bleven en ook 20 à 30 uur ver steeds
blijven. Hier en overal in deze streek wordt zeer veel Turkse tarwe geteeld, waarvan
de landlieden en de geringere klasse een gewoon voedsel toebereiden door het meel
daarvan met water te koken, dat zij polenta noemen. Milaan naderende, bemerkt men
ras dat men een hoofdstad nabijkomt aan de prachtige laan die men doorrijdt. Ik kan
u niet beschrijven hoe zeer mij deze stad trof. Wij reden haar te half elf binnen. Grote,
zeer brede straten, grote huizen, reeds in de voorstad, een onbeschrijfelijke
levendigheid op de straat, niettegenstaande de zondag. De meeste winkels open,
hebbende alle voor de deuropening gekleurde gordijnen hangen, zoals men bij ons
op de kermis in de spellen ziet hangen. Deze gewoonte strekt zich ook uit tot de
kerken, waarvan wij er sommige voorbijreden, die gordijnen van rode
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of gele zijde met prachtige franje in de deur hadden hangen. Alle vrouwen zonder
onderscheid met de zondag over het blote haar een zwarte voile, zoals Dora zaliger
gedachtenis. Verder bestaat de stad inderdaad louter uit paleizen. Nooit heb ik zoiets
groots van een gehele stad kunnen denken. Men weet waarlijk niet meer waar de
gemene man moet wonen. Ook de bestrating is uitmuntend en zindelijk. En voor het
gemak der rijtuigen liggen er in het midden der straat, voor het rechter- en linkerwiel
repen van blauwe stoepstenen, ieder anderhalf voet breed, zodat het rijtuig als over
een aanhoudende kolfbaan rolt. Is de straat zeer breed, dan heeft men twee zulke
rijwegen en op de pleinen zijn ze in alle richtingen. Dezelfde steen heeft men voor
trottoirs, in plaats van onze kleine steentjes. Wij stapten af aan het hotel van
Reichmann, waar alles in de Duitse manier gemonteerd is. Men prijst ook de Albergo
Reale, maar daar is het duurder. Met u zal ik hier eenmaal, hoop ik, allerprettigst
logeren. Er zijn allerliefste appartementen, en geen schijn van onreinheid. Onze
nieuwe kennis heeft ons ook dit voordeel bezorgd, dat wij er aan de poort zeer
gemakkelijk van afgekomen zijn en onze goederen niet werden gevisiteerd. Wij
namen ook zijn vriendelijk voorstel aan om met ons naar Monza te rijden, een uur
nadat wij waren aangekomen. Ondertussen hadden wij Royaards en Hinlopen van
Utrecht hier weer aangetroffen, die over de St. Gotthard te voet waren gekomen.
Onze nieuwe kennis, Kluki genoemd, bezorgde ons een goedkope eenspannige wagen
en wij reden dan naar Monza, dat hier 5 uur vandaan ligt. De weg ernaar toe is
vorstelijk. Grotendeels is het een lijnrechte allee van 4 rijen platanen. Achter het
stadje ligt het slot van de koning van Lombardije (broer van de keizer van Oostenrijk)
die 's winters te Milaan resideert. Eerst gingen wij in de tuin van het slot wandelen,
die zeer groot en heerlijk aangelegd is. Toen gingen wij eten. Zeer dikwijls doet men
dit onder de open galerijen, die om of achter het huis zijn. Het was hemels weer.
Onze vriend leerde ons, dat men bij zulke gele-
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genheden niet algemeen diner moest ordonneren, maar bijzondere spijzen. Dan at
men goedkoper en kreeg men hetgeen men wilde. Men vraagt zuppa di riso (rijstsoep,
waarbij men een schoteltje geraspte kaas krijgt, formaggio di grano), dan een manzo
restretto (zeer goed stuk ossevlees), ook frittura bianca of di covadilla of vitello
(kalfsvlees) bij voorbeeld con fungi (met champignons), ook bottiglia del vino con
pane (fles wijn met brood) en daarbij formaggio di Lecco, ook is pulpetta een goede
kalfsragoût. Men drinkt hier dan rode landwijn (vino rosso), die men aan de table
d'hôte à discretion gebruikt, zonder afzonderlijk te betalen. Na het eten reden wij
door het park rond, vast anderhalf uur lang, zo groot is dat, met hertenkamp, menagerie
enz. Toen gingen wij Monza en de kerk nog eens zien. Andere historische
curiositeiten, zoals de ijzeren kroon, daar was het te laat voor. Maar wij zagen in een
nis het lijk van een hertog van Visconti, in 1416 gesneuveld en even zo geconserveerd
als die monniken op de Kreutzberg. Door overheerlijke maneschijn reden wij naar
huis, waarna ik zeer verlangde om uw brief te vinden. Wat heb ik die aan de mond
gedrukt! Want alle bekoorlijkheden die ik zie verlichten nog mijn geweten niet, dat
ik zo ver van u heb kunnen gaan. O, gij moet eens mee hier naar toe. Die Italiaanse
hemel is voortreffelijk, geen hinderlijke warmte en de dames wandelen hier 's avonds
blootshoofds. Met Mama hebt gij zeer goed gehandeld over Coline. Het spijt mij dat
ik dit verzuimd heb voor te komen. Bij de eerste gelegenheid schrijf ik daarover een
regeltje aan Mama, dat gij dan eerst maar eens moet lezen. Gij weet het hoe gij mijn
algeheel geluk uitmaakt, wanneer gij ook, zoals gij zijt, moeder over mijn kinderen
wilt zijn, en hoe gaarne ik daarom alles naar uw genoegen schik. Schrijf mij toch
meer over uzelf, hoe het met de borst gaat en met Wilhelmina, het zuigen, slapen
enz. Tot nog toe kan ik u geen ander adres geven dan tot de 16de te Genève, en tot
de 28ste juli te Bern. Zodra ik nader bepalen kan (gij begrijpt dat ik niet alleen ben
en Hamaker schijnt niet het
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vierde part te corresponderen van hetgeen wij te zamen doen) zal ik 't u melden.

Maandag, 5 juli.
Deze dag is allerbelangrijkst en zeer voorspoedig voor mij geweest door het weer,
dat bestendig heerlijk is en door de zaken die ik gezien heb. Maar ik zal u in mijn
volgende brief schrijven, omdat het nu reeds over half twaalf 's avonds is en ik morgen
te half zes op moet om naar de Dom te gaan, die, eens zo groot als de Pieterskerk,
geheel van wit marmer is. Kluki komt ons afhalen. Dus mag ik niet mankeren. Dag
lieve, beste vrouw. Ik zal deze sluiten om bij de eerste postdag te verzenden. Buitenop
zet ik doorgaans de datum van de verzending. Nog eens, dag mijn beste, zorg toch
voor u. Ik sta met mijzelf in tweestrijd om met Hamaker en Geel te breken, niet naar
Genua te gaan en spoedig bij u thuis te komen. Maar is het ordentelijk? Ik weet het
nog niet. O, ik verlang zo! Omhels allen van uw gezonde en verlangende man!

Milaan, woensdag 7 juli.
Het is nu 's morgens 8 uur, lieve, beste vrouwtje, en voor ik uitga, wil ik zien of ik
nog een dag in mijn verhaal kan inhalen, want ik ben u de maandag en dinsdag nog
schuldig. Gij moet weten, dat men hier later slaapt en later te bed gaat, omdat het
rechte genot van de lucht, wegens de warmte op de dag, pas 's avonds te 7 uur begint.

Maandag, 5 juli.
Nadat wij ons goed afgestoft hadden zijn wij te half 10 op pad gegaan, eerst naar de
Ambrosiaanse bibliotheek, die onder het beheer van de abt Bentivoglio staat, benevens
enige andere geestelijken. Voor die heren hadden wij speciale recommendatiebrieven,
omdat wij alle drie enige studieplannen aldaar wilden ten uitvoer brengen. Die
bibliotheek is allerbelangrijkst om een verzameling van 15000 handschriften,
waaronder veel van hoge waarde. Over het algemeen zijn de Italiaanse geleerden
niet zeer communicatief jegens de noordelijke, gedeeltelijk uit afgunst, gedeeltelijk,
omdat het dikwijls ontbreekt aan de nodige kundige lieden om iets voor een ander
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af te schrijven of na te zien. Daarom was het mij ook van belang dit nu zelf te
onderzoeken. Men ontving ons allervriendelijkst en nadat wij daar twee voortreffelijke
verzamelingen van schilderijen en beelden gezien hadden, met enige vorstelijke
artikelen van luxe te Milaan vervaardigd en heerlijk bewerkt en verguld, zocht ik
met behulp van Bentivoglio het manuscript uit wat mij dienen kon en sprak ik af de
volgende dag eraan te komen werken in de bibliotheek. Vandaar gingen wij naar het
Palazzo Reale delle Belle Arti in de straat Contrade di Brera. Eerst zagen wij de
schilderijengalerij die uit Fresco-stukken bestaat, getrokken uit voormalige kerken.
Daartoe zijn de gehele stukken muur, waarop geschilderd was, ter dikte van één voet,
gedetacheerd geworden en zo in de muren van de galerij gezet. Dan ziet men de
heerlijkste verzameling van gewone schilderijen die men zich verbeelden kan. Vier
enorme zalen, zeer hoog en koepelsgewijs gebouwd, het licht van boven komende,
aan elkaar door portiques op fraaie kolommen rustende, verbonden. Dat gezicht
alleen treft reeds. Dan de voortreffelijkste schilderijen van de eerste Italiaanse meesters
(slechts enkele uit de Vlaamse en Hollandse school, zoals van Jordaens en Potter)
zo fraai, dat men er gaarne een paar dagen aan zou besteden. Hier en daar zit een
heer of dame te kopiëren. In hetzelfde onmetelijke paleis is de Koninklijke
Bibliotheek, die vijfmaal groter is dan de Leidse. Van die rijkdom, fraaie plaatsing,
gemak in het gebruik enz. kunt ge u geen denkbeeld maken. Door de bibliothecaris
hadden wij ook acces tot het meer curieuze en zagen onder andere een zeer grote
aardglobe die op zijde getekend werd. Wij moeten hier nog terugkomen voor de
beelden en munten. Vervolgens gingen wij naar het koffiehuis opzij van de grote
schouwburg della Scala, die ongelukkig nu juist gerepareerd wordt, waardoor ik mij
van een groot genoegen om hier de opera te horen verstoken zie. Dat koffiehuis heeft
al de muren van fraai stucwerk, zoals hier meer de luxe is en men wordt er volmaakt
gediend. Ook zit men
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meestal op de grote stoepen onder elegant geschilderde zeilen. Men dineert in het
hotel te 4 uur, zeer goed. Op tafel staan menigvuldige schotels met stukken gewoon
ijs. Men doet een stuk in zijn glas wijn om het te verkoelen. Na het eten zijn wij
kerken gaan zien. Hier zoudt gij met mij van de gelofte afzien om nooit meer kerken
te bezichtigen. Gij kunt u van de pracht en de smaak van die gebouwen geen
denkbeeld maken. Schilderwerk op doek en en fresco, beeldhouwwerk, marmer in
alle soorten, altaren van heerlijke steensoorten kunstig verfraaid. In één woord, het
is Italië in volle nadruk. Daarna wandelden wij naar de Triumfboog. Bonaparte begon
deze te laten bouwen, daar waar de route naar de Simplon begint. Sedert 1814 liet
men het zitten. Nu sedert enige jaren zet men het voort. Dit is een monument van
bouwkunst waardig om naast het voortreffelijkste der oudheid te staan. De plaat
breng ik ervan mee. Geheel wit marmer met beelden en bas-reliëfs van de grootste
meesters. In de grote werkplaatsen rondom hebben wij veel zien bearbeiden, het
groeven der marmeren kolommen, de kapitelen, de kariatiden. Ik geloof niet dat er
elders zulk een monument bestaat. Langs de Corso begaven wij ons weer naar de
stad. De Corso is een gedeelte van de boulevard, zoals te Brussel, maar oneindig
fraaier, met heerlijk hout beplant en de rijlaan van een enorme breedte. 's Avonds,
vooral zondags, rijden daar 5 à 6 honderd rijtuigen en file, langzaam. In 't midden is
een wacht te paard om voor de orde te zorgen. Op de brede, gemakkelijke zijpaden
wandelen de voetgangers. In ons koffiehuis vonden wij overheerlijk ijs. Het is hier
het leven van vrolijke Frans. Nu moet ik weer naar de bibliotheek. Vanavond schrijf
ik de rest. Op de bibliotheek zit ik wonderlijk. Verbeeld u een kerkelijk gebouw,
waar ik tegenover een geestelijke zit, met een warmondse tabberd en driekanten
hoed, waarvan de boorden wat losser hangen dan van onze predikanten, en dus de
punten ruimer, als suikerscheppen. Die mensen nemen ons zeer in amitié. Ik ga er
ook mee over straat. Trouwens in dit
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kostuum ziet men ze hier bij duizenden, ongelogen. Reeds van jongs af, bij voorbeeld
van 10 jaar oud, ziet men ze met zulke steken lopen. Maar ik moet u nog van de dag
van gisteren verhalen.

Dinsdag, 6 juli.
Onze vriend Kluki liet ons weten, dat hij niet kon meegaan naar de Dom. Dus stelden
wij dit uit tot de 8ste. Ik ging in de buurt een bad nemen: heerlijke nette badkamertjes,
met kuipen van stuc, en een fraaie antichambre met canapés en dat kost 16 stuivers!
En daarbij alle mogelijke attenties. Te 10 uur ging ik naar de bibliotheek om te werken
tot 3 uur. Toen ging ik een ogenblik in de Dom. Daarbij verdwijnt de Keulse Dom
geheel. Zoiets hebt gij nooit gezien. Het gehele gebouw is van buiten van wit marmer,
met duizenden beelden en bas-reliëfs versierd. Aan tafel hadden wij weer aangenaam
gezelschap. Bij ieder bord liggen enige nieuwe tandestokertjes van geel hout. Toen
wij aan Mad. Reichmann zeiden, dat wij gaarne goede muziek wilden horen, zei zij
ons, dat een piano-virtuoze die hier voor enige dagen concert had gegeven bij haar
gelogeerd was en dat er wellicht gelegenheid zou zijn om haar in de Speisesaal, waar
een uitmuntende vleugel staat, te horen. Zij dineerde die dag buiten. Dus gingen wij
tegen de avond weer verscheidene gedeelten van de stad zien, poorten, kerken, enz.
en kwamen eindelijk tegen half negen (samen met Roijaards en Hinlopen) te land in
een koffiehuis op de piazza della catedrale. Daar was het voortreffelijk en op deze
tijd van de dag liep de gehele wereld op straat. Duizenden mensen in, voor, om het
koffiehuis, op het plein, in de arcaden met winkels aan de overkant. Elders de
Italiaanse ronzebons, rijtuigen met dames om ernaar te kijken, muziek hier en daar,
de volle maan, die van achter de prachtige Dom op het plein scheen, de heerlijk
blauwe Italiaanse hemel. Het was betoverend en gij zoudt gaarne met mij dat alles
onder genot van uitmuntend ijs gezien hebben. 's Avonds thuiskomende was de
virtuoze nog niet daar. Maar mevr. Reichmann beloofde ons te zullen waarschuwen
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als zij speelde. Dit gebeurde een half uur later, toen ik mij reeds half had uitgekleed.
Spoedig had ik mij weer in orde gemaakt en ernaar toe gevlogen. Zoiets heb ik nooit
op de piano gehoord en zonder enige pretentie, louter uit plezier van te spelen.

Woensdag, 7 juli.
Ik heb deze nacht weer van u gedroomd, dat gij mij zei, dat het niet ging met het
zogen. Stel mij toch gerust daarop. Na het ontbijt heb ik weer de modeste virtuoze
gehoord en toen ben ik naar de bibliotheek getogen tot 3 uur, niet zonder voordeel
voor mijn studies. Vervolgens ben ik een paar empletten gaan maken om thuis mee
te brengen, hopende dat het naar genoegen zal zijn. Er is hier zeer veel luxe en smaak.
Ook heb ik reisprenten gekocht. Ik zit na het eten te schrijven. Misschien gaan wij
vanavond naar de komedie. Dat wil zeggen naar een van de 3 andere theaters naast
het grootste dat gesloten is. Ik ben nog enige winkels gaan bekijken en toen zijn wij
te half negen naar het theater, Cambiana genaamd, gegaan. 's Zomers begint dit alles
zeer laat, om de warmte. De zaal is groot, bijna zo groot als de Amsterdamse, en
toch is dit een van de kleine theaters. Men speelde er een komedie, maar zo goed,
dat ik door enige woorden te verstaan en door het goede spel, terwijl een Venetiaanse
heer die naast mij zat mij hielp, alles begreep.

Donderdag, 8 juli
Vanmorgen zijn we te half zeven met Kluki naar de Dom gegaan en tot in de hoogste
omgang van de toren geklommen. Dat gaat allemaal zeer gemakkelijk. Alles, tot
trappen en daken toe, is in wit marmer. En de kerk is van buiten met duizenden
beelden en bas-reliëfs versierd, met een verspilling van kunst, waar men zich geen
denkbeeld van kan maken. Naderhand gingen we in de kerk zelf. Ontzettend is die
ruimte en hoogte. Geheel de vloer is van mozaïeksteen en de fraai geschilderde glazen
geven een aangename verscheidenheid van licht. Thuis zal ik alles met het boekje
en de plaat beter kunnen beschrijven. Ondertussen blijft het een onvergelijkelijk
sieraad voor de stad, dat men overal die honderden spierwitte
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marmeren torenspitsen ziet uitsteken. Te 10 uur was ik weer in de bibliotheek tot 3
uur. Op deze wijze gaat mijn zomer niet verloren. Nu kom ik van tafel, ik heb wat
op mijn canapé gelegen om Italiaans te leren. En straks gaan wij weer met Kluki
rijden in de Corso, daar ik u reeds van geschreven heb, geloof ik. Zo niet, weet dan
dat dit de promenade is van de beaumonde, met honderden rijtuigen en duizenden
wandelaars. Indien gij eens hier met mij zijt, gaan wij elke middag onze tour rijden,
in een zeer goed rijtuig uit het logement. Duur is het hier niet. De komedie, in de
parterre, kostte ons 8 stuiver per plaats! Wij zijn hier nu zeker reeds langer dan wij
berekend hadden. Maar ik win iets onwaardeerbaars door hetgeen ik in de Ambrosiana
vind. En hing het van mij alleen af, dan zou ik er Genua en Turijn aan geven om
alles naar mijn zin hier af te maken. Nu gaan wij denkelijk zaterdagavond naar Genua
en komen over 8 dagen van Turijn hier weer terug, om dan spoedig over het Lago
Maggiore en de Borromeïsche eilanden en de Simplon, door het Rhônedal naar
Genève te komen. Daar wacht mij dan weer een brief. Voor ik naar bed ga, wil ik u
nog melden, dat wij allerprettigst met Kluki in een goede calèche naar de Corso
gereden zijn. De avond was allerliefst en wij hebben ruim anderhalf uur in de file
van zeker 300 rijtuigen ('s zondags is het veel meer) rondgereden. In het midden is
een wacht van dragonders om de wanorde te beletten, dat men niet buiten de file rijdt
of te vroeg coupeert. De vorstelijke familie reed met zes paarden, verder allerlei
briljante equipages en vele cavaliers en dames te paard. Half negen hielden wij in
het naar huis rijden stil voor het Caffé Nuovo in de Contrada di Porta Nuova (waar
de passage is van en naar de Corso) en lieten ons in het rijtuig ijs geven. Zo doet men
hier vooral met dames. Goedenacht, lieve beste, ik ga weer van u dromen.

Vrijdag 9 juli.
Voor ik naar de bibliotheek ga, moet ik u toch nog verzekeren, dat ik zo gezond ben
als ooit. Gister vertoonde zich in de bibliotheek een monnik met een kalotje en een
grijze

John Bake, Reisbrieven

43
jurk met een touw erom. Wonderlijke spektakels ziet men hier. Te half drie uit de
bibliotheek komende ben ik naar de bankier gegaan om geld. Vandaar spaatsierde
ik in mijn eentje naar het Caffé Nuovo, las mijn courantje op mijn gemak, onder een
glas sterke limonade, die hier uitmuntend is en bijzonder gezond in de warmte tegen
dysenterie, en ben toen nog de fraaie winkels langs gegaan. Aan tafel vond ik Tegel
met zijn jonge vrouw en Pit, die gisteravond hier zijn aangekomen. Zij waren de
22ste juni uit Holland gegaan en komen bijna langs dezelfde weg als wij. Evenwel
vertrekken zij morgen of maandag weer naar Zwitserland. Wij maken hier interessante
kennissen onder de geleerden. In de courant heeft men onze namen verbasterd,
Hanacker, Goel en Blake! Vanavond gaan wij een liefhebberij-komedie zien, waartoe
Reichmann ons gratis biljetten heeft gegeven: een faveur die wij genieten, vermits
wij langer blijven hangen als doorgaans vreemdelingen doen.
Zie daar weer een lange brief, beste vrouwtje; maar wellicht zal het wel acht dagen
duren eer ik er u weer een kan zenden. Zondagmorgen zeer vroeg vertrekken wij
naar Genua. Ik zal evenwel mijn best doen om u spoedig te schrijven en adres te
geven. Schrijf ik minder, o ik denk evenwel altijd aan u. Was er ook niet een zekere
schaamte mee verbonden, ik vloog nu al naar huis. Maar nog enige tijd zal mij die
maalstroom ophouden. Dag liefste, beste vrouwtje. Men wacht weer op mij. Ik schrijf
ook 10 maal meer dan mijn compagnons. Veel hartelijke complimenten aan allen
die mij liefhebben. Adieu, uw teder liefhebbende man.

Genua, 13 juli 1830.
Terwijl wij op het een en ander zitten te wachten, lieve beste vrouwtje, maak ik van
een ogenblik gebruik om hiervandaan weer een brief aan u te beginnen. Ik ben u het
verhaal nog schuldig van zaterdag af, maar ik moet eerst voor deze keer vooruitlopen
en u mijn plaats alhier beschrijven. De kamer van het hotel Les quatres nations, die
wij tot salon
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hebben, ziet op de heerlijke haven, zoals de huizen aan de buitenkant te Amsterdam.
Maar de ramen die tot de grond doorlopen brengen ons op een zeer groot plat, bezet
met oranges, wijngaard en allerlei bloemen, vanwaar men het heerlijke gezicht links
en rechts nog veel schoner geniet. Voeg daarbij heerlijk weer, zoals wij aanhoudend
genieten, bij zeer zindelijk logement, lieve kamers (op een zekere plaats is een wit
marmeren bril, net onderhouden), oprecht Hollandse manier van met thee te ontbijten,
goed brood en boter, Edammer kaas, dan zult gij wel overtuigd zijn, dat men het hier
wel kan uithouden.
Maar om op zaterdag terug te keren, de 10de juli. 's Morgens gingen de vrienden
de arena zien, een grote schouwplaats in de Romeinse smaak, waarin, zegt men, 30
duizend aanschouwers kunnen geborgen worden. Binnenkort wil men het vol met
water laten lopen (namelijk het binnengedeelte) en er een imitatie van een grote
walvis in laten manoeuvreren. Ik bleef thuis om de hitte en omdat ik te half 9 reeds
weer naar de Ambrosiana moest, waar ik dan ook tot 3 uur toe goed doorwerkend
mijn taak heb afgekregen. Toen weer lanterfanten, limonade, de winkels enz. 's
Middags hadden we weer de Tegels met Pit aan tafel, dat zeer aangenaam was. Zij
schijnt een lief, eenvoudig vrouwtje te zijn. Alleen moest zij zich in een grote stad
wat beter costumeren. Voor het laatst gingen wij nog eens de briljante
Corsopromenade genieten. Het was weer bij uitstek vol. En die grote straat die ernaar
toe leidt vol van dravende rijtuigen. Corso di Porta Orientale is inderdaad luisterrijk.
Men zou gaarne een dag lang hier zitten kijken naar de voorbijgangers en de met
welgeklede vrouwen georneerde balkons. In het naar huis gaan deden wij ons nog
eens te goed aan ijs, waarvan hier veel lekkere soorten zijn, bij ons onbekend, bij
voorbeeld arlequino, dat is 3 soorten van verschillende kleuren en vruchten op elkaar.
De bottega (zo noemt men de knecht in het koffiehuis) kent ons reeds en zodra ik
binnenstap overhandigt hij ons de lijst. Ik breng zo'n lijst mee.
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Zondag, 11 juli.
Wij hadden een akkoord gemaakt met een vetturino om ons in twee dagen naar Genua
te brengen, daar 1 dag stil te houden, verder in 2½ dag naar Turijn, daar 2 dagen stil
en dan in twee dagen weer naar Milaan. Wij reden dus, zonder onze koffers, met de
hoededozen te 5 uur af naar Pavia. De weg en de streek zijn geheel Hollands, vlak
en langs een gegraven kanaal met sluizen. Door de onoplettendheid van onze koetsier
misten wij het zien van een beroemde Chartreuse, een half uur van Pavia. Deze stad
is allesbehalve met Milaan te vergelijken. Evenwel vrij goed en hetzelfde soort van
pavé. Wij zagen het universiteitsgebouw, zeer groot, met fraaie galerijen en
binnenplaatsen. Verder reden wij door een vervelende landstreek naar Voghera, nadat
wij te Pavia op een grote overdekte brug de rivier Ticino hadden overgereden. Die
brug was van binnen geheel met heilige prenten voor het gemeen, te koop, behangen.
Deze gehele tocht tot Genua toe hebben wij wel zes maal de paspoorten moeten laten
viseren en wanneer men even buiten Pavia van het Lombardisch op het Sardinisch
territoir overgaat, worden ook de goederen nagezien. Dit ging nu evenwel zeer licht.
Voghera, waar wij te twee uur aankwamen, is een slordige plaats. Wij vonden daar
zeer slecht déjeuner. De zon was brandend en wij aten stof! Tortona lieten wij aan
de linkerhand liggen. Wij reden, wegens het repareren van een grote brug, door de
rivier Scrivia heen, zoals wij eens samen door de Lahn deden. 's Avonds kwamen
wij te Novi aan. Het onaanzienlijke plaatsje beloofde ons weinig goeds. Evenwel de
Albergo dell'Europa beviel ons zeer goed: souper en bedden excellent. Wij vonden
daar ook Duitsers die dezelfde route maakten, waaronder een Berlijner, een zeer
knap en aardig man. Zo ver houden Duitsers en Hollanders elkaar voor broeders. Bij
de Italianen heersen in het algemeen minder hartelijkheid en goedwillende beleefdheid
en meer wantrouwen.

Maandag, de 12de juli.
Vroeg waren wij op, en te 4 uur uit het venster ziende zagen wij de toppen van de
Apennijnen, die hier
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beginnen, door de zon gekleurd en het stadje vol levendigheid. Om de hitte wordt
hier veel 's morgens vroeg en 's avonds gedaan. De route van deze dag was zeer fraai.
Men rijdt tussen en over de Apennijnen, ziet heerlijke bergen en dalen. Op de toppen
veel kastelen en kerken. Langzamerhand beginnen de dorpen er beter uit te zien. En
als men aan het afdalen van de bergen komt, dan moet men de kunst bewonderen,
waarmee die weg is aangelegd. Genua naderende (nadat wij te Ronco gedéjeuneerd
hadden) verwijderen zich de bergen. Men ziet veel rijstvelden, buitenplaatsen, ook
in de hoogten en men rijdt over fraaie alleeën. Van de hoogte af heeft men reeds de
zee gezien en nader bij ziet men de zeer hoge vuurtoren, geheel in de Italiaanse
smaak, zoals we ze alleen van platen kennen. Eindelijk komt men aan het strand,
slaat linksom en rijdt een zeer lange voorstad door. De poort zelf is niet ver van de
vuurtoren en dan komt men eerst aan de buitenste zijde van de halve cirkel die Genua
vormt om de komvormige haven. Van het hotel heb ik u reeds een beschrijving
gegeven. Toen wij ons wat gewassen en afgestoft hadden gingen wij op het terras
(zo noemt men het, niet plat) ons vergasten met het gezicht op de haven en de zee.
Honderden schepen, dicht bij elkaar, het hameren der scheepswerven, en het oneindig
gejoel, verplaatst u in gedachten in de nieuwe stadsherberg te Amsterdam. Alleen
wordt men gestoord door het balken van ezels, die hier zeer menigvuldig zijn, terwijl
in plaats van paarden zeer veel muilezels gebruikt worden. Wij dineerden te 5 of 6
uur volmaakt goed en op het dessert, zoals ik u schreef, frappeerde het ronde
Edammerkaasje, dat hier billijk voor lekkernij wordt gehouden. Te 7 uur gingen wij
in een overdekte boot in de haven en op de zee varen. Gij kunt u geen denkbeeld
maken van het gezicht op de stad. Half cirkelvormig rondom de haven verheft zij
zich duidelijk langzaam tegen de bergen. En zo vertonen zich de fraai witmarmeren
paleizen als in een amfitheater terraswijd aan het oog, zodat de lusthuizen, die hoger
op de bergen achterwaarts lig-
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gen, zich in die ruime cirkel verenigen alsof zij nog tot de stad behoorden. Men ziet
inderdaad niets dan paleizen. De zee was zo effen, dat men erop schrijven kon. En
in de verte zag men veel blanke zeilen en de kust van Livorno. Juist werd er een
Italiaanse driemaster met boten uitgebonjourd. En op een Amerikaans schip hoorden
wij avondmuziek spelen. Wij moesten, omdat de boom gesloten was, aan het eind
van de haven uitstappen en hadden toen in het donker vrij wat zoeken om ons
logement te vinden door zeer nauwe straten heen. Een bokaal limonade was ons
souper. Dit is hier de gewone drank. Op straat ziet men de kruiwagens, zoals te
Amsterdam met zuur, met citroenen zeer elegant aan takjes, zo vers geplukt, hangen.
Daarbij flesjes water en al het nodige, zodat men zichzelf op straat goedkoop kan
helpen.

Dinsdag, 13 juli.
Vroeg was ik reeds op ons terras. De hemel was helder en het gezicht overheerlijk.
Ik begin u deze te schrijven voor het ontbijt. Geel was een weinig ongesteld, aan de
diarree, hetgeen hier niet ongewoon is, maar licht overgaat. Hij bleef dus thuis, terwijl
ik met Hamaker en de valet de place op pad ging. De straten zijn over het geheel
nauw. Zeer hoge verdiepingen, daardoor duister en schromelijk veel volk. Fraaie
straten en pleinen zijn er weinig, maar die paar zijn bezet met paleizen, zoals ik ze
tevoren niet gezien had. Ook is Genua daarom beroemd. Vijf of zes zijn wij gaan
zien. De eigenaars, edellieden, zijn zomers op het land met groot genoegen. Alles is
marmer wat men ziet. De vestibule rust doorgaans op witmarmeren kolommen, dito
met de brede trap, versierd met marmeren beelden, leeuwen enz. In één paleis vooral
was de gehele trap alles kunst en pracht. Zeker met 36 heerlijke witmarmeren
kolommen en balustrades. In andere hebben wij appartementen gezien; heel vorstelijk,
vloeren van marmer mozaïek, fresco muren en plafonds; onder andere een zaal,
waarvan de hoeken en verdere voorname afdelingen gesteund werden door ettelijke
marmeren kolommen, die prachtig verguld waren met
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groeven. Overal heerlijke schilderijen en ameublement. Ook zagen wij enige kerken,
maar die wordt men eindelijk moe na de Dom van Milaan. Vooral hindert het gedurig
zien van die superstitie. Te Genua tenminste wordt men bijkans omvergelopen door
de monniken, kerels met bloot hoofd, grauwe pijen, dik touw om het lijf, met
paternosters en bijna barrevoets. Zij doen niets dan in hun klooster eten en drinken
en bidden en langs de straat slenteren. Dat is inderdaad walgelijk om aan te zien.
Aangenamer was de observatie van de gehele Italiaanse houding van allen. Mensen
van fraaie leest en fysionomie, vooral de vrouwen, die hier veel een fijne neteldoekse
sjaal over het hoofd en schouders dragen. Winkels, waarin men ziet hoe de smaak
is der Genuezen, onder andere, evenals te Milaan, zeer vele briljante goud- en
zilverwinkels. Handschoenen worden hier voornamelijk gefabriceerd voor de dames,
ook opengewerkte kousen, fraaie linten en soieries. Zeer speet het mij geen geld
genoeg meegenomen te hebben om het een en ander voor u te kopen. Maar de
financiën zijn te Milaan bij Reichmann achtergebleven, en ik heb maar even genoeg
om weer over Turijn daar thuis te komen. De schouwburg is een nieuw gebouw van
1827. Verbeeld u het theater te Aken, maar oneindig eleganter, groter en rijker. Niet
alleen is de colonnade vooraan geheel van wit marmer, maar de lijst met bas-reliëfs
en het frontispice van een heerlijk Apollobeeld voorzien. 's Avonds zijn wij er even
in geweest. Men speelde een drama. Van binnen was het fraaier dan het Brusselse,
dat verzeker ik u. Wij gingen ook een brug zien, niet over het water, maar dienende
om de ene hoogte met de andere te verbinden. De huizen die onderaan staan raken
pas met de zesde verdieping aan de brug en hebben er dan nog 4 of 5 bovenop, zodat
er huizen staan van 11 verdiepingen. Wanneer men op het midden van die zeer brede
brug staat en over de balustrade naar de benedenstraat ziet, is het om te ijzen. Ook
heeft men hier een treffend gezicht op de haven en de benedenstad. Ik heb nog
vergeten te zeggen,
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dat die paleizen doorgaans voorzien zijn van terrassen; namelijk il bell' apartamento
is doorgaans vrij hoog en dan stapt men uit een der kamers op het terras om de frisse
lucht en de geur van de orange en andere bomen te genieten, die daar in menigte in
potten staan. Op zo'n terras ben ik geweest, dat in het vierkant zeker groter was dan
de tuin van tante. Op andere heeft men daarenboven nog een overdekte colonnade.
Die terrassen zijn of boven een lager gedeelte van het paleis zelf of boven andere
ernaast gelegen huizen. In sommige winkels zag men wijn liggen die gepakt was in
hetgeen de Fransen outre noemen. Het is van geel leder en het figuur laat zich best
beschrijven door de voorstelling van een klein varken, waarvan de kop en poten zijn
afgesneden, zodat er maar 4 stompjes van het baaltje overblijven. De landwijn is hier
wit en rood, zeer goed en zeer goedkoop. Men krijgt ze aan tafel à discrétion. Onze
tafel aux quatre nations is uitmuntend. Heden hadden wij onder andere een stuk
kalfsvlees zo uitmuntend en zo goed gebraden als ik het zelden zie. Ook beste oesters.
Na het eten gingen wij uit rijden, naar Nervi, een plaatsje oostelijk van Genua, aan
de zee, twee uur ver. Dan ziet men recht, dat men in het vaderland van de wijngaard
en de oranges is (dit zijn de sinaasappels), die hier bijkans in het wild groeien.
Tenminste slingert zich de wijnstok om de olmen en wilgebomen die langs de weg
staan en maken zo fraaie guirlandes uit, waar de reeds dikke trossen aan hangen. De
oranges zijn zo algemeen als bij ons de gemeenste struik in onze tuinen. Wij gingen
een der buitenplaatsen zien op de berg. Daar zagen wij niets dan orangebomen. De
gehele plaats was een boomgaard daarvan, elk volgeladen met rijpe of bijna rijpe
oranges. De bomen ieder ruim zo groot als een fikse pereboom bij ons. Vergelijk dat
eens met ons die met zoveel moeite enige weinige orangeboompjes in potten kunnen
houden. Het was schilderachtig zeker duizenden van die heerlijke vruchten te zien
hangen. De tuinvrouw bracht ons in een grotje, dat zeer koel was en bezorgde ons
toen een korf vol sinaasap-
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pels, die wij zagen plukken met de nodige [?]. In het geheel heb ik ze nergens beter
gegeten dan te Genua, en de orangeade is ook een aangename en zeer algemene
drank. De tuinbouw toonde ons ook een boom met een afzonderlijk soort, die men
bonnetti turgui noemde. Iedere appel wel zo groot als 4 andere, maar de schil geheel
geschrompeld, of liever met dikke bobbels of puisten als de punten der citroenen.
Die dienen om in de suiker te confiseren, ik geloof tot sukade of zoiets. Wij waren
hier op de route naar Florence. Verbeeld u, maar 2 dagen postrit van de heerlijke
stad vandaan! Maar al waren er tien te zien, ik verkoos geen voetstap verder van u
af te gaan. De landlieden zijn met grote damesstrohoeden of met rode mutsen, zoals
men de Grieken van tegenwoordig afbeeldt, gedekt. Alles wordt hier door muilezels
getrokken. De Middellandse Zee is steeds bedekt met kleine scheepjes. Het was reeds
donker, toen wij terugkerende de stad naderden. De bergen kon men in het duister
niet meer zien, maar treffend herkende men ze aan de menigvuldige lichten, brandende
in het groot aantal lusthuizen en paleizen op de bergen en op de helling. Onze koetsier
reed flink. Komt er iets in de weg, dan roept hij ‘hei’ of ‘hoi’ op een vreemde toon
en geeft nog met zijn zweep een goede slag op de muilezel of boer die hij voorbijrijdt.

Woensdag, 14 juli.
Het logement heeft ons allerbest bevallen. Wij hebben de rekening gaarne betaald.
De man gaf ons nog 9 heerlijke oranges mee voor niets. Niets is in de hitte
aangenamer, die hier zeker niet gering is. Wij reden nu dezelfde weg terug, ontbeten
te Ronco en kwamen 's avonds te Novi, welke stad toch aanzienlijker is dan ik dacht.
Hier is de algemene halteplaats op deze route en de aanzienlijkste reizigers verblijven
in de Albergo d'Europa.

Donderdag, 15 juli.
Van Novi zijn wij nu (te elf uur 's morgens) tot Alessandria gekomen, te vermoeid
van de hitte om de stad door te lopen. Telkens als wij pleisteren tegenwoordig op
het midden van de dag is het eerste werk het stof uitslaan,
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wassen en dan uitblazen eer men wat gaat gebruiken. Het is dan mijn eerste greep
om mijn toegevouwen brief uit mijn portefeuille te krijgen en het schrijven aan u te
vervolgen. Alessandria is een notabele stad, een sterke vesting. Tussen deze stad en
Novi is het beroemde slagveld van Marengo, dat wij zagen liggen. De stad verder
doorrijdende zagen wij een zeer groot paradeplein, omzet met een dubbele rij van
zware acacia's, dat fraai stond. Te 2 uur hielden wij een andere halte (want de paarden
lijden veel van de hitte) te Felizzano, een groot dorp of vlek. Wij verlangden
koteletten, maar zij hadden niets dan hoenders. Daarbij verlangden wij wat groente.
Toen kwam er een schotel met licht- en donkergroene dingen, zoals ik nog nooit
gezien heb. Het geleken wel zeer grote peulen, maar wijd en dik. Zij hadden in azijn
gelegen en waren taai en smakeloos. Andere groenten waren dito. Best waren de
komkommers, met lekkere azijn en heerlijke olie. Bij de kip kregen wij een lekkere
abrikozensaus, nog een ragout enz. enz. Voor de aardigheid heb ik de specifieke
rekening bewaard. De vrouw die ons bediende was op haar 14de jaar getrouwd, op
haar 15½ was zij moeder en nu met 7 kinderen zag zij er nog zeer jong uit. Overigens
was het boeltje daar zeer boers. Te 7 uur 's avonds kwamen wij te Asti en werden
redelijk goed geherbergd, hoewel ik u toch ongaarne in Piemonte op het territoir van
de koning van Sardinië in alle herbergen zou brengen. Wij gingen nog even de stad
zien, die oude reputatie heeft, doch weinig fraai is. Ook liepen wij de kerk binnen,
waar een avonddienst was. Verbeeld u dat ik in mijn verwachting om Italiaanse
muziek te horen zozeer ben teleurgesteld, dat er zelfs in de kerken op hoog bevel
niets anders plaats heeft dan het gewone gebauw en het orgel. Wij dineerden te half
9, maar ik had er weinig trek in en zou liever een kop thee gedronken hebben. Nu
was ons akkoord zo gemaakt evenals met Kiener, die de lieden naar Zwitserland
brengt. Bij ondervinding verklaar ik nu deze manier voor zeer lastig, langzaam en
belemmerend. Niets
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gaat boven de postrit. De streek van Asti levert hier de beste wijn.

Vrijdag, 16 juli.
De zakken van het rijtuig vulden wij met sinaasappels. De dag was reeds vroeg heet,
zelfs naar getuigenis van de mensen hier. Het reizen in deze twee maanden alhier
zal ik u nooit aanraden. Door het vervelende land rijdende, in wolken van stof, heeft
men medelijden met de boeren, die staan te dorsen enz. Allen hebben de kleur van
lichte kastanjes. De ossen voor de wagen staan te hijgen. Wij zijn te elf uur, na
Villanuova gepasseerd te zijn, te Poirino aangekomen, een rijk en aanzienlijk vlek.
De weg was, voor de uitzichten tenminste, fraai, met aan weerszijden in de verte
lieve bebouwde heuvels zoals die van de Akense en Luikse kwartieren, en bezaaid
met dorpen enz. Te Poirino ontbeten wij: koffie uit bierglazen en brood in gebakken
repen ter dikte van een [?] stokje en driekwart el lang. Ik wist niet, wat ik zag toen
een mand met die dingen op tafel werd gezet. Men leert hier ontberen! Maar te Turijn,
waar wij over een paar uur zullen aankomen, zal een goed diner, een bad en
verschoning alles vergoeden. Evenwel niet het gemis van een brief, die misschien
al lang te Genève ligt te wachten. Was ik maar alleen. Nooit meer met gezelschap,
tenminste (onder ons) nooit meer met l'enfant chéri des dames, gij weet wel wie ik
meen! Misschien maak ik nog eens een plan om te échapperen, maar reken er nog
niet op, ik moet toch eerlijk en discreet blijven. Wij gaan zo verder rijden. Dus vouw
ik de brief zolang toe, en in mijn zak. Dag beste liefste vrouw.

Zaterdag, 17 juli.
Gisteravond zijn wij te Turijn aangekomen en hebben moeite gehad om logement te
vinden, omdat wij verzuimd hadden een bepaald adres mee te nemen. De environs
zijn heerlijk: heuvels nabij de stad en in de verte de besneeuwde toppen van de Alpen
naar de zijde van de Grand St. Bernard. Men rijdt, om de stad in te komen, over een
fraaie brug de Po over. Het inkomen is groots: een plein met paleizen,
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uit een hand gebouwd en de hoofdstraten lijnrecht en breed. Alles meest onder één
lijst en met arcades, waaronder de winkels zijn. Dit alles is veel regelmatiger dan te
Milaan. Braaf verhit moesten wij ons eerst verfrissen, toen te half negen dineren. Ik
heb vrij goed geslapen en ben vanmorgen vroeg een bad gaan nemen, dat mij zeer
verkwikt en gezuiverd heeft. Wij hebben hier ook studierelaties, doch zonder plan
om te werken. Wij moeten slechts spreken met onze correspondenten. Ik moet als
financie-minister voor geld zorgen, want alles te Milaan latende, blijkt het, dat ik
voor deze uitstap te weinig had meegenomen. Ik zal u deze nu maar zenden en schrijf
u zeker nader nog uit Milaan, waar wij over een dag of drie vier hopen te zijn. Ik
weet voor Zwitserland geen bepaald adres op te geven. Gij zult evenwel veilig uw
eerstvolgende brief naar Bern adresseren. Daar zal ik tot de 8ste augustus toe ernaar
laten vernemen of zelf komen. Dag mijn beste, laat mij toch horen van u, dat gij wel
zijt en het kleine wurm en Hopje. Zorg ook, dat Mama door u bericht van mij krijgt.
Groet tante en Mien hartelijk van mij. Ook Koos en Dientje als gij die te Leiden of
Heiloo ziet. Met onbeschrijflijk verlangen ben ik altijd uw liefhebbende man.

Milaan, 21 juli 1830.
Mijn laatste, lieve beste Anna, zond ik u, meen ik, uit Turijn. Sedert gisteravond ben
ik hier terug, en ga nu voort met mijn verhaal.

Turijn, 17 juli.
Na in de vroege morgen een goed bad genoten te hebben, 'tgeen inderdaad om de
gevolgen van deze hitte zeer gezond en nodig is, is de abt Peyron op een briefje van
Hamaker ons 's morgens te 10 uur een visite in het logement komen maken. Tot mijn
eigen herinnering zal ik hier ook een en ander optekenen, hetgeen u wellicht minder
belangrijk voorkomt. Hij is een man van bij de 50 jaar, er zeer goed uitziende met
een aangename, vlugge fysionomie. Niets van de geestelijke zagen wij, behalve zijn
das en hoed. Overigens zou men menen met
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een liberaal man van de wereld in gezelschap te zijn. Hij is de voornaamste geleerde
van de universiteit van Turijn en wellicht van geheel Italië, voornamelijk in de
Egyptische zaken. In de geleerdheid denkt en handelt hij zeer edelmoedig en is vrij
van alle onaardige ambitie. Mij heeft hij tevoren ook dienst bewezen, zodat ik mij
met hem aangenaam op een bekende voet kon stellen. Dadelijk bood hij zich aan om
het belangrijkste te laten zien. Eerst ging het naar de bibliotheek, alwaar wij veel
goeds zagen, weinig echter, dat mij in het bijzonder geleek, behalve z handschriften
(Xenophon Cyropaedie en Plato Republiek-Latijn). Bij het vertonen van palimpsesten
vertelde hij ons van de verwaandheid van Leclerc, een Parijse geleerde. Tot mijn
groot genoegen hield hij Raoul-Rochette voor een groot farceur. Ik heb nooit andere
gedachte gehad. Letronne had zich ook schandelijk onedelmoedig omtrent Peyron
aangesteld en openbaar plagiaat bedreven in het Journal des Savants. Vervolgens
gingen wij naar het Museum Brovetti, voornamelijk in Egyptische oudheden
uitmuntende. Dit laat ik verder voor Reuvens over. Het lokaal ondertussen beviel
mij zeer. Alles is hier in paleizen en ruime zalen opgesteld. Aan de table d'hôte te 1
uur (in een sombere benedenzaal) hadden wij weer die lange stokbroden op tafel
liggen, verder overvloed van ijs. Niets gebruikt men hier zonder ijs. Zelfs een glas
met water vragende krijgt men er een brok in. Dat is vooral in het zuiden van Italië
zodanig een behoefte, dat er te Napels opstand is bij gebrek aan ijs, evenals het bij
ons zou zijn over gebrek aan aardappelen. Te 3 uur gingen wij Peyron in zijn huis
bezoeken. Men woont hier, evenals te Parijs in zeer grote hotels, waarvan men een
verdieping of een gedeelte daarvan occupeert en dikwijls kent men de families niet
die onder hetzelfde dak wonen. Ook de bouworde is vreemd. Hetgeen bij ons gangen
of corridors zouden zijn, met ramen op de plaats uitkomende, zijn altijd open
gaanderijen, twee, drie boven elkaar, langs iedere verdieping één, dikwijls op de
helft nog met hekken afgescheiden, waaraan
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men, als aan de voordeur schelt. Ook leeft men half op die gaanderijen, waarop de
kamers uitkomen. Zij zijn koel en dat is hier nodig. Peyron is een rondborstig en
achtenswaardig geestelijke, een sterke vijand van de jezuïeten. Wij hebben hem op
het stuk gebracht van het ongehuwd leven. Hij was daar innig voorstander van,
zeggende dat een geestelijke, zou hij alle zijn plichten goed vervullen, niet belemmerd
moet zijn met huiselijke zorgen, en dat de geestelijke daarenboven, wanneer hij braaf
wil zijn, tiendubbel getrouwd is van zelf, omdat hij al de ongelukkigen uit zijn familie
voor zijn rekening krijgt. Overigens (want wij stemden dat niet toe) toonde hij zeer
goede beginselen en wist hij zeer wel het gekke uiterlijke godsdienstvertoon te
onderscheiden van de uiting, die, zoals hij zei, op de inwendige godsdienst volgen
moet als de schaduw op het lichaam. Wij maakten voor 7 uur 's avonds thuis te zijn.
Ik had 's morgens een briefje aan Heldewier geschreven die onze minister bij het hof
van Sardinië is, en hij buiten zijnde, had mij geantwoord, dat hij te 7 uur bij mij zou
komen in het logement. Hij is een academiekennis van mij en getrouwd met juffrouw
Slicher uit Zeeland. Eerst was hij minister te Karlsruhe aan het hof van Baden, nu
sinds augustus 1829 alhier. Hij moest mij onder andere aan geld helpen, omdat ik
voor deze ro-daagse uitstap te weinig had meegenomen. Zeer vriendelijk inviteerde
hij ons tegen de volgende dag (zondag) te eten en ik ging met hem naar zijn woning,
waar hij mij aan contanten hielp. Ik heb u nog geen beschrijving van Turijn gegeven.
De Po stroomt langs de stad, en nadat men de heuvels, die met paleizen en fraaie
lusthuizen bezaaid zijn (colline de Turin) heeft langs gereden, komt men over een
fikse brug in de stad. Prachtiger inkomen ken ik van geen stad. Den Haag van de
boskant inkomende is lang zo ruim noch zo regelmatig niet. Zie hier de figuur:
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Dat gehele plein is uit een hand gebouwd. Heerlijke hotels, onder een lijst, en met
gelijke verdelingen, arcades en colonnades. De breedte is zeker als zes toernooivelden,
de bouw geheel nieuw. En het eindigt in de straat, die lijnrecht, zeer breed en een
half uur lang is, snijdende op het midden door een ander plein, waarop het paleis
staat. De straat zelf is weer geheel hetzelfde. Men gaat onder de arcades, waarop de
eerste verdieping rust. In de arcades heeft men alle winkels. Daardoor heeft men
altijd een goed, zindelijk en koel pad. Midden door de grote stenen loopt een groef
of goot, waardoor men om de zindelijkheid een beek laat vlieten, hetgeen tevens veel
frisheid aanbrengt. Op dat eerste plein woont Heldewier, maar hij was nu, zoals alle
mensen die maar enigszins kunnen, buiten om de hitte van de stad te ontwijken, die
dan ook tegenwoordig buitengewoon is tot 26 à 27 graden Réaumur. Ge moet eens
op de thermometer nazien hoeveel graden Fahrenheit dat is. 's Avonds gingen wij
ijs gebruiken en toen met een kop thee naar bed.

Zondag, 18 juli.
Ons logement is vrij sober. Men zegt ons, dat men veel beter is à l'Univers bij Bodino
of in het Pension Suisse. Peyron kwam ons te 10 uur halen om de Academie (wij
zouden zeggen het Instituut) te gaan zien. Ook zagen wij het Kabinet van Naturaliën,
hetwelk, geloof ik, op de stenen en mineralen na, ver voor het onze moet onderdoen.
Evenwel was
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het lokaal met smaak gearrangeerd en in verscheidene zalen waren de plafonds
beschilderd in verband met de voorwerpen die erin stonden. Wij gingen ook in de
Jardin Royal wandelen, waar het zeer vol was. Te half vier reden wij naar de Vigna
Meineri, het buitenhuis van Heldewier, een half uur buiten de stad op een heuvel.
Van de heuvels is het gezicht zeer lief. Ook heeft men er meer lucht en koelte. Wij
hadden daar een Hollands dineetje, zeer familiair. Mevrouw was zeer hups en
eenvoudig, met 3 kindertjes. Ook waren er drie broers Slicher gelogeerd en de jongste
Heldewier. De tafel zal ik u beschrijven als ik thuiskom. Daar houdt gij toch van.
De Slichers keerden juist van hun reis naar Napels en Sicilië terug en vertelden veel.
De verbastering van de godsdienst en het bijgeloof en onbeschaamdheid van de
monniken te Napels is ongelooflijk. Eens waren daar op de kade enige
marionettenspelers en hansworsten voor het volk aan de gang, toen er een monnik,
die de menigte wilde afleiden, een stellage beklom en een smerig christenbeeldje
vertonende uitriep: Ecco il vero policinello! Hier is de ware polichinel! Kan men
zich groter en walgelijker barbaarsheid voorstellen? De lucht van Rome is uiterst
heilzaam voor borstkwalen en tering. Men heeft er wonderen van gezien. De
omstreken van Turijn zijn zeer vruchtbaar. Men oogst er 2 of 3 maal, behalve de
oppervrucht, dat zijn de vruchten der bomen op hetzelfde stuk land. Ook de mensen
zijn vruchtbaar. 10 of 12 kinderen bij jonge mensen is zeer gewoon. Daarbij moet
gij in het oog houden, dat men de kinderen maar twee maanden zoogt en dan laat
meeëten. Ik heb er gezien die eruitzagen als wolken. 's Avonds was het weer naar
het koffiehuis voor ijs.

Maandag, 19 juli.
De rekening viel mee. Dat bevredigde ons. Overigens verlieten wij niet ongaarne
Turijn en verlangden naar huis. Dat is naar Milaan, dat gij mij nog lang zult horen
roemen. De tocht duurde twee dagen, die ik in het kort zal beschrijven. De gehele
streek is vlak en volmaakt Hollands:
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zelfs moerassig, groene weiden, grote rijstvelden die veel water nodig hebben. Links
tegen het noorden ziet men de Zwitserse Alpen in de verte, vooral de Mont Rosa, op
één na de hoogste berg, vreselijk met sneeuw bedekt. De eerste dag te Verceil
aankomende, waar wij moesten overnachten, hadden wij een zeer zwaar onweer. De
volgende dag, dinsdag 20 juli, ontbeten wij te Novara, dineerden te Cedriano en
kwamen braaf warm en bestoven in het hotel Reichmann te Milaan terug. Wij kregen
andere, maar zeer goede kamers, verfristen ons wat en togen toen naar ons oude
koffiehuis, waar ik mij te goed deed aan overheerlijk ijs (ik was de weg nog niet
vergeten). Een nieuw soort noemt men nu Algiere.

Woensdag, 21 juli.
Toen ik uit het bad terugkwam, was mijn eerste [?] naar de post en uw lange brief
van de 7de verheugde mij niet weinig. Maar waarom zo kort over uzelf geschreven?
Ander nieuws begeer ik niet, maar gij moet mij recht omstandig schrijven wat gij al
deed en hoe het met de borst gaat en hoe Wilhelmientje en Hop het dagelijks maakten.
Zie, dat is nieuws, wat mij belangrijk is en daar moet gij mij lang en breed over
schrijven. Denk daarom voor de volgende brieven en overtuig u, dat ik wezenlijk
verdriet heb van zo ver van u af te zijn. Gij kunt dat lenigen door veel over uzelf te
schrijven. Hoe laat gij opstond, wat gij toen deed, wat dan, na het ontbijt enz. enz.
enz. Dan zou ik mij zo bij u kunnen verplaatsen. Wij zijn vanmorgen weer naar de
Ambrosiana geweest om nog het een en ander te beschikken, doch vergeefs. Er was
vakantie. Toen met de jonge Hogendorp die wij hier hebben aangetroffen naar het
Paleis delle Arti (zie een van mijn vorige brieven) om beelden en schilderijen te zien.
Hogendorp heeft niet alleen in Italië maar ook veel in Griekenland gereisd en zijn
conversatie is zeer belangrijk. Ik zal u er naderhand van vertellen. Toen limonade in
het koffiehuis. Toen deze brief vervolgen, dat mij altijd een uitspanning is. Te 4 uur
aan tafel en goed gegeten, met braaf ijs in de wijn! Toen ben ik nog iets voor u in de
winkels gaan
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zoeken. En nu, te half 8, gaan wij thee drinken. Onze vriend Kluki zag ik zoëven op
straat. Hij komt ons straks zien.

Donderdag, 22 juli.
Kluki is gisteravond van 9 tot elf uur bij ons geweest: zeer aangenaam. Maar ik moet
u nog vertellen van de bibliotheek van de Brera, die ik gisteren voor de tweede keer
zag. Wij waren nu op een meer familiare voet met de abt Gironi, de bibliothecaris,
die ons alles liet zien, bij voorbeeld heerlijke plaatwerken en prachtedities, waarvan
wij bij ons niet het me gedeelte hebben. Onder andere (hoe jammer dat wij nu juist
het theater zelf niet kunnen zien) een plaatwerk, zeer kostbaar, met alle decoraties
van het theater della Scala. Ook zagen wij een groot rooms mis-muziekboek voor
de geestelijken van de Chartreuse te Pavia gemaakt, op perkament (3 à 4 honderd
jaren oud) waarvan de initiale letters (zoals dat in veel handschriften gebruikelijk is)
met de heerlijkste tekeningen versierd waren. Vandaag moet ik nu nog naar de
Ambrosiana. Mijn vriend Mancini heb ik gisteren elders ontmoet en hij belooft mij
bij de hand te zullen zijn. Dan moet ik nog naar de bankier, nog bagatellen kopen,
alles inpakken, en morgenochtend vroeg gaan wij van hier naar het Lago Maggiore
om de Borromeïsche eilanden te zien en zo over de Simplon naar Genève, waar ik
uw brief weer hoop te vinden, en u verder zal schrijven. Intussen lieve beste vrouw,
verwacht ik na de 8ste augustus uw brieven te Bazel tot de 24ste augustus, omdat ik
u, in mijn rondzwaaien door de Alpen geen precies adres kan opgeven. Ik zal dan
wel maken, dat ik uw tijding krijg. De 24ste begint onze terugreis van Bazel af. Gij
meldt mij niets van het huis. Dus vertrouw ik, dat het nog in zijn geheel is. Hoe is
het met onze keukenschoorsteen? O, ik verlang zo naar huis! Ik ben en blijf zo gezond
als ooit, en met matigheid, baden, ijs en limonade kan ik de hitte goed verdragen.
Daarenboven is de lucht hier minder drukkend dan bij ons 's zomers. Evenwel klagen
de Italianen. Mijn plan om mijn thuiskomst te verhaasten geef ik niet op. Nader
schrijf ik u bepaald. Hoort gij iets van Van der Linde? Veel
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complimenten toch aan tante en Mien en zend vooral bericht aan Mama, erbij
schrijvende, dat ik onmogelijk aan meer personen kan schrijven. Dag beste, liefste
Anna. Met geheel mijn ziel omhels ik u en de kleine wurm en Hop. Adieu.

Chamonix, 27 juli 1830.
Hier ben ik, lieve beste vrouw, op een afgezonderd plekje van de wereld, een vallei
midden tussen de hoogste Alpen aan de voet van de Montblanc, die de hoogste is
van geheel Europa. De vallée de Chamonix, een hemelse plek, is dan ook om haar
afgezonderde ligging eerst in 1745 door de reiziger Pococke ontdekt geworden. Ik
maak mij een ogenblik voor het ontbijt ten nutte om weer eens aan u te schrijven,
hetgeen mij sedert verscheidene dagen onmogelijk was. Zo veel reizen en vliegen
laat niets tot stille afzondering over.

Donderdag, 22 juli.
Dit was onze laatste dag te Milaan. 's Morgens ging ik naar de Ambrosiana om met
de abt de Mancini mijn schikkingen te maken omtrent hetgeen verder voor mij in
die bibliotheek zou verricht worden. Toen had ik thuis nog enige dingen te beschikken
met de domestique de place enz. Na het eten (Kluki kwam uit vriendschap met ons
eten, zodat wij in een coterietje met een Russische baron en een paar Engelsen zeer
aangenaam gezelschap hadden - en wij ook nog de anekdote van een heer die aan
tafel zat, [?] vernamen, die ik u nader zal vertellen), na het eten dan gingen we met
Kluki koffiedrinken, boodschappen doen in de winkels, en dan thuis pakken, de
wasvrouw afbetalen en nog wat uitblazen. De hitte is sterk. Ook is schaduw zo
gezocht, dat de koffiehuizen die op de zon liggen, niets te doen hebben.

Vrijdag, 23 juli.
De plaatsen op de diligence waren besteld. De faquin (dat is de postbediende) had
's avonds tevoren de goederen afgehaald. Te half vijf betaalde ik de rekening van 10
dagen. Het viel mij mee. Men is hier inderdaad volmaakt goed voor weinig geld. Te
half zes stapten wij op het rijtuig en reden naar Sesto Calende, zo personen in de
diligence, nauw zittend
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op banken tegenover elkaar in de lengte, evenals in een trekschuit. Een paar relais
verder verveelde mij het bekrompen zitten en ging ik gebruik maken van een
opengekomen plaats in de cabriolet (de weg heeft niets remarkabels). Ik kwam te
zitten tussen de conducteur en een Engelsman. Spoedig maakten wij kennis. Hij
kwam van Florence en ging naar Parijs. Te Sesto Calende aan de zuidelijke punt van
het Lago Maggiore dineerden wij spoedig wat te twaalf uur, stapten toen in de
stoomboot en voeren op het heerlijke meer (dat evenwel voor het Lago di Como
moet onderdoen) en bewonderden weer het hemelsblauw water. De Engelsman reisde
met ons, had goede brandewijn bij zich om het glas water te corrigeren en gedroeg
zich zeer hups en nederig. Ook was hij geen lord. Twee uur later lieten wij ons bij
de Borromeïsche Eilanden afzetten. Eerst voeren wij naar de Isola Madre, vandaar
naar de Isola Bella. Behalve het verrukkend gezicht van deze eilandjes op het meer,
en de omliggende bergen zijn zij om hun cultuur allerbelangrijkst. Citroenen, olijven
en alle zuidelijke vruchten, verder de heerlijkste uitlandse bloemen en heesters bij
voorbeeld, camelia's, magnolia's, enz., groeien hier op de koude grond. Het zijn
eigendommen van de graaf Borromeo, een der oudste geslachten van Milaan. Vooral
is Isola Bella merkwaardig. Men heeft deze oorspronkelijke steenrots door ophoging
van aangebrachte aarde in een prachtige tuin herschapen. Het zijn tien boven elkaar
uitkomende, en door gemetselde gewelven ondersteunde terrassen, waaruit die tuin
grotendeels bestaat. Ik heb ervan opgekeken dat mij ettelijke pijnbomen getoond
zijn, die zo dik waren als de bomen op de Hooigracht bij ons, en eerst voor 11 jaar
als kleine grassprietjes geplant zijn. Wat een vegetatie en dat op een grond van
anderhalve voet aarde. Ook waren er twee laurierbomen, zo groot als bij ons de
zwaarste lindebomen. Het waren tweelingen, namelijk van één wortel twee bomen
en 609 jaar oud, de enige bomen die zich op die rots bevonden, toen de familie
Borromeo dat eiland verder liet aan-
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leggen. Het paleis is vorstelijk en groot, maar ouderwets. Meest beviel mij een
appartement in de benedenverdieping (of kelder) van zeker zeven of acht in elkaar
lopende kamers, alle zowel vloer, als wanden, plafond en pilaster of kolommen,
gemaakt van kleine keisteentjes, enigszins verschillend gekleurd en als mozaïek
ingelegd. Dit was heerlijk koel en de ornamenten waren witmarmeren beelden. Hier
herinner ik mij, dat ik u vergeten heb uit Milaan te schrijven van een marmeren
Psyche, die met de Ariadne te Frankfurt kan wedijveren. Het devies van het wapen
der familie Borromeo is humilitas (nederigheid). Nu staat dit woord zelfs op alle
aarden bloempotten, expres zo in de pot gevormd. Slechts twee maanden in het jaar,
september en oktober, komt de familie daar logeren, zijn dan in totaal 60 of 70
personen sterk en hebben vierentwintig boten tot hun dienst om op het meer te varen.
Tegen zeven uur kwamen wij, steeds in gezelschap van de Engelsman, te Baveno
aan, vlak aan het meer. Hier is men aan de route van de Simplon, waar het ons om
te doen was. Zó kwamen wij met onze boot aan of de Piëmontese douaniers kwamen
als gieren op ons af. Ik stopte de één, met een praatje, een paar frank in de hand, en
onze koffers, daar iets ongeoorloofds bij was, kwamen gelukkig binnen. Het hotel
te Baveno is perfect goed en uitmuntend gelegen, zo voor het gemak van de route
als om het gezicht op het meer. En dan die plezierige galerijen langs de kamers, zodat
men tegelijkertijd in de buitenlucht en in huis leeft. De drie heren soupeerden, ik
dronk goede thee, omdat ik slecht geslapen had en geéchauffeerd was.

Zaterdag, 24 juli.
Nu begon de Simplonreis. Toen ik na zeer goed geslapen te hebben te 5 uur gewekt
werd, dankte ik God, dat wij weer noordwaarts gingen en ik dus naderde aan u. Die
dag hebben wij zeker 30 uur afgelegd met post en blazende postillons (dat ontevreden
volk is) samen met de Engelsman en telkens andere rijtuigen van de posterij, niet
zonder ongerief voor onze bagage, die door het telkens overpakken en vastbin-
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den niet best geconserveerd werd. De route was allerbest. Men passeert veel dorpen
en men heeft voortdurend de Savooise en Zwitserse Alpen voor zich. Onze eerste
halte was te Domodossola, met een zeer goed logement. Evenwel is Baveno voor
een verblijf van enige dagen oneindig te verkiezen. Van daar begint de weg van de
Simplon eerst goed te stijgen. Het was zo als de Via Mala bij de Splügen: heerlijk,
met galerijen in de rots gehouwen, een bruisende stroom naast ons in de diepte,
continuele watervallen links en rechts. De hoogste bergen tot bij de top bewoond en
bebouwd (zo als ik nader zal beschrijven), hier en daar een stevige schuur, waar op
staat réfuge, voor de reiziger die 's winters door sneeuw- of rotsval zich moet bergen,
stoute bruggen over steile diepten, totdat wij in het dorp Simplon kwamen. Daar
dineerden wij. Er is ook volmaakt goed logement en zeer ordentelijke lieden. Alles
wordt hier Frans. Met een lichte char-à-bancs reden wij vóór de avond nog verder,
over de top van de Simplon (die tussen 4 à 5 duizend voet hoog is) langs de sneeuw.
Langzamerhand in het donker en zo door nog verscheidene galerijen, die van boven
door de rots heen druipten van het afstromend bergwater. Na een weinig gedaald te
hebben, kwamen wij aan te Berisal, een klein gehucht met een nieuw en vrij goed
logement. Gedurende een geruime tijd was de maan (na een heerlijke dag) ons enig
licht geweest en nu kwamen wij op een plekje, zeer nauw tussen de bergtoppen in
gelegen. Het was koud. In Italië en tot hiertoe was ik zeer luchtig gekleed geweest
en deed het 's nachts met een enkel laken. Hier vroeg de dienstmeid die het bed zou
opmaken of ik de beide wollen dekens wilde houden? Ik zei, dat één genoeg was en
had er toch naderhand berouw van.

Zondag, 25 juli.
Vroeg zaten wij op 't rijtuig en gingen nu afdalen naar de Zwitserse zijde. Een heldere
hemel verfraaide weer alles. Het afdalen ging langs kunstige zigzag-wegen over
stromen en men ontwaart spoedig Brig en het Rhônedal. De steilten, waarlangs de
weg gaat, zijn door parapets beveiligd en
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verder door dwarsliggende dennebomen, zodat zelfs, wanneer ongelukkig een rijtuig
viel, het dadelijk daardoor zou opgehouden worden. De zon verlichtte het beneden
ons liggende uitgestrekte dal en de slagschaduwen van de hoge bergen maakten op
dat prachtige tapijt een aangename afwisseling van licht en donker. Te 8 uur omstreeks
reden wij Brig in. De Rhône, waaraan de stad ligt, is daar pas een of twee mijlen van
zijn oorsprong en toch reeds aanmerkelijk. Nu reden wij verder het hele dal door
totdat wij 's avonds te 9 uur aankwamen te Martigny. Deze tour was zeer aangenaam
en belangrijk. Ik behoef u alle stations en kleine stadjes, waar wij van paarden en
rijtuigen wisselden niet op te noemen. Maar het dal is treffend. Ten zuiden heeft men
de Simplon en de Alpen die Italië van Zwitserland scheiden. Ten noorden de heerlijke
Alpen-keten tussen het Rhône-dal en het Berner-Oberland, waarvan men hier en daar
de zwaar besneeuwde toppen ziet uitsteken. Tussen die twee bergketens is het dal
bij afwisseling ½ à 1 uur breed. Een uitmuntend vruchtbare streek en voortreffelijk
bebouwd: weiland, korenland, wijngaard tegen de bergen, menigte van dorpjes die
er welvarend uitzien, goed vee en dan de Rhône al breder en breder daar door heen
stromende met een vervaarlijk gedruis. Te Tourtemagne (zowat half weg), waar wij
à la fourchette ontbeten, gingen wij een weinig bekende en door de reisboeken niet
vermelde waterval zien. Nadat wij reeds zoveel heerlijks van die aard gezien hadden,
moest het zeker iets bijzonders zijn om ons te treffen en toch deed het zulks. Van
tussen een opening in de rotsen, die twaalf voet breed scheen, kwam het water met
een vervaarlijk gedonder en grote massa neervallen 200 voet diep. Maar het bijzondere
was, dat het viel in een rotskom of bassin, waardoor het weer opgeworpen werd in
de schuinte naar voren, 45 voet ver, zodat de gehele cascade deze figuur en profiel
kreeg
en dan zo verder over de stenen voortbruiste. Tussen Sierre en Sion is
het gezicht links en rechts al weer fraaier. De zuidelijke bergen, hoewel van een
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ontzettende hoogte, zijn glooiend en tot bij de top ziet men weien korenlanden en de
noordelijke (tegen de zon liggende) zijn met wijnstokken geheel beplant. De gehele
route is voorts met fraaie opgaande bomen, meest note- of kastanjebomen gezoomd.
Sion vertoont zich uitmuntend, ook door 3 ruïnes aan en gedeeltelijk in de stad
gelegen op rotsheuvels. Het is de hoofdplaats van dit Canton (Le Valais) en ziet er
welvarend uit. Wij dineerden in het hotel de la Poste, perfect goed en voor logement
is het hier zeker aan te bevelen. De twee laatste stations reden wij bijna in maanlicht.
Links en rechts ziet men meer moerassige grond, wegens de overstromingen van de
Rhône. Maar de rivieren spoken somtijds hier ruim zo erg als bij ons. Martigny is
voor ettelijke jaren gedeeltelijk verwoest geweest, doordat de Drance, een
snelvlietende stroom, die kort bij die plaats in de Rhône valt, door neergevallen
rotsblokken in zijn voortstromen belemmerd, alles tot een meer gemaakt had. Onze
Engelsman nam 's avonds afscheid van ons, omdat hij verder reed naar Villeneuve.
Wij vonden te Martigny weer heerlijke honing, die ons in de raten opgediend werd.
In deze gehele streek zijn de vrouwen met kroppen zeer menigvuldig, sommigen
afzichtelijk. Men vertelt mij, dat er zijn, die de krop over de schouders kunnen werpen.

Maandag, 26 juli.
Wij hebben er een goede nacht van genomen. Dat is ook al nodig van tijd tot tijd. 's
Morgens reden wij naar de Pissevache, een beroemde waterval buiten Martigny, die
zeker fraai was, maar wij hadden er al beter gezien. Ons rijtuig was in de vorm van
een canapé, zodat wij dwars reden. Te elf uur gingen wij de tocht aan naar Chamounix
met twee muilezels, één voor de kleine bagage en één voor Hamaker. Geel en ik
hebben die tocht van 9 à 10 uur meest te voet gedaan. Heerlijke weg! Eerst steil
klimmen 2 uur lang. Omziende ziet men een groot gedeelte van het Rhônedal achter
zich, tot Sion toe. Overal in de hoogte de landlieden, eenvoudige Zwitsers, bezig met
oogsten, hooien, enz. Op de top van La Tête Noire
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De Pissevache

gekomen, ziet men in de heerlijkste valleien neer. Men daalt langzaam door dichte
dennenbossen en komt aan een hut, Trient genoemd, zoals de stroom heet, die men
beneden hoort ruisen. Daar, eenzaam, dicht onder het lommer, wordt men door lieve,
eenvoudige mensen ontvangen. Men krijgt voor matige prijs brood, wijn, aardbeien,
boter en kaas, men occupeert zich met honderd en duizend inscripties op de planken
beschotten, en men is inderdaad gelukkig. Zo ziet men er een Engelsman uitgetekend
met een grote strohoed op (zoals zij hier allen uit affectatie lopen), zijn alpenstok in
de hand en met een vreselijk gek gezicht tegen de hoogte klimmende, met goddam
eronder. Toen ging het verder, klimmen, dalen, rotsen, watervallen, in de verte hoog
op de bergen kleine gehuchten van chalets, bruisende stromen in de diepte, over de
bergen heen die Chamounix van het overige Zwitserland afscheiden. Die mensen
hebben daar op de hoogte 4 maanden op zijn best zomer. Het overige is geheel winter.
Op een zeker dorp, zeer
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hoog gelegen, heb ik mij een ogenblik met een paar vrouwen opgehouden om enige
vragen te doen. Zeer goede, eenvoudige mensen. Men ziet ze maaien, hooien, achter
het vee lopen met de breikous in de hand. Iedere koe en iedere bok of geit heeft een
grote koperen bel aan de hals hangen. Ook hebben de koeien hun eigen naam. De
bokken en geiten ziet men overal in de steilten. Chamois (gemzen) zagen wij niet.
Zij leven alle op de hoogste Alpenspitsen. Het vlees is zeer lekker, wij aten het te
Simplon en nu te Chamounix. Eindelijk vertoont zich de Arve die uit de Col de Balme
gesproten vreselijk hier door het dal valt en davert. Zo komt men benedenwaarts
naar de vallei. Het werd ondertussen maneschijn, met een donkerblauwe, heldere
lucht. Zo veel te vreselijker klonk de rivier. Maar even zagen wij de Alpenspitsen
en ijsbergen en te 10 uur waren wij te Chamounix in het salon gezeten (Hotel de
l'Union) met vruchten, wijn en brood.

Dinsdag, 27 juli.
Ik heb goed geslapen, op een heerlijk zindelijk bed. Uit mijn bed kon ik 's morgens
reeds de Montblanc zien! Het is eigenlijk dwaas om u van de grootse, stoute natuur,
die dit heerlijke dal omringt, een beschrijving te willen geven. De Montblanc met
zijn onderhorigheden, sedert eeuwen met sneeuw en ijs bedekt, beslaat een ruimte,
die men pas na 7 dagen kan rondreizen en hijzelf is over de 14 duizend voet hoog.
Links en rechts ziet men de aiguilles, als scherpe punten, tot ver toe zich uitstrekken.
Achter u, tegen het noorden, weer andere Alpen, en tussen beide, op een breedte van
een kwartier uurs, een delicieus dal, door de Arve bepaald, een land van melk en
honing, met aartsvaderlijke zeden en welvaart. Na ons ontbijt (altijd best weer)
trokken wij met één muilezel, beladen met Hamaker en onze mondbehoefte, naar de
Mont Brevent. Dit is de hoogste van alle bergen die vlak tegenover de Montblanc
liggen, om daarop een goed uitzicht te hebben. Dit is een der zwaarste tochten die
ik tot nog toe gemaakt heb. Die vriend is 6500 voet hoog. De klim, zeer steil en
moeilijk, door bos, over
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en door beken heen, meestal over rotsstukken, duurde eerst 4 uur en een kwartier,
tot wij aan de hoogste chalet kwamen. Zo noemt men de houten hutten, die door de
Zwitsers van mei tot september op de bergtoppen bewoond worden om het vee te
weiden, koeien en geitebokken. Daar verkwikten wij ons met de meegenomen
provisie. Ik voornamelijk met de verse melk van de boer. Zoiets heb ik nooit geproefd.
Daar is onze beste Hollandse melk niets bij, voornamelijk omdat het vee daar graast
op fijne, aromatische kruiden. Toen bleef Hamaker achter en de muilezel was zelfs
niet berekend voor het verdere eind. Geel en ik trokken met de guide nu nog 5 kwartier
hoger, tot op de hoogste rotsspits, hetgeen waarlijk niet alle reizigers doen. Ook was
het zeer, zeer zwaar, zelfs nu en dan tegen een loodrechte rotsmuur op, waar hier en
daar een plaatsje voor de voet was. Ambitie doet alles overwinnen. Wij ledigden
daar met de guide een fles wijn, en beschouwden het majestueuze van de Montblanc,
met al zijn verschillende toppen en ijsbergen. Ik zal er u een plaat van meebrengen.
Schilderachtig contrasteert het benedengezicht naar Chamounix en de gehele smalle
vallei, zodat men zomer en winter, cultuur en barre woestenij, het lieflijke en
schrikbarende van de aarde tevens ziet. De afklim was allesbehalve licht. Te half zes
in het logement komende ging men juist aan tafel (zoals gewoonlijk om die tochten
in de bergen) en een heerlijke soep en perfecte tafel kwam ons zeer te stade. Het
gezelschap was uitgezocht. Na het eten ging ik wat aan deze brief schrijven, en toen
met een kop thee naar bed. - Wegens de dag van gisteren vergat ik u te zeggen, dat
wij op onze tocht naar Chamounix, op een der somberste plaatsen van de Tête Noire,
een enorm rotsstuk zagen, zo groot als onze zaal bij voorbeeld, dat gekocht was door
de gravin Guilford (hoe gek, daar het onmogelijk te transporteren is), die er een
hoogdravende inscriptie op had laten zetten. Ook moet ik niet vergeten, dat wij op
de top van de Mont Brevent een bijzonder luchtverschijnsel zagen. De lucht was
helder, en de zon bestraalde
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(hetgeen niet altijd gebeurt) de onbewolkte toppen van het reuzengebergte, dat
schitterde van de sneeuw die daar sedert eeuwen ligt en nooit smelt. Het was tevoren
winderig geweest, maar tegen onze verwachting was het niet koud op de top en wij
bakerden ons in de zon. Toen vertoonde zich rondom de zon een grote volmaakte
cirkel, zijnde een regenboog met alle kleuren daarvan op een proportie als of men
een stuivertje op een bord legde. Zo was de afstand van die cirkel tot de zon.

Woensdag, 28 juli.
Vroeg op: in het begin van mijn slaap droomde ik telkens van de gevaarlijke plaatsen
die ik de dag tevoren beklommen had en dat mijn voet uitgleed of dat ik in een diepte
viel, enz., zodat ik telkens met schrik wakker werd. Meer zal ik er u nader van
vertellen. Dadelijk na het ontbijt kwam onze guide met zijn muilezel en wij togen
naar de Montanvert, een der bergen die naast de Montblanc liggen. Deze klim was
maar van 3 uur en ook minder moeilijk, in vergelijking. Bovenop vindt men een
zogenaamd pavilion, met een goed vuur tegen de koude en de nodige verversingen.
Dit is de algemene onderneming en zeer veel dames deden het op muilezels. De Mont
Brevent daarentegen beklimmen zeer enkele dames, voorzien van een goede pantalon
en van twee guides om voor en achter ondersteund te worden. Eén zagen wij de
Montanvert beklimmen, gedragen op een draagstoel. Bovenop was het zeer koud.
Dan gaat men so minuten verder naar de mer de glace, een vlakte van enige uren
van zeer zwaar ijs, hier en daar gespleten, zodat de groen-blauwe ijskleur, door de
zon beschenen, een heerlijk effect maakt. Wij hebben daar een eind op gewandeld.
De overige in de nabijheid (wij zagen er 5) noemt men glaciers, ijsbergen. Zij strekken
zich meermalen benedenwaarts uit tot aan de vallei, nemen somtijds iets af, maar
ook weer toe. Wij waren te laat geïnformeerd, dat men die wandeling nog verder
kon uitstrekken naar de Jardin, hetgeen een gazon is, het hoogste in de Alpen. Beneden
teruggekomen ging ik alleen verder om nog iets zeer merkwaardigs te zien. De
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IJsberg van Bossons in het dal Chamonix (Mer de glace)

Arveyron, een sterke stroom, neemt zijn oorsprong beneden in de mer de glace. Daar
ging ik naar toe en zag het wonder. Verbeeld u een grote diepe grot, boogsgewijs in
het ijs. Men ziet er een eindwegs in. Als blauwe bogen van een brug vertoont zich
dat hol en daaruit bruist de rivier met sterk gedruis. Over de stenen heen ben ik er
zo dicht bij geweest als de lengte is van onze zijkamer. Dat is zeer de moeite waard.
En ik kwam door een lief dennenbos weer naar huis. Ik vond een Hollander, de heer
Verwoert uit Den Haag (een stomme kerel), die, toen ik hem deed opmerken hoe
snel de Arve voorbij ons hotel stroomde en dat die zich met de Rhône verenigde niet
ver van Genève, mij vroeg ‘waar blijft dan al dat water?’ en niet wist, dat de Rhône
zich in de Middellandse Zee ontlast. Aan tafel maakten wij kennis met een jonge
Hongaar, die reeds veel gereisd had. Er waren sedert de dag tevoren zeer veel nieuwe
gasten aangekomen, zodat wij met 50 aan tafel zaten. En dit is niet het enige logement.
Na het eten vervolgde ik weer mijn
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brief. 's Avonds in de salon vergaderd, onder een kop thee, amuseerden wij ons met
het vreemdenboek, waar men de wonderlijkste inscripties van de wereld in vindt:
verzen, ontboezemingen van admiratie, de een al gekker dan de ander. Op de
Montanvert zagen wij de zware rotssteen, met de namen van Pococke en Windham
1741, de eerste reizigers die dit dal bezochten. Zij kampeerden daar uit vrees voor
de woestheid der bewoners en sliepen in het hol onder die steen.

Donderdag, 29 juli.
Nu konden wij niet langer blijven. De rekening betaalde ik en wij togen met onze
guide van Martigny, Joseph Piota, een zeer aardig man, die mij gedurende al die
dagen Monsieur le Baron noemde, weder naar Martigny. Nu ging het over de Col
de Balme, een zeer hoge Alp, waarvandaan men een allerschoonst gezicht heeft over
de gehele lengte der vallei van Chamounix. Het was daar zeer koud, zodat ik dadelijk
bij een goed vlammend vuur kroop. De natuur is er kaal en dor; evenwel ziet men
nog vee grazen en hoort men honderden zware schellen. De neerdaling is langdurig
en zwaar. Over het geheel zou ik de andere weg, over de Tête Noire, verkiezen. Op
de Col de Balme is de oorsprong van de Arve. 's Avonds te Martigny teruggekomen
soupeerden wij goed. Die omstreek levert zeer braaf- en liefuitziende mensen op.

Vrijdag, 30 juli.
Wij waren te 9 uur op om naar Villeneuve te komen. Het ging verder door het
Rhône-dal, over de Drance en de Trient, die beide in de Rhône vallen. Het dal is
voortreffelijk, de variatie van bergen, links en rechts, dan eens wijd, dan eens eng
en met een briljante cultuur van het vlakke land. Te Bex gaat men de Rhône over.
Jammer dat wij ons daar niet konden ophouden om de beroemde zoutmijnen te gaan
zien. De boeren dragen hier grote strohoeden, en profiel er zo uitziende
. Die
dikke stroknop bovenop, maakt het vreemd. Villeneuve ligt vlak aan het meer van
Genève, met een heerlijk gezicht erop. Na ons diner, met een zeer lieve en fatsoenlijke
Engelsman en zijn vrouw, gingen wij wandelen naar Chillon,
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Het kasteel van Chillon

een oud kasteel van de inde eeuw, op een half uur afstand, aan het meer gelegen.
Daar zagen wij de gewelven, die onder de hertogen van Savooie tot gevangenis van
staatsmisdadigers dienden, en de pilaar met de ijzeren ring waaraan Bonnivard, een
burger van Genève, die in de 16de eeuw zeer voor de reformatie ijverde, 24 jaar lang
geklonken was geweest. Deze historie heeft aan Byron een gedicht geïnspireerd. En
hijzelf heeft zijn naam op een der pilaren geschreven.

Zaterdag, 31 juli.
Ik heb mij te Villeneuve op een miserabel kamertje moeten behelpen. Bijtijds ben
ik heden naar het meer geweest om de zonnestralen te zien die de bergtoppen
verlichten. Menig rijtuig kwam aan om voor de stoomboot naar Genève mensen aan
te brengen. Te 8 uur gingen wij met onze goederen aan boord van de Léman, met
het heerlijkste weer. En nu zit ik in de kajuit deze aan u te schrijven, om het pakje
te Genève dadelijk op de post te kunnen doen, want er zijn al zoveel dagen dat ik
niets van u heb kunnen zien. Honderd maal
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Genève-meer

denk ik, was ik maar alleen op reis gegaan. Fraaier stoomboot als deze heb ik nooit
gezien. Dat moet gij ook ondervinden. En dan dat Genèvemeer is boven alle
beschrijving interessant door de heerlijke kusten, die men aan weerszijden ziet. Ik
zal moeten eindigen met u alles te willen beschrijven. Als ik thuiskom, dan moet gij
mij er maar eens braaf naar vragen, want ik weet nu waarlijk geen woorden meer.
Ik ga eens een ogenblikje naar boven om te jouisseren. Wellicht schrijf ik hier nog
een regeltje of wat bij. Tot straks. - Ik heb een uurtje boven gezeten, alleraangenaamst,
onder de tent. Banken zijn in het midden geplaatst, zodat men naar buiten ziet zonder
zich om te keren. Men vaart voornamelijk langs de noordkust, die met steden en
dorpen bezaaid is, tot boven op de bergen toe. Telkens houdt men stil om nieuwe
reizigers op te nemen of af te zetten, te Vevey, Lausanne, enz. In de bibliotheek heb
ik een Molière gevonden en amuseerde mij wat. Overigens is de menigte passagiers
en de afwisseling zeer onderhoudend. De kajuit waar ik
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nu zit te schrijven is misschien eens zo groot als op een andere stoomboot en ik zit
aan een apart tafeltje voor een canapé te schrijven alsof ik thuis was. Hoe plezierig
ook, ik verlang zo naar Genève om daar uw brief te vinden. Ik vergat u nog te
schrijven, dat de barbarisse hier in het wild groeit langs de Rhône. Te Villeneuve
heeft men niet alleen honing aan het ontbijt, zo helder als glas, maar ook confituren,
die men hier veel bij het brood eet, in plaats van boter. Het brood is in Zwitserland
vrij wat beter dan in Italië en de boter niet slecht. Overal eet men zeer goed, vooral
heerlijke truites du Rhône of du Lac, die men lekker gereed maakt. Dat zou u zeker
bevallen. De middelen van reizen zijn hier menigvuldig en gemakkelijk. Ik doe nu
zo wat ondervinding op, en de hoop begeeft mij niet geheel om u eens een dergelijk
reisje te laten doen, zeer en zeer op uw gemak en tot langdurig genoegen. Het krioelt
in deze streken van reizigers, omdat van geheel Europa niets met Zwitserland te
vergelijken is. Zelfs verlaat men 's zomers Italië, omdat het daar dan niet uit te houden
is en men gaat of naar Zwitserland of tenminste naar het Lac Como of Majeur. Ik
zal nu deze sluiten, lieve, beste vrouw, om dadelijk als ik te Genève kom op de post
te bestellen, zonder nog op uw brief te wachten. Ik schrijf dan morgen maar mijn
antwoord. God geve, dat ik verneem, dat gij wel zijt. Somtijds bevangt mij een
vreselijk verlangen om dadelijk naar huis te keren, maar ik durf niet thuiskomen
zonder de Rigi gezien te hebben. Houd u wel beste vrouw, blijf om mij denken, die
zo gezond ben als een vis. Mokkel de lieve kinderen voor mij, groet Tante hartelijk
voor mij. Voorzie u van geld bij Pottum. Laat Mama tijding weten en laat ik u in
gedachten eens met al mijn hart omhelzen. Adieu.

Genève, 1 augustus 1830.
Gisteravond, lieve beste vrouw, zijn wij met de stoomboot pas te 5 uur hier
aangekomen. Door een overscheping, halverwege, in een andere boot is dit zo laat
geworden, alsof mijn ongeduld om tijding van u te hebben nog
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meer op de proef moest gesteld worden. In het Hotel de la Couronne gekomen was
mijn eerste werk zelf naar de post te gaan. Daar vond ik uw beide brieven van de
3de en 13de juli en deed tevens de mijne in de bus voor u. Gij begrijpt hoe ik ze
onderweg naar huis reeds openbrak en hoe mijn hart schreide, toen ik zag, dat ik mij
niet zonder reden voor u beangst had. Hoe moet mijn liefste, beste vrouwtje geleden
hebben! En hoe edelmoedig heeft zij dat voor mij verzwegen! God dank dat gij nu
beter zijt en dank ook aan de lieve Tante, van wier zorg en liefde voor u gij mij niets
te veel kunt schrijven. Die zekerheid alleen was in staat mijn ongerustheid te lenigen,
als ik nu en dan een zekere angst bij mij gevoelde opkomen, en het verlangen om zo
dadelijk naar u toe te kunnen vliegen. Dat is ook een van die pijnen die men
ondervindt als men zo ver van elkaar af is en tevens door anderen belemmerd wordt
om zijn eigen zin te doen. Nooit meer! Ik ga voort met mijn verhaal. Van de vaart
van gisteren heb ik u reeds geschreven. Men leeft zeer aangenaam op die stoomboot.
Toevallig troffen wij er professor Humbert van Genève op, die wij toch meenden
hier op te zoeken. Hij kwam van Frankrijk (daar alles in oproer is, zoals men zegt)
en lieerde dadelijk met ons: een allerliefst, hups, beleefd man, gul en beschaafd
tevens. In het logement aten wij laat, onder andere met Frans gezelschap. Ik zat naast
een dikke dame uit Touraine. Complimenteuzer frasen heb ik nooit gehoord. Toenik
haar servet opraapte, was het: pardon, monsieur a bien de la bonté, c'est la soie qui
coule tant. Ik presenteerde haar ossetong. Zij weer: Monsieur n'en prendra point (très
volontiers, zei ik) pourquoi non, vervolgde zij, elle n'en a jamais menti. Die aardigheid
omtrent een ossetong was mij geheel onbekend. Ook hadden wij aan tafel de
schoonbroer van de admiraal Duperré die nu voor Algiers is. Ik ging op mijn kamertje,
dat een heerlijk uitzicht op het meer heeft, mij nog eens op mijn canapé vlijen om
eens recht op mijn gemak uw brieven te herlezen. Uw brief naar Genua zal dan mis
wezen.
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Gij schrijft mij niets van Heiloo. Op uw overig schrijven ben ik nu gerust. Tot de
8ste te Bern en tot de 24ste te Bazel. 's Avonds gingen wij de stad doorkruisen, en
ijs gebruiken in een koffiehuis.
Heden, zondag, heb ik wat uitgeslapen. Wij zijn toch vroeg op pad geweest. De
stad ligt heerlijk aan het meer. De Rhône stroomt pijlsnel, met blauw doorschijnende
golven, in twee takken door de stad. De huizen zijn zeker zo groots niet als in de
Italiaanse steden. Evenwel is er een nieuw gedeelte, dat zeer fraai is. Rondom heeft
men het gezicht op de Savooise Alpen of naar de Jura en minder dicht op de neus.
Te twaalf uur is Humbert ons komen afhalen (nadat wij in het Café van Antoine
Papon, gelegen als het park te Amsterdam, limonadegazeuse gedronken hadden) en
wij reden de poort uit naar de zuidkant van het meer. Daar is het buitenplaats aan
buitenplaats, evenals buiten Haarlem en met zwaar geboomte en heerlijke lanen. Dat
hadden wij in lang niet gezien. Hij bracht er ons op één, waar hij de eigenaar van
kende, bij wie hij ons wilde introduceren, een rijk geleerde. De man was niet thuis,
maar wij genoten niet minder van het gezicht op het meer en op de overkant. Hetgeen
de omtrek van Genève zo buitengemeen lieflijk en bevallig maakt is, dat de oevers
niet dadelijk in steile bergen opgaan, maar eerst flauw glooiend, en golvend
heuvelachtig zijn en de bergen zich eerst op een afstand vertonen. Ik kom hierop
nader terug. Wij dineerden vroeg en toen was Humbert er weer, zodat wij te 4 uur
reden naar Ferney, over de Franse grenzen. Een heerlijke weg en bezaaid met
welgeklede lieden en rijtuigen. Gij weet, dat Ferney eigenlijk het kasteel is van
Voltaire, die daar het dorp gesticht heeft, werklieden gelokt en honderden mensen
aan brood geholpen heeft. Nu is het een welvarend plaatsje. Het kasteel zelf, thans
behorende aan de Comte de Bude, hebben wij gezien. De tuin is niet uitgestrekt,
maar zeer lommerrijk, en met terrassen, met uitzicht tot op de Montblanc. Wij hebben
ook in het huis de twee gewone kamers van
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Voltaire gezien, zijn gezelschapskamer en zijn slaapkamer, juist zoals zij bij zijn
dood waren. In het dorp heeft hij een katholieke en een protestantse kerk gebouwd,
en op zijn buitenplaats zelf nog een afzonderlijke kerk. Het dorp Ferney was geheel
Frans. Ofschoon men te Genève niets dan Frans hoort zijn de manieren toch
verschillend van die van de Fransen. Maar te Ferney zag men duidelijk onderscheid.
Wij reden toen naar een buitenplaats aan de noordkust van het meer, toebehorende
aan een rijke particulier, de heer De Sellon, dezelfde die uit menslievendheid een
grote premie heeft uitgeloofd over het beste geschrift om de afschaffing van de
doodstraf aan te bevelen. Van hier hadden wij weer voortreffelijke uitzichten, op het
meer, op de stad en op de bergen van Savooie enz. De overliggende kust vertoont
zich lieflijk. Dat scheelt wat met de gezichten bij ons, bij voorbeeld van de
Haarlemmermeer. Omdat alles bij ons laag en vlak is, ziet men weinig en verliest
zich het afgelegene in de horizon. Maar hier is het alsof de tegenoverliggende vlakte
opgelicht wordt om zich geheel aan u te vertonen. En omdat die glooiing zich uren
ver uitstrekt mist gij niets, maar ziet alles: plantsoen, bomen, huizen, boerderijen.
Gij ziet over bossen en hoogten heen, zonder zelf op een hoogte te staan. Daarachter
staan die enorme massa's van Alpen met hun kale wanden, die, nu even door de
stralen van de ondergaande zon beschenen, een flauw rood vertoonden. Het kalme
meer werd maar even door scheepjes beroerd, wier vaart een lange streep in de
oppervlakte naliet. Hetzelfde gingen wij genieten op een nieuw aangelegde
buitenplaats Pregny (zo heet het dorp dichtbij). Alles is hier voor vreemdelingen
open. En in het algemeen ken ik tot nog toe geen plaats, van alles wat ik gezien heb,
waar men zich aangenamer kan etablisseren even buiten de stad, hetzij een gehele
buitenplaats, hetzij een optrek hurende. Vervolgens bracht Humbert ons bij zich aan
huis. Hij woont buiten de poort aan het Plainpalais, alsof men te Utrecht in de baan
woonde. Het Plainpalais zelf is een fraai, zeer uitge-
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strekt gazon, met paaltjes van de weg afgescheiden en voor spelende kinderen enz.
geschikt. De buurt is hier schilderachtig. Door zijn vrouw werden wij gul ontvangen
op thee, met vruchtentaart enz. enz., zeer netjes en Hollands. Die mensen hebben
grote gemakkelijkheid. Men spreekt te Genève het beste Frans. Er waren nog twee
andere jonge geleerden, zeer plezierig. Met heldere maneschijn keerden wij naar
huis.

Maandag, 2 augustus.
Deze morgen zijn wij met een bootje op het meer gaan varen. Wij hebben de
Montblanc nog in de verte gezien. Het water is zo helder, dat men op 22 voet diepte
allerduidelijkst de grond ziet. In het meer worden ook snoeken gevangen, soms tot
60 pond toe. Te 8 uur waren wij weer thuis, om te ontbijten. En te 9 uur (op het
ogenblik dat ik dit schrijf) wachten wij een andere heer om met ons curiositeiten te
gaan zien.
's Middags te 3 uur. Zo op het ogenblik kom ik thuis. Wij hebben het Museum en
de Bibliotheek gezien. Ook de gevangenis, een nieuwe inrichting, zeer
aanbevelenswaardig wegens de menslievende behandeling van de gevangenen. In
de Bibliotheek (die overigens niet veel bijzonders bevat) is een deel met eigenhandige
brieven van Calvijn. Ook een handschrift met liturgieën, gebeden, en belijdenissen
van de Waldenzen (uit de valleien van Piemonte), hetwelk bepaald ouder is dan de
iade eeuw. Die gemeenten hebben onze gereformeerde leer enige eeuwen vroeger
gehad dan wij door de reformatie. De taal van dat handschrift is oud. Raynouard
heeft er een gedeelte van afgedrukt in zijn Histoire des troubadours. Ik heb ook de
heer Puerari opgezocht, gewezen gouverneur van Nairac die hier thans Conseiller
d'étât is. Wij hebben veel over Leiden en Leidse mensen gesproken. Tegen morgen
heeft hij ons bij zich buiten verzocht. Er is hier een onbegrijpelijke nieuwsgierigheid,
zelfs op straat, om de tijdingen uit Parijs te hebben. In een sociëteit was ik, waar de
papieren zo vers werden aangebracht en een der heren op een tafel ging staan om ze
hardop voor te
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lezen. Het is hier levendig en vrolijk. Van de hoogste gedeelten van de stad heeft
men altijd het gezicht op het meer. Nu zal ik om Mama een plezier te doen een regeltje
voor haar insluiten. Ik heb mijn partij gekozen en kom zeker enige dagen vroeger
thuis, dan ik voornemens was. Nader schrijf ik u precies. Reeds tel ik de dagen,
hoewel ik het Oberland en de Rigi nog moet zien. Dag lieve beste vrouw, o zorg toch
voor uzelf. Gij weet niet hoezeer ik mij verwijt, dat ik willens zo ver van u af ben.
Verblijd mij nog braaf met uw schrijven, na de ontvangst van deze, naar Bazel, waar
ik de 24ste aankom en dadelijk verder hoop te gaan. Maak, dat er twee dagen later
nog één te Frankfurt a/M is. Wees voor mij ook dankbaar omtrent Tante, zoen de
lieve wichten en houd uw armen open tegen de terugkomst van uw man.

Lausanne, 4 augustus 1830.
Hoe meer ik naar huis nader, hoe meer ik begin te verlangen, lieve beste Mietje, en
hoe gretiger ik de gelegenheid aangrijp om u enige regels te schrijven. Mijn laatste
brief uit Genève dateerde ik de 2de, maar stak hem pas de 3de op de post, dat is
gister. Er was te Genève zoveel levendigheid met de nieuwe Franse tijdingen, dat
men op straat en vooral aan de post moeite had om erdoor te komen. Ik ben in een
sociëteit (leesmuseum) getuige geweest van de deelneming van de mensen alhier in
die tijdingen en zal u thuiskomende vertellen, hoe overdreven dat was. Maandag zijn
wij 's middags met Humbert weer naar een andere buitenplaats gereden om het gezicht
te hebben op Savooie en de Jura. Beneden stroomde de Arve, dezelfde die wij te
Chamounix hadden gezien en nu, even buiten Genève in de Rhône valt. Daarna zijn
wij weer op dezelfde manier bij hem onthaald en met heerlijke maneschijn naar de
stad gekeerd. Gisteren moesten wij voor onze zaken zorgen, goederen verzenden
naar Bern, omdat wij met zeer kleine pakkage in het Oberland zouden reizen, financiën
in orde brengen en dergelijke. Ons koffiehuis is steeds één met
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een tuin, zoals het park te Amsterdam. Voor Hollanders is het hier zeer aangenaam
wonen: geheel protestants, goedhartige, vriendelijke mensen, veel gelijkheid in de
zeden. Het toilet onderscheidt zich door eenvoudigheid, omdat de burgerklasse
dezelfde modes volgt, en zelfs de kindermeid met een grote Italiaanse strohoed loopt.
Men woont in grote hotels, één verdieping van 10 tot 20 kamers voor één familie.
En het is goedkoop, goed vlees en goede vis en groenten, goedkope wijn, theedrinken,
in één woord, alles wat men bij ons begeert. 's Avonds zijn wij onthaald bij de heer
Serment die ook even buiten de stad woont. Deze had, zoals meer mensen doen, zijn
bovenverdieping van zijn excellent huis aan een Engelse familie verhuurd voor 40
Louis d'Or. Het waren zes kamers met benodigdheden. Men is nu bezig een kade
aan het meer te maken (zoals de Boompjes te Rotterdam), want tot nog toe waren
het slechts de achterhuizen die daar tegen het water uitkwamen. Naderhand zal dan
het gezicht op de stad oneindig fraaier zijn, en zal men er tevens een lieve wandeling
hebben. Die avond namen wij afscheid van onze nieuwe vrienden, die ik inderdaad
zeer op prijs stel om hun goed hart.
Hedenmorgen betaalde ik de rekening en zijn we te 9 uur op de stoomboot gegaan.
Wij troffen er de jonge Hogendorp weer, die naar Nyon ging, zodat wij weer veel
samen te vertellen hadden. Het was, als naar gewoonte, schoon, doch zeer warm
weer. Te twee uur stapten wij van de stoomboot om te Ouchy aan wal gezet te worden,
een dorp op een half uur afstand van Lausanne, dat landinwaarts schilderachtig op
de heuvels ligt, zodat het gezicht uit de stad naar het meer allervoortreffelijkst is. Ik
zit nu deze brief te schrijven in het hotel du Faucon, op een zeer goed, net en koel
kamertje. Het is bij half vijf en dus bijna etenstijd aan de table d'hôte. Misschien zal
ik na het eten of vanavond, als er tijd is, hier nog wat bij kunnen schrijven. Anders
zal ik deze toch maar verzenden, omdat ik niet weet, of ik op de volgende stations,
in dorpen logerende, zo goed gele-
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genheid zal hebben om een brief te expediëren. De familie Pluyger is een paar dagen
voor ons op de Col de Balme geweest, zoals wij daar in het vreemdenboek zagen.
Elders hebben wij er nog geen spoor van ontdekt. Hoe treffend, dat ondertussen
Mevr. Heringa overleden is!

Donderdag, 5 augustus,
's morgens vroeg. Gisteren hebben wij in het hotel een perfect diner gehad en op het
dessert een verzameling van lekkere vruchten, zoals wij tot nog toe niet gezien hadden.
De stomme Engelsman die naast mij zat had aan zijn andere zijde een zeer lief meisje
van een aanzienlijke familie die aan tafel was, maar sprak geen syllabe en presenteerde
haar niets. Eens had hij gekonfijte abrikozen genomen met veel saus. Toen de vrucht
op was, wenste hij de saus op te smullen en vroeg in gebroken Frans om een lepeltje.
De knecht nam hem eerst zijn bord af en bracht hem toen een lepel, zodat op die
wijze de saus voor hem verloren was door zijn stomheid. Tegen de avond zijn we
de hoogte achter de stad gaan bezien. Het is op en neer, telkens met treffende uitkijken
op de heuvelen en het meer. Ook hier waren veel vreemdelingen, maar de stad zelf
is zo vrolijk niet als Genève. Nu gaan wij over Vevey naar Montbovon en morgen
naar Thun. Als ik gelegenheid heb, schrijf ik weer spoedig. Mijn pen is hier slecht
en misschien zal ik deze hier niet eens op de post kunnen doen. Dus zeker te Vevey.
Dag beste vrouw, ik tel de dagen. Adieu, uw liefhebbende man.

Unterseen, 7 augustus 1830.
Daar over een uurtje zijn wij hier aangekomen, lieve, beste vrouw en wederom haast
ik mij, zelfs aan de soupertafel om nog spoedig een briefje aan u te beginnen. Ook
is het mij nodig, omdat ik waarlijk anders alles vergeten zou wat ik sedert mijn laatste
brief gezien heb. Het is nu vliegen en stappen, dat beloof ik u, zodat mij de ogen
somtijds staren. Te Lausanne schreef ik u de 4de, geloof ik.
De 5de, donderdag, trokken wij vroeg in een zogenaamde
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char-à-bancs, naar Vevey langs het meer van Genève. Daar zagen wij in de buurt
van Lausanne verschillende campagnes à louer, zeer fikse huizen, met tuinen, bos
en berg en uitmuntend uitzicht op het meer. De weg aan de linkerzijde is altijd langs
wijnbergen. Vevey zelf ligt zeer fraai, evenals Lausanne. Daar deed ik de brief voor
u op de post. Overal zijn uitmuntende logementen, maar vrij duur. Wij reden in de
hitte door naar Montreux, een paar uren van Villeneuve (waar wij 5 dagen tevoren
op de stoomboot naar Genève waren gegaan) en moesten om dat dorp te genaken
even de berg op. Het dorpje is klein, maar heeft toch een vrij goede herberg. Na het
eten - wij hebben op de galerij, onder een wijngaard-Laube eerst uitgeblazen - ging
de tocht naar Montbovon. Een ezel voorop met onze kleine bagage, dan een muilezel
met Hamaker en de ezeldrijver erachter en wij vormden, Geel en ik, de achterhoede.
Wij hadden voorgenomen nu weer te wandelen. In het begin viel de klim zwaar: na
het eten, zeer warm weer, en de zon op 't lijf, bij een steenachtig, steil pad. Dat alles
deed er het luie zweet uitkomen. Wij klommen 3 uur lang op: heerlijke bergen,
bezaaid met chalets, overal arbeiders die hooiden of ander werk deden, rundvee zo
schoon als bij ons in Holland, telkens fonteinwater uit de berg vloeiend. Dit alles,
gevoegd bij het meer en meer uitgebreid gezicht dat wij genoten op het Lac de Genève
en de fijnere lucht deed ons de vermoeidheid verminderen. Evenwel waren wij pas
te half 8 op de top (ruim 5 duizend voet hoog is die berg die Dent de Jaman heet) en
toen moesten wij gaan dalen. Zolang er daglicht was, ging dat goed, maar toen het
duister begon te worden werd het voor ons voetgangers vreselijk moeilijk, omdat de
hele kunst bestaat in het goed zetten van de voet op de rollende en kantige stenen.
Te half elf kwamen wij te Montbovon aan, nadat wij in de halve maneschijn nog een
halte gehouden hadden bij een chalet om warme melk te drinken. Zeer vermoeid
smaakte ons een goed glas wijn. De mensen in de boerenherberg waren al te bed en
wij moesten
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nog enige minuten wachten, voordat ons werd opengedaan. Toen liet de dochter des
huizes ons binnen, en op een bovenkamer: boers, tafels met banken, maar zindelijk.
Wij sliepen spoedig en goed.
Te 5 uur vrijdags was ik weer op en ging het dorp rondkijken, midden in de bergen,
alle huizen van hout, zoals verder overal. Ik zal er u een model van trachten mee te
brengen. Onze rekening voor 's avonds brood, boter en kaas en 3 flessen wijn, logeren
in 3 bedden en ontbijt was 6 franc! Wij gingen te 6 uur op een char-à-bancs zitten
en reden door heerlijke dalen langs de Sarine, die naderhand in de Aar valt, met zeer
goed weer tot Saanen of Gessenai. Dit was een groot, welvarend dorp, winkel aan
winkel. Het was daar juist marktdag. De taal is daar Duits, maar bijna onverstaanbaar,
overigens zeer goede lieden. Wij dineerden daar waarlijk goed en reden toen verder.
Alweer even fraaie route, zeer smalle vallei, hoge bergen. Maar... daar begon regen
te vallen en niettegenstaande onze paraplu's werden wij nogal nat, hetgeen veel van
het genoegen wegnam. Te zes uur kwamen wij aan te Zweisimmen, lieten dadelijk
een goed vuur van hout stoken op onze kamer en braaiden ons en onze kleren daar
heerlijk bij. Toen de thee, en naderhand een glas wijn, en ten slotte een goed bed.
Zo waren wij weer klaar voor de volgende dag. Men begint hier zeer veel welvaart
te ontwaren. Ons logement hier was een geheel nieuw houten huis, zeer ruim gemaakt
en zo is het overal door de vertering van de reizigers.
Nu reden wij zaterdag de 7de (gisteren) door het overschone Simmental naar
Thun. Deze route is nieuw gemaakt en al wat men ziet, levert, hoewel op een kleine
schaal, het voortreffelijkste op van de Zwitserse streken. Ongelukkig was de lucht
beneveld en hoewel wij geen regen hadden lagen de wolken bij menigte op en onder
de bergen. Wij zagen de meeste houten huizen in de gevel van grote inscripties
voorzien, behelzende teksten uit de bijbel of soortgelijke stukken. De taal blijft mij
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hard in de oren klinken Het is niet dat zuivere Duits. En dat ja, Herr is vrij minder
aangenaam dan het lieflijk uitgesproken Si Signore. Te 1 uur kwamen wij te Thun
aan langs de Thuner See dat een echt Zwitsers meer is, blauw en met bergen
omzoomd. Evenwel, nu wij al zoveel gezien hebben, treft ons het een en ander minder.
Te Thun hadden wij geen plan om te blijven. Ook baatte het niets, want door het
nevelachtige weer kon men toch niet van de gezichten jouisseren. In het hotel
Freienhoff kwamen wij net op het uur van de table d'hôte, 1 uur. Men is daar volmaakt
goed, zeer geschikt om een paar dagen te bijven. Wij vonden daar weer de heer
Verwoert. Ook waren aan tafel een baronesse Perponcher van Utrecht en juffrouw
Paijen van Nijmegen. Te drie uur gingen wij (met Verwoert) in een aparte schuit, en
met een guide, over de Thuner See naar Unterseen aan de andere zijde. Dat is een
vaart van 3 uur. Zeer goede en nette schuiten, overdekt en met raampjes.
Het bleef nevelachtig toen wij aankwamen en daarom kon ik gisteravond deze
brief aan u beginnen. Ik heb uitmuntend geslapen. De lucht is nog dik. Evenwel
moeten wij voort naar Lauterbrunnen. De Italiaanse heldere lucht schijnt voor ons
verloren te zijn. Courage evenwel. Ik zal misschien deze avond kunnen vervolgen.
Ziedaar mij weer aan mijn tafeltje op mijn kamer te Lauterbrunnen. Het is nu half
zeven 's avonds en de betere lucht die wat opgehelderd is geeft mij nu uit mijn raam
niet alleen op de beroemde Staubbach, een waterval die als stofwater 800 voet valt
langs een kale rots en vlak bij mij is, uitzicht maar ook op het begin van het
Lauterbrunnental en in het verschiet op de Jungfrau, een der hoogste Alpen na de
Montblanc. Wij zijn deze morgen (zondag, 8 augustus) omstreeks 7 uur van Unterseen
gereden. Men passeert de twee armen van de Aar. In de eerste is even beneden de
brug een val van de gehele breedte van de vloed. Dat maakt, dat men te Unterseen
dit eeuwigdurend gedonder hoort zonder het te zien. Dan komt het beroemde
Interlaken, 10 minuten van Un-
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terseen, aan de Aar. Dit is het Zwitserse Velp, de verzameling van alles wat luxe en
smaak is, waardoor in en rondom het geringe dorp een menigte van nieuwe en fraaie
huizen zijn, ingericht als pensionhuizen, om kamers in te hebben. Ik ben er nu maar
even langs gereden en heb wel gezien, dat er zware allées zijn in lief vlak land, en
dat al het genoeglijke van ons land in het midden van prachtige bergen ligt. Wij
komen er naderhand weer door, dan zal ik het beter opnemen. Het dure leven in
Zwitserland valt mij mee. De extra onkosten zijn de gids à 6 franc en het rijtuig à 15
franc per dag, zodat het extraordinaire op elf of 12 gulden kan lopen, dat wij met ons
vieren betalen. In de herbergen is men zeker duurder dan in Duitsland, maar volmaakt
in orde. Te 10 uur kwamen wij te Lauterbrunnen. Altijd lief hout, gras, bruisende
beken en stromen en Alpen in de rondte. Toen zijn wij gaan wandelen met de
alpenstokken. Eerst om de Staubbach van nabij te zien en toen de hele vallei tot het
einde, tot waar wij vlak tegenover de Schmadribach waren (namelijk op een driekwart
uur afstand). Deze wandeling is allerfraaist. Zeer hoog behoeft men niet te klimmen,
altijd langs een sterk bruisende stroom, ingesloten tussen rechte, kale wanden van
de bergen, die naar muren en torens geleken. Dan weer in het verschiet de Jungfrau,
de Breithorn en de Mittaghorn, met verscheidene glaciers, waaruit wij in de verte
beken zagen ontspruiten. Uit de Madrigletsjer valt de Schmadribach, zeer sterk van
water en zeer hoog, onberekenbaar zelfs. Het weer was nevelachtig geweest en bij
het terugkomen zelfs nu en dan regen. Tegen de avond helderde het op. Ik heb heden
ruim 8 uur gelopen en geklommen en blijf onder de helden! Te 7 uur hebben wij
table d'hôte hier gehad, perfect goed en aangenaam met kaarslicht. Men richt hier
alles in tot genoegen van de reizigers, die overdag de grote touren maken. Het is
weer vol Engelsen. Bij de Staubbach zag ik een Engelsman zeer galant met zijn
vrouw. Bij het beklimmen van een kleine hoogte ging hij vooruit en zijn vrouw hield
hem aan

John Bake, Reisbrieven

86

De Staubbach

John Bake, Reisbrieven

87
beide panden van zijn rok vast. Aan tafel hadden wij Engelsen en Fransen. De knecht
presenteerde aan een jonge Engelsman een schotel met gemzegebraad, in het Frans
Chamois (een lekkere schotel). Die Engelsman verstond het niet en repeteerde
cestmois, waaruit ik maakte c'est moi alsof de knecht zichzelf gebraden presenteerde,
hetgeen die mensen scheen te amuseren. Ik schrijf u dit nog te 9 uur 's avonds, zo
van tafel komende. Morgen hoop ik verder. Goedenacht, beste, lieve vrouw.
Tegenwoordig droom ik elke nacht van u.

Grindelwald, maandag 9 augustus.
Ik heb weer van u gedroomd, beste. Gij waart bitter bedroefd en niet te troosten. Het
is misschien gek en wat niet al om zich aan dromen te storen, maar als men zo ver
van elkaar af is wordt men wel eens dwaas. Wij zijn hedenmorgen na het ontbijt
(alles gaat langzaam door Hamaker en nu ook door Verwoert) gewandeld van
Lauterbrunnen de weg op naar Interlaken. Doch op de helft gekomen dachten wij
beter rechts af te slaan, onmiddellijk op Grindelwald. Dit deed ons een heerlijke
wandeling doen van goed 4 uur langs de Hunenflohe door het Grindelwaldtal met
de stoutste Alpen naast ons of in het verschiet de toppen vertonende. Thuis kan ik u
op de kaart die tour wijzen en de namen van de bergen met de hoogte. Hier is 10 à
12 duizend voet zeer gewoon. In het geheel moet ik nu reeds bekennen, dat het
Oberland wel het neusje van de zalm is en dat men eens daar zijnde, het fraaiste van
Zwitserland in een goede veertien dagen als een kort begrip kan zien. De bergen,
voor zover zij groen zijn en gras leveren, zijn bezaaid met duizenden chalets, zomers
bewoond om de koeien die er dan grazen of het hooi, dat er gemaaid kan worden.
Van Interlaken is dat de enige rijdbare weg naar Grindelwald, de andere is over de
berg, slechts te voet of te paard te bereiken. En de paarden zijn niet zo goed als de
muilezels die wij elders hebben gevonden. Grindelwald zelf is een dorp, bijna aan
het eind van het dal. De herberg is goed. Wij kwamen er te 1 uur aan en vonden het
huis leeg van gasten.
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Ja, ik zou vergeten te zeggen, dat wij op weg 's Gravenweert ontmoet hebben, van
wie gij mij wel hebt horen spreken, met zijn knecht en guide. Hij was netjes in het
zwart en met een kasjmieren zwarte spanbroek gekleed, en toch de pet op. Dat was
een aangename ontmoeting. Hij kwam van Parijs en ging nu de winter in Italië
doorbrengen. Wij dineerden te 2 uur en gingen te 4 uur naar de glacier du Grindelwald.
Er zijn er twee. Zij zijn zoals die ik te Chamounix gezien heb. De kleinste heeft een
soortgelijk hol, waaruit een riviertje stroomt. Zie mijn beschrijving van de bron van
de Arveyron te Chamounix. Wij zijn daar bovenop geklommen. Het was zeer
interessant. Een ogenblik daarvóór waren nog enige dames daar geweest, die nog
verder waren gegaan dan wij. Ik zou evenwel deze plaats niet bestemmen voor een
logeerplaats, maar wel om van Interlaken af op een dag heen en weer te gaan zien.
Toen wij te 6 uur weer thuiskwamen (ik moet eerst nog zeggen, dat wij vlak naast
die ijszee aardbeien geplukt hebben, die daar tot in september in het wild groeien)
waren er ondertussen in de 20 gasten aangekomen. Wij lopen elkaar allen achterna.
Wij hebben boven thee gedronken. De achterkamers hebben het zicht op de glacier
en die ijsgrot. Wij hebben de Zwitserse zangeressen gehoord, die voor de tafel van
7 uur zongen: vreemd, maar niet altijd mooi. Zij zullen ons naderhand op 't water
beter bevallen. Ik heb eerst nog op mijn eentje een uur gewandeld, zo al mijmerende
(hoe graag zat ik zo eens daar, waarover ik denk) en jouisseerde nog van treffende
gezichten. Ik zag de hoogste top van de Finsteraarhorn, wit als een suikerbrood, door
de zon bestraald, de Eiger gedeeltelijk nog tussen de hoge wolken door en de
Milch-bach, die waarlijk als melk neerstort bij de grote glacier du Grindelwald. Het
hindert mij nu verschrikkelijk, dat ik weet, dat er een brief van u ligt te Bern en ik
die niet kan zien voor de 20ste misschien. Dat komt ervan, wanneer men in gezelschap
reist, vooral, wanneer men met meer dan twee is! Onze derde man denkt niet veel
aan corresponderen. Hij heeft
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pas 2 brieven naar huis geschreven en niet gezorgd, dat hij meermalen tijding
ontvangen kan. Nu is ons plan om eerst naar Meiringen, de Grimsel, de St-Gotthard,
de Rigi enz. te gaan en dan over Luzern naar Bern te komen. Maar niets zal mij
weerhouden om de 24ste te Bazel te zijn, en dan ben ik in 10 dagen gemakkelijk
thuis. Maak daar staat op!! Nu is het tijd om naar bed te gaan. Het is 9 uur en wij
moeten te 5 uur op. Sedert een uur zit ik op mijn kamer mij te amuseren met aan u
te schrijven. De conversatie is niet altijd bevredigend. Zeker heb ik veel fraais gezien,
maar werkelijk en innig genoegen heb ik gemist op de reis. Ik meen dat ware genot
en geluk, dat men met de zijnen alleen deelt. Gij weet ook wel, dat mijn origineel
plan geheel anders was. Met u, o, dat was een zaligheid geweest. Maar laat ik tevreden
zijn, ik heb dat moeten missen om een groot, zeer groot geluk. God geve, dat ik alles
behouden weervinde! Goedenacht, beste vrouw, vol van u ga ik naar bed.

Dinsdag, 10 augustus.
Ik heb best geslapen. Te 5 uur was ik op en te half 7, met heerlijk weer, gingen wij
de beladen paarden vooruit naar de Grote Scheidegg om naar Meiringen te komen,
dat als een der liefste plekjes gerecommandeerd wordt. De tocht ging langs de grote
glacier du Grindelwald. Vlak daarvoor staande hoorden wij het daverend gedruis
van een avalanche diep in het gebergte. De hemelhoge en heerlijk gevormde bergen
die wij aan de rechterzijde hadden dekten ons met hun diepe schaduw voor de zon.
Dit en omdat de helling geheel niet steil was maakte dat de wandeling zeer aangenaam
en verrukkend was, hoezeer wij goed 3 uur werk hadden om op de top te komen, die
ruim 6 duizend voet boven de zee is. Daar was de boer uit het chalet bezig om op
een zeer lange hoorn tonen te blazen, waarvan de echo zeer ver in 't gebergte en bij
oneindige herhalingen door de rotswanden gehoord een betoverende mengeling van
tonen gaf. In het chalet op de top troffen wij een Hollandse familie aan, die naar
Grindelwald trok. De heer Schmöle met vrouw en twee dochters, zeer lieve en
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knappe mensen. Twee paarden voerden twee dames en de vader en de jongste dochter
marcheerden met alpenstokken. Wij genoten in het chalet behalve van het treffend
gezicht op de vallei waar wij vandaan kwamen, en rondom op de heerlijke Alpen,
met sneeuw en ijsbergen en sprietachtige toppen, ook van de lekkere room, brood,
kaas en een glas wijn, die wij meebrachten. Toen aan het afdalen. Te twee uur kwamen
wij te Rosenlaui, schilderachtig in een vallei liggend midden tussen met sparren
bezette bergen, die rondom er groen uitzien. Het logement is lief en boers. Ik kon er
een goed bad nemen. Er zijn daar zwavelbronnen. Het deed mij veel plezier. Na Italië
had ik dit nog niet kunnen genieten. Op dit ogenblik zit ik met de vrienden te eten
en daar ik mijn eetlust sparen wil tot Meiringen schrijf ik aan tafel nog deze regels
aan de brief, die ik altijd bij mij heb om ieder ogenblik te kunnen vervolgen. Aan u
te schrijven is mij waarlijk dikwijls genoeglijker dan de conversatie aan tafel. Kon
ik nog maar ontvluchten! Vlak tegenover mij zie ik een hoge alp, een glacier en een
lieve waterval. Tot vanavond, als ik te Meiringen ben, zal ik mijn best doen om nog
verder te schrijven en dan zoek ik naar een of ander postkantoor. Nog één regeltje.
Ik heb daar zo van het dessert nog een stuk goede confiturentaart en zeer lekkere
citroenvla gegeten. Dat herinnert mij de uwe en zo iets doet mij thans dubbel
genoegen. Het mooie weer gaat wat over en de wolken komen lager op en beneden
de bergen te hangen, wat op zichzelf interessant is, maar ons bevreesd maakt voor
regen. Maar wij hebben de paraplu's en de sarraus bij ons, goede dikke alpenschoenen
en dat waarborgt tegen het vocht.
Twee dagen zijn voorbij, zonder dat ik verder kon schrijven. Nu ga ik voort om
de samenhang niet te storen. Rosenlaui waar wij toen aten, is een heerlijk plekje. Wij
gingen na het eten een waterval zien van de Reichenbach, dat een treffende en
bruisende stroom is, altijd dalende, altijd vallende, over en tussen rotsstukken.
Eindelijk ziet men Meiringen en het schilderach-
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tige Haslital. Eer wij geheel daarin neerkwamen, gingen wij opzij af om de beroemde
val van de Reichenbach te zien. Men klimt een weinig en dan ziet men, uit een expres
daartoe gemaakt koepeltje, de Reichenbach van boven af door een smalle rotsspleet
met ontzaglijk veel en helder melk-schuimend water 200 voet neerploffen, met groot
gedaver en gestuif. Ik hoop er een plaatje van mee te brengen. Wij zagen daar nog
in een boerenhuis een levende gems (chamois), een zeer lief dier, met twee horentjes,
zwart en glad als ebbehout, zo op de kop staande
. Ik zal zulke horentjes
meebrengen. Daar maakt men ook van hout, dat menigvuldig in Zwitserland groeit
allerlei aardigheden, doch minder elegant dan men te Spa werkt. Overal presenteert
men die dingen te koop, zoals ook mineralen, in de Alpen gevonden. Van de hoogte
ziet men de prachtige Aar door het Haslital stromen als een breed lint. Men gaat
vervolgens over de brug van de Aar, slaat linksom en ziet in het voorbijgaan links
nog de Reichenbach, rechts de andere vallen van de bergen en dan komt men in
Meiringen. Het weer was regenachtig en wij verlangden naar onze kamers. Evenwel
merkten wij nog zoveel op: dat de boeren daar welvarend waren, en dat vrouw en
kinderen er goed uitzagen, de huizen ook beter dan elders. Het is de moeite waard
de landman van zijn werk te zien komen. Alles moet hij op de bergen doen. Daarheen
moet hij zijn gereedschap brengen en ook weer terug. En vandaar ziet men vrouwen,
zelfs kinderen, terugkeren met pakken gras, hooi of koren op 't hoofd. Op sommige
plaatsen waar de bergen geheel schuin naar de vallei strekken, doet men dan alles in
grote zakken en rolt die dan naar beneden. Wonderlijk ziet men die balen springen
en huppelen, tot zij beneden zijn, somtijds van duizenden voeten hoog. Meiringen
heeft een zeer goede herberg en dit plekje is zo lief en de vallei zo breed, met vlak
land, evenals of men de Betuwe ziet. En even vruchtbaar. Daarbij levert het zulke
heerlijke berggezichten op en watervallen en dan beschikt het nog over een
uitmuntende
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rijweg naar de voornaamste punten van Zwitserland. (Heb ik geen heerlijke inkt? Ik
zit in een miserabele herberg te schrijven.) Op deze dag heb ik ruim 9 uur gewandeld.
3 uur daarvan met de paraplu gelopen, wat op de bergen in het geheel niet gemakkelijk
is. Evenwel met enig omkleden in de herberg en een goed souper en bed komt alles
weer in orde.

Woensdag, 11 augustus.
Het plan moest vervolgd worden en ik deed het gaarne, omdat het mijn afzijn van u
zal verkorten. Anders zou ik met weerzin Meiringen verlaten hebben. Uit mijn
slaapkamertje zag ik een der benedenste watervallen van de Reichenbach en nog
zoveel ander fraais! Te half 8 (deze keer laat, omdat één van ons slecht geslapen had)
trokken wij voort naar de Grimsel, een hoge berg, die het Canton Bern van
Walliserland afscheidt. De tour was zeer zwaar (Geel en ik voeteren geheel) maar
uiterst belangrijk. Wij volgden de loop van de Aar opwaarts. Het stijgen begon reeds
even buiten Meiringen aan de linkeroever van de stroom. Kort daarop gaat men van
de weg af om - (tot dusver schreef ik in het Hospental, aan de St. Gotthard, maar kon
door het gedruis niet verder voortgaan. Ik neem de zin op te Altdorf) te gaan zien de
finstere Aareschlucht. Hier staat men aan een steile afgrond, wellicht 300 voet hoog.
Beneden vloeit de Aar tussen de rotsmuren, die zo glad en recht zijn of het een
gepleisterde muur was, in een vrij smalle sleuf. De zijde waarop men staat hangt
zelfs enigszins voorover, zodat de rivier om zo te spreken onder uw voeten heensnelt.
Dat is een plechtig en trots gezicht. Het is verder telkens al hoger en hoger, het dal
enger. Achteruitziende werpt men nog een afscheidsgroet op het beminnelijke dal
van Meiringen en na veel klimmen, altijd langs de Aar, komt men te Guttannen, een
klein dorpje. Daar moesten wij dineren. In de sombere, maar zindelijke herberg
vonden wij brave mensen. Men logeert er ook wel. Ons maal was zeker niet prachtig,
maar een goede fles wijn en een paar omeletten met welwillende aangezichten is
genoeg om tevreden mee te zijn. De keuken inspecterende,
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waar een dochter onze omelet bakte, zag ik, dat de gehele keuken schoorsteen was
en met een ruime trechter zeer hoog in de open lucht uitkwam. Toen onze wandeling
vervolgend kwamen wij nog aan een uitmuntende waterval van de Aar, maar niets
overtreft die aan de Handegg, waar de Aar en een tweede rivier, van opzij komende,
tegelijk tegen elkaar in, in een vervaarlijke afgrond neerstorten. Dit alles gaat alle
verbeelding te boven en is ontzettend, vooral, wanneer men op de bruggen van enkele
balken gemaakt gaat staan, die over die rivieren, vlak bij de val liggen. Dicht bij
diezelfde plek konden wij ons weer verversen in een chalet met heerlijke room, brood
en kaas. De man had voor de verkoop een grote verzameling van mineralen enz., in
de Finsteraarhorn gevonden. Het laatste gedeelte van de tocht was zwaar en zuur,
omdat het daarbij begon te regenen en donker te worden. Daarbij kwam de koude.
Wij kwamen zo langzamerhand 5 duizend voet hoog. Na veel courage en ongeduld
zagen wij eindelijk de kaarslichten van het Hospiz du Grimsel. Ik had reeds de raad
gegeven om dadelijk een goed vuur te vragen, maar zie, toen wij onze ellendige
kamertjes gezien hadden en vuur commandeerden, was het antwoord, dat er geen
schoorsteen, behalve de keuken, in huis was. Mijn partij was dadelijk genomen. Ik
deed schone kousen aan en pantoffels, legde mijn natte sarrau af, deed andere
onderkleren aan en trok mijn laken jasje aan, dicht toegeknoopt. Zo ging ik met de
vrienden naar de keuken en tussen de keukenprinsessen stonden wij ons heerlijk te
braden tegelijk met de koteletten enz. die men voor ons gereed maakte. Wij hadden
die nacht zeer de wollen deken nodig: een hoge bergtop, omringd van sneeuw en ijs!

Donderdag, 12 augustus.
Heerlijk geslapen, opgestaan met heerlijk weer, geen wolkje aan de lucht. De
sneeuwtoppen glinsterend van de vroege zonnestralen. En evenwel is het hier een
akelig verblijf. Een ruwe, dorre natuur, zodat er in de wintermaanden maar één knecht
in het huis blijft. Wij trokken bijtijds
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de volgende top over en daalden toen twee uur achter elkaar zeer moeilijk af. Daar
kwamen wij aan de glacier du Rhône (zie mijn beschrijving van de Arveyron te
Chamounix). Men vindt er een herberg die nog gebouwd wordt en daarnaast armzalige
hutten, waar wij brood en wijn namen tot versterking, zittend op een plank in de zon,
hetgeen in de koude aangenaam was. Toen trokken wij de nog geringe Rhône over
en verder langs de ijszee naar boven, op de Furka, een baas van zowat 6 duizend
voet hoog. Die klim was zwaar en duurde steil omhoog ruim twee uur. Daarop volgde
een even zware afdaling van 3 uur. In die gehele tussenruimte woont geen sterveling,
zelfs geen dier wordt er geweid. Een grote gier kwam over ons heen vliegen en
vervolgens ontmoetten wij enige reizigers. Eindelijk ontdekten wij het Urserental.
Wij zagen de oorsprong van de Reuss, die vervolgens door dat dal vloeit. Daar leiden
wij op in het dorpje Realp, aan het begin van het dal gelegen. De herberg, zeer
zindelijk eenvoudig, is een onderneming van de geestelijke van het dorp, een
kapucijner monnik. Wij dineerden zeer goed en gingen toen de kapucijner, in zijn
grauwe monnikstabbaard en met baard en blote voeten, bedanken voor zijn onthaal
(hetgeen wij toch betaald hadden). Toen hadden wij nog twee uur te gaan door het
lieve dal naar Hospental, een dorpje aan de Reuss, waar de route van de St. Gotthard
begint. Dat was een zware dag lopen geweest. In de winter is die gehele streek, zelfs
tot in het voorjaar, ontzaglijk gevaarlijk wegens de avalanches. Dit jaar zijn ook
verscheidene mensen omgekomen. Ook zijn wij midden in die barre streek een teken
voorbijgegaan, gesteld tot aandenken van een Tiroler, in februari laatstleden daar
door de sneeuwval omgekomen. Te Hospental wilde ik deze brief vervolgen, maar
ver kon ik het niet brengen vanwege het verschrikkelijke uit- en inlopen in de salon
waar wij zaten.

Vrijdag, 13 augustus.
Nu marcheerden wij verder de Reuss langs en kwamen door Andermatt aan de
heerlijke plaatsen van het Reusstal. Eerst een galerij door de rotsen, dan de prach-
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tigste waterval, of liever watervallen, de Duivelsbrug en al het overige. Dat dal is
schrikbarend eng, met naakte rotsen. Bij de Duivelsbrug werd nog veel gewerkt en
in ons bijzijn geschiedden er juist enige ontploffingen van buskruit om rotsen te doen
springen. Wij zagen de brokken vliegen als stof. De gehele route langs de Reuss is
belangrijk. Wij reden nu van het dorpje Göschenen af in een wagentje, want het was
zeer heet en de zon brandde in het dal. Ik voor mij vind toch de dalen die een weinig
ruimer zijn veel aangenamer. Te Amsteg hebben wij gedineerd. Wij hebben vandaar
nog 2 uur rijden nodig gehad om te komen te Altdorf, waar ik nu onder een kop thee
u dit zit te schrijven, vlak bij een fontein, die op dezelfde plaats staat, waar Wilhelm
Tell de appel doorschoot van het hoofd van zijn kind. Die gehele geschiedenis is hier
te Altdorf en in de Vierwaldstättersee (hier vlakbij) gebeurd. Morgen, zaterdag, gaan
wij over dat meer heen naar de Rigi, en dan snel ik naar Bern om uw brief van de
post te halen. Gij moet toch al mijn brieven bewaren, omdat ik behalve dat niets heb
aangetekend. Ik zal het u alles nog nader, met de kaart bij de hand en enige prentjes,
kunnen expliceren, en er dan nog veel bijdoen. Nu zal ik zien deze hier te Altdorf
op de post te krijgen. Zeker schrijf ik nog één na deze, om mijn stellig besluit van
terugkomst te melden. Ik wenste wel, dat ik met aangenamer gewaarwordingen naar
die zo geroemde Rigi-berg trok. Maar vol verlangen naar tijding en nog altijd verder
van de plaats waar ik die krijgen kan, dat bevredigt mij geheel niet. Dag lieve, beste
vrouw, nu hebt gij wat te lezen gehad, maar slecht geschreven, in herbergen met
slappe inkt en ellendige pennen. Veel complimenten aan Tante en Mien, en ook mijn
tijding aan Mama enz. Ik krijg toch moed, nu ik denk hoe veel nader ik bij u ben en
zal komen. Adieu.

Bern, 17 augustus 1830.
Ik begin deze te schrijven, liefste, beste vrouw, 's avonds te 9 uur. Dat is 10 minuten
na mijn aankomst.
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Maar ik ben u nog schuldig het verhaal sedert Altdorf, waar ik u mijn laatste zond,
de 4de. In 't Canton Uri, waarvan Altdorf de hoofdplaats is, is het alles Wilhelm Tell
wat de klok slaat. Overal, in prenten en op de muren van openbare gebouwen, ziet
men de afbeeldingen van die geschiedenis, die in het begin van de 17de eeuw plaats
had. Daarom gaat men ook alle plekjes zien die er betrekking op hebben.
Wij voeren zaterdagmorgen voort met onze reis. Te 7 uur reden wij naar Flüelen,
een half uur van Altdorf, vlak aan de Vierwaldstättersee. Daar namen wij een schuit
met 4 roeiers, bezochten in het voorbijgaan die Tellenplatte, een kapel, waarvan gij
de plaat wel eens gezien hebt en nog andere plaatsen. Het meer is zeker het frappantste
van alle overige meren, wegens de verschillende figuren van de bergen en de hoeken
erin. Wij landden verder aan te Brunnen om te ontbijten. Toen voeren wij verder
naar Weggis, aan de voet van de Rigi. Vandaar klommen wij te 4 uur op. De vorige
dag was het slecht weer geweest en waren de vreemdelingen teleurgesteld op de
berg. Nu was het allerheerlijkst weer en alles beloofde een schone morgenstond. De
klim was vrij steil en in de brandende middagzon. Men moet niet vergeten, dat men
in al die plaatsjes, zoals Weggis en andere, volmaakt goed in de herbergen gediend
wordt, zelfs voor logement. Onder het klinunen telkens achterom ziende, breidde
zich het gezicht voortreffelijk uit over het meer, de steden en dorpen en naar de
Alpen. De tegenoverliggende Mont Pilate was zonder nevel. Hoger komende zag
men de vreemdelingen ook van de andere zijde naar de top stromen. Maar het werd
tevens zeer koel. Wij kwamen nog gelukkig vóór zonsondergang boven, na ruim 3
uur klimmen. Het toneel was verrukkend, maar niet om te beschrijven. Vlak aan de
bovenste top is het grote logement, waar wij echter niet aan aparte kamers konden
geraken. In de salon troffen wij weer Tegel en vrouw, met Pit aan. Zeer aangenaam.
Zij vertelden ons, dat zij de Gemmi hadden gepasseerd en dat de familie
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Het Viermoudstrekenmeer vanaf de Rigi

Pluyger dat ook gedaan had! Wij soupeerden gezamenlijk te 8 uur en gingen te half
tien slapen. Te 1 uur werd ik al wakker door de aankomst van andere gasten, die 's
nachts opgeklommen waren of uit de andere herbergen kwamen die een half uur
lager zijn.
Te half vier blies de morgenhoorn het opstaansignaal en iedereen stond op. Voor
half 5 waren er honderd mensen op de top vergaderd, ieder in zijn dikke jas. Ik leende
er een van de hospes, want de koude was scherp. Anderen kwamen in de deken van
hun bed gewikkeld! Bij het vermeerderen van het daglicht zag men alleen enige
bergtoppen en het gehele land verder als met een nevel bedekt. Toen de zon haar
rood aan het oosten liet zien, verdwenen de nevels langzamerhand en nog meer, toen
die vergulde schijf zelf zichtbaar werd. Geheel Zwitserland lag toen voor het oog
open: de majestueuze Alpen met hun ijs en sneeuwtoppen, de meren, de steden en
dorpen zonder tal, in één woord: alles. Het was alsof men de gehele
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aarde aan zijn voeten had. Boven sommige plekken, bij gissing van 3 of 4 uur
uitgebreidheid, hingen wolken, zeer laag, zodat het mogelijk is, dat men daar donker
weer had, terwijl elders heldere zonneschijn was. De grote meren, waar wij over
gevaren waren, schenen kleine waterplasjes. Prachtig was de verlichting van de
sneeuwbergen - dat kunt ge begrijpen - die hals en hoofd boven de overige Alpen
uitstaken. Op de kaart kan ik u aanwijzen tot hoever het gezicht zich uitstrekte. In
het geheel troffen wij het bijzonder gelukkig. De volgende dag al was weer slecht.
Lang na het ontbijt begonnen wij weer af te zakken, naar een andere zijde en in 3½
uur waren wij te Küssnacht, aan hetzelfde meer gelegen als Weggis, na vooraf de
kapel en de weg bezocht te hebben, waar Tell Gessler dood heeft geschoten. Voor
vrouwen wordt ook hier het klimmen gemakkelijk gemaakt door paarden. Het dalen
gaat goed te voet. Te Küssnacht ontbeten wij andermaal met vruchten en wijn en
toen ging het in een schuit op Luzern aan, heel plezierig. Daar kwamen wij te halfdrie
aan. Luzern ligt zoals Zurich, met een ontzaglijk lange brug over het meer en over
de Reuss, die, na het meer doorstroomd te hebben, hier weer in komt om zich lager
met de Aar en dan met de Rijn te verenigen. Wij kwamen zeer goed terecht à la
Balance, de kamers achter uitziende op de Reuss. Voor het eten konden wij de stad
nog even zien. Die lange brug, die op de Zwitserse manier van een dak voorzien is
en zo een aangename wandeling verschaft langs het meer, heeft in iedere kapbint
van het dak een schilderij. Eerst een lange reeks behorende tot de historie van de
stad en dan een andere reeks, bijbelse geschiedenissen. Te 5 uur aten wij met 4
Engelsen, aan wie wij ons niet stoorden. Toen werd het regenachtig. Ik liep toch nog
even rond, verlangde naar Bern om uw brief, dronk thee en ging naar bed.

Maandag, 16 augustus.
Heden heb ik het uitmuntendste kunst-monument gezien, dat Zwitserland oplevert.
Gij weet, dat in 1792, 10 augustus, de Zwitserse guardes van Louis XVI,
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bij het verdedigen van het paleis in de aanval van de revolutionairen allen zijn
gesneuveld. Ter eer van hun moed en trouw heeft men hier een gedenkteken gemaakt,
even buiten de stad. In een vlakke rotswand is ingehouwen een stervende leeuw,
doorschoten met een piek, met de poten rustende op het koninklijke wapen. Gij kunt
u niet verbeelden hoe veel uitdrukking er in de kop van de leeuw is. De plaat zal ik
er u van meebrengen. Het is inderdaad aandoenlijk en kunstig. De rots zelf is de stof
waarin en waarvan het gemaakt is, zodat het eeuwen verduren kan. Te twaalf uur
dineerden wij en reden te 2 uur met slecht en koel weer naar Zell, door het Emmental,
onder andere langs het Sempacher-meer, beroemd door een veldslag in oude tijd
tussen de Zwitsers en de Oostenrijkers en de heldenmoed van Winkelried, een
Luzerner. Te Zell, een dorp, kwamen wij in een boerenherberg, maar zeer goed en
zindelijk (zo als hier overal) gelijk met een familie uit Wenen, waarmede wij op de
Rigi reeds kennis gemaakt hadden: wonderlijke mensen. De moeder, een
koopmansvrouw, met de kinderen en een neef. De moeder zeer spraakzaam, maar
wat vulgair, een meisje van 16 jaar denk ik, flink uit de kluiten, nog 2 jongens en
een kleiner meisje, de neef, iemand die op promoveren stond. Wij hoorden toen veel
van Wenen, omdat die lieden zich zo wat bij ons aansloten en wij hebben samen te
Zell souperende veel gelachen.

Dinsdag, 17 augustus.
Vroeg op 't rijtuig, zoals ook de Weense familie. Het was alsof wij bij elkaar
behoorden. Een heerlijke weg door het Canton Bern, in veel opzichten te vergelijken
met het fraaiste dat wij in Gelderland hebben. De eerste halte was te Herzogenbuchsee,
waar wij à la fourchette dineerden. Er stond een piano in de kamer (zoals dikwijls)
en onze Weense juffrouw heeft uitmuntend gespeeld en gezongen. Sterker stem van
een vrouw heb ik zelden gehoord. Vervolgens hielden wij op te - (ik zal het u nader
zeggen) om een aandoenlijk grafteken te zien, opgericht ter ere van Mevr. Langhaus,
die in de kraam gestor-
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Monument voor de Zwitserse guardes van Lodewijk XVI die gesneuveld zin bij de verdediging van liet
paleis tijdens de Franse Revolutie in 1792.
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ven was. Het verbeeldt het breken van de grafsteen bij de jongste dag en stelt de
vrouw met het kindje op de arm voor, uit het gebroken graf willende oprijzen:
alleraandoenlijkst. De plaat met inscriptie zal ik meebrengen. Te 6 uur kwamen wij
te Bern, dat zeer lief ligt. Men komt van de hoogte en ziet de stad als in de diepte.
De Aar vloeit erlangs en zo langzaam dalende rijdt men de stad in. Wij zijn op
recommandatie best terechtgekomen in de Disselzwang. Mijn eerste werk was naar
de post te zenden, maar dat was al gesloten! Zelfs onze bagage, die van Genève per
roulage besteld is, konden wij pas de volgende dag krijgen. Toen was souperen te
half 8 het beste. Daarna ben ik in het koffiehuis de kranten gaan lezen en toen naar
bed in de zalige verwachting van uw brief morgen.

Woensdag, 18 augustus.
Te 7 uur, lieve, beste vrouw had ik reeds uw beide brieven, van de 18de en 30ste
juli. O, met hoeveel drift heb ik ze gelezen en nog tweemaal herlezen. Hoe lief, dat
gij mij aanspoort om niet te jachten, maar het zal weinig baten. Hoe gelukkig, dat
gij zo tevreden zijt. Maar onze lieve Willemien, dat die sukkelt en weinig vooruitgaat,
dat verdriet mij. Gij hebt wel gedaan met Mietje, maar hoe nu verder? Ik wenste u
allen daar te Heiloo wel eens te zien. Zeker hebt gij mijn complimenten aan Koos
en Dientje overgebracht. Deze morgen doe ik anders niet dan dit te schrijven. Het is
zeer slecht weer. Ik moet verder voor de was zorgen, voor financiën enz. enz. Dan
zal ik nog zien of ik nog een regeltje aan Hop kan insluiten en een briefje aan Peg
en een aan Mama. Maak er staat op, dat ik de eerste dagen van september reeds thuis
ben. O, ik verlang zo! Het is dus mogelijk, dat deze brief de laatste is, maar zeker
op één na de laatste. Dag lieve, beste Anna, die mij zo nodig zijt voor mijn geluk.
Maar ik moet bij u zijn. Zonder dat verlangen zelf was ik ongelukkig. Adieu, zeg
alle goeds en dankbaars voor mij aan tante. Uw trouwe mannetje.
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Op de Weissenstein, 22 augustus 1830.
Van Bern heb ik u mijn laatste brief gezonden, lieve beste vrouw. Dat was, geloof
ik, op woensdag. Wij zijn daar die twee volle dagen gebleven, woensdag en
donderdag, meestal met regenachtig weer. In dat geval loopt het te Bern vol, omdat
iedereen dan de bergen verlaat en liever in de stad is. Wij hebben toch de stad gezien.
Die is niet groot, maar heeft een paar fikse straten, alle met arcades, waarin de winkels
zijn. Door de grote straat, die zeer lang is, van de Lausannerpoort naar de Thunerpoort,
loopt in het midden, in een brede, stenen goot, een beekje, zeer snel. Dat houdt de
straat zeer zindelijk en fris. Al het vuil wordt daar in geveegd en vloeit dadelijk weg.
De huizen zijn zoals elders, namelijk met verscheidene families in één gebouw. Er
waren appartementen te huur, ook avec pension pour quelques mois, zoals de
vreemden veel gebruiken. Ons logement Disselzwang (in het Frans Aux
gentilhommes) was zeer goed, maar wij logeerden in 3 kamers, gelegen in een huis
een paar honderd stappen van het eigenlijke hotel af op de 3de verdieping. Zeer goed.
Dat is hier zeer gewoon als 't vol is. Woensdag zijn wij buiten de stad de wandeling
gaan zoeken die zeer fraai is, veel op Arnhem gelijkend. De Aar stroomt langs de
stad bijna met een halve cirkel. Donderdag zijn wij de bibliotheek gaan zien, waarvan
het lokaal zeer net is, prijkende met een buste van de grote Haller. De grote kerk is
merkwaardig, ook om de geschilderde glazen, maar nog meer om een heerlijk
platform, of kerkhof met een aantal zware kastanjebomen, liggend op de wal en
verrukkend uitzicht hebbend over de rivier naar de bergen. Dit alles is met nette
banken voorzien en strekt, als het park te Brussel, voor de kleine wandeling. Wij
dineerden die tweede dag aan de tafel van 4 uur, en hadden een uitmuntend diner.
Toen gingen wij ten noorden van de stad een fameuze wandeling opzoeken, de Enge,
allerverrukkendst, alles zacht glooiend met zwaar hout en heerlijke lanen. Men heeft
het gezicht op al de Alpen van het Oberland! 's Avonds zocht ik een expediteur op,
om hem het verzenden
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van enige kleinigheden op te dragen, die ik meebreng, gaande dit met de empletten
van Hamaker en Geel in een kistje. Wat de winkels betreft is Bern mij tegengevallen
of zij moeten minder slag hebben van uitstallen. Ik had gedacht hier wat voor uw
toilet te kopen, maar vond niets wat mij beviel. NB in de wal lopen 2 levende beren,
een beer staat in het wapen van de stad.

Vrijdag, 20 augustus.
Nadat ik u woensdag mijn brief gezonden had, verklaarde ik 's avonds mijn
reisgenoten, dat ik naar huis verlangde en mij niet zou houden aan de bepaalde 12de
september. Ik stond vast op mijn stuk en zij hebben dan ook de tour naar Bazel zo
ingericht, dat ik ruim de 24ste daar kan zijn. Deze morgen hadden wij voor het eerst
te sukkelen met onze wasvrouw, die niet gereed was, waardoor wij eerst te half twaalf
afreden. Door een heerlijke streek alsof het puikje van Gelderland bijeen was, naar
Morat. Dit plaatsje ligt aan het meer van dezelfde naam, westelijk van Bern. Beroemd
door de slag waarin Karel van Bourgondië door de Zwitsers werd geslagen. Wij
wandelden daar naar een beroemde boom bij Villars. Deze lindeboom heeft beneden
een stam van 32 voet diameter. Het meer is lief, met lage bergen omgeven.

Zaterdag, 21 augustus.
Wij deden een heerlijke tour. Het ging eerst door de vallée d'Orvin. Ik had sedert
Luzern en Bern gedacht, dat het ware Zwitserland nu gedaan was. Maar hier scheen
het weer te beginnen. Wij waren nu in de Jura, de bergketen die Zwitserland van
Frankrijk afscheidt. Wij reden langs het meer van Bienne (Biel), groter dan dat van
Morat, en wij zagen daarin liggen de eilandjes van Rousseau, St. Pierre en een kleiner.
Te Bienne komende, waar wij dineerden, vernamen wij, dat het ons te veel tijd zou
kosten daarheen te varen. Wij troffen aan tafel gezelschap van een Lausanner, een
zeer aardig jong mens. Verder reden wij door een treffende vallei, door de Suze
doorstroomd, met rotsen aan de ene zijde en bruisend water. Telkens werd het gezicht
verrast aan de linkerzijde door zich openende bergen, die ons welige vlakten
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lieten zien. Dat riviertje bracht onder andere ook een ijzersmelterij in beweging. Wij
kwamen toen te Sonceboz, waar onze koetsier zwaar aan 't krakelen kwam met de
waardin. Hij vertelde ons, dat de reizigers daar schandelijk werden opgelicht en een
heer eens voor zijn nachtverblijf 3 napoleons had moeten betalen. De weg werd
vervolgens, rechts inslaande, nog interessanter. Het riviertje (de naam zal zich in
Ebels handboek terug laten vinden) gedrongen tussen hemelhoge rotsen, vertoonde
de Via Mala in het klein (zie mijn eerste brief van Milaan), maar treffend is de plek
waar men eindelijk aankomt, genoemd Pierre-Pertuis. Dit is een rots, waarin een
groot gat is geslagen om erdoor te rijden. Van de binnenzijde vertoont zich dat niet
alleen zeer fraai, maar door het gat heen ziet men op een weelderige vlakte, met
dorpen en vee bedekt, evenals of men door een rarekiekkast zag. Dit is Romeins
werk en de oude inscriptie staat nog gedeeltelijk in de rots. Nu reden wij de hoogte
af, kwamen te Tavannes, een rijk dorp. Het was ruim zes uur, met zeer mooi weer
en wij hadden wel gewenst verder te kunnen rijden, maar de koetsier en de hospita
zeiden, dat Moutier, de volgende plaats, te ver af was. Wij stapten dus af en namen
bezit van perfect goede kamers. Toen gingen wij wandelen langs de kerk enz. (alles
is hier protestant en spreekt meest Frans) en bestelden bij onze terugkomst de thee.
In de zeer goede en nette salon gingen wij ons neervlijen. Toen bracht men ons
heerlijk servies, prachtige koppen, lepeltjes, suiker en honing in fraai kristal, alles
in de volmaaktste orde. Lekker brood en boter en appelbeignets, die uitmuntend
waren. Bedden, ontbijt, alles in één woord was volmaakt en dat alles voor een civiele
prijs. Dat plaatsje is dus om de herberg ook zeer aan te bevelen.

Zondag, 22 augustus.
Het weer is somber. De lucht gedekt. Wij kwamen in een zeer interessante vallei van
de Birse. De route werd kunstig gemaakt door een bisschop van Bazel, circa 1750.
De gehele weg door de Jura en het bisdom van Bazel
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moet door reizigers niet verzuimd worden. Eindelijk kwamen wij te Moutier. Daar
zag het slecht uit. Na een ontbijt reden wij met een lichte char-à-bancs naar de
Weissenstein. Het duurde 3½ uur eer wij boven op waren. Hier is het weer, hoezeer
beter dan vanmorgen, ons toch niet gunstig voor het eigenlijke doel. Wij moesten de
gehele Alpenrij kunnen zien, maar er lag een dikke bank van wolken voor, zodat
zich nauwelijks enige der witte toppen vertoonden boven de wolken uit. Ik zal zien
hoe het morgenochtend vroeg is, want wij slapen hier. En dan gaat het op Bazel,
waar ik morgenavond hoop aan te komen.

Maandag, 23 augustus.
Alles stemde mij sedert enige dagen om minder behagen in Zwitserland te scheppen.
Het werd slechter weer en koud, zodat het voor een dag of drie reeds gesneeuwd
heeft op de bergen. Men krijgt eindelijk, na zoveel gezien te hebben, verzadiging en
- ik verlangde alleen naar huis, zodat mijn reisgenoten soms niets meer aan mij
hadden. Evenwel ben ik hedenmorgen weer getroffen. De Rigi goed gezien hebbende,
telde ik de Weissenstein voor niets en was er zelfs met tegenzin, enkel om de vrienden
niet tegen te gaan, heen getrokken. Nu was ik voor 5 uur op, en heb ik gejouisseerd
van een halfuurs schouwspel (want langer duurde het niet) dat voortreffelijk was,
beter nog dan op de Rigi: het langzaam verlichten der sneeuwtoppen. Zelfs 10 minuten
lang vertoonde zich de vergulde top van de Montblanc, die men van de Rigi geheel
niet ziet. Overigens is het panorama niet te vergelijken met de Rigi. Men ziet weinig
meren en meest het vlakke noordwestelijke gedeelte van Zwitserland. Straks rijden
wij naar Moutier terug en rijden dan verder.

Bazel, 24 augustus.
Gisteravond zijn wij hier aangekomen. Dadelijk vloog ik naar de post om uw brief.
Ik vond er twee. Hoe jammer, dat ik over 't huis niet kon antwoorden, maar gij hebt
volmaakt wel gedaan. Uw tweede deed mij ook oneindig veel genoegen, ziende dat
mijn correspondentie u toch wat plezier heeft gedaan. Mij niet minder, want ik was
dan, aan u
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schrijvende, telkens met mijn gehele ziel bij u. Ik zal mijn journaal, sedert de
Weissenstein, thuis wel vervolgen, maar mijn plan is genomen. De vrienden willen
nog langs de Moezel en door Brabant, zodat wij morgen samen vertrekkende slechts
een eind weegs samen gaan. Baden-Baden offer ik op, maar snel naar huis. Zeker
ben ik niet later dan 2 september thuis en in uw armen. Of ik vroeger kan komen valt
moeilijk te bepalen, omdat ik niet graag 's nachts doorreis. Ik moet fris bij u komen,
niet waar? Vertel mijn spoedige thuiskomst nog maar niet aan iedereen. Anders word
ik dadelijk lastig gevallen. Hoe zeer ik verlang alles wat mij dierbaar is terug te zien,
kan ik u niet beschrijven. Ik heb haast en omhels u nog eens hartelijk. Dag beste
vrouw, tot over weinige dagen.
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Nawoord
Op 11 juni 1830 stappen, bepakt en bezakt met koffers en hoededozen, drie Leidenaars
op het rijtuig, dat hen nog diezelfde avond via Nijmegen tot Kleef zal brengen. Het
vormt de eerste etappe van een vakantiereis via Duitsland naar Zwitserland en
Noord-Italië. Het plan is om precies drie maanden weg te blijven, maar het samen
uit samen thuis blijkt uiteindelijk niet op te gaan. Een van de drie haakt voortijdig
af en arriveert ongeveer tien dagen voor zijn reisgenoten weer in zijn woonplaats.
Het drietal - leeftijd- en vakgenoten - behoort tot de fine fleur van de Leidse
universiteit. De jongste is de veertigjarige vrijgezel Jacob Geel. Hij is tweede
bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek en tevens, sinds 1828, honorair
hoogleraar vanwege zijn uitzonderlijke kennis van de klassieke letteren. Tussen 1830
en 1840 zal hij naam maken binnen de Nederlandse letterkunde als auteur van een
aantal scherpzinnige essays, zoals het Gesprek op den Drachenfels (1835) en de
bundel Onderzoek en phantasie (1838), die ook nu nog tot de classics behoren. Een
half jaar ouder is Hendrik Arent Hamaker, een begaafd en veelzijdig oriëntalist,
aanvankelijk hoogleraar in het Arabisch te Franeker en sinds 1822 Oosterse talen
docerend te Leiden. Naast het Arabisch, Syrisch, Fenicisch en Hebreeuws beheerst
hij moeiteloos het Grieks en Latijn. In 1835 zal er aan zijn werkzaam leven een abrupt
einde komen, wanneer hij te zamen met zijn vrouw slachtoffer wordt van een
cholera-epidemie. De oudste van de drie is de bijna drieënveertig jaren tellende John
Bake. Het is zaak iets langer bij hem stil te staan, omdat de hiervoor afgedrukte
reisbrieven uit zijn pen zijn gevloeid.
John Bake werd op 1 september 1787 te Leiden geboren als zoon van een arts en
een predikantsdochter. Zijn geboorte-
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plaats is hij op een korte onderbreking in 1811 na zijn gehele leven trouw gebleven.
Hij bezocht er het gymnasium, schreef zich op vijftienjarige leeftijd te Leiden in als
student in de Letteren en Rechten en promoveerde daar in 1810 op stellingen tot
doctor in de Letteren. Het jaar daarop werd hij benoemd tot conrector van het Leids
gymnasium. In 1815 volgde, alweer te Leiden, zijn benoeming tot buitengewoon
hoogleraar in de Griekse en Latijnse Letteren, twee jaar later gevolgd door een
benoeming tot gewoon hoogleraar. In 1855 vierde hij zijn veertigjarige professoraat.
Hij overleed op 26 maart 1864, twee jaar na de dood van zijn boezemvriend Jacob
Geel en enkele maanden voor zijn begaafde leerling Reinier Bakhuizen van den
Brink, die kort tevoren nog een uitvoerig levensbericht over zijn leermeester had
geschreven.
Binnen de vakgeschiedenis van de klassieke letteren staat Bake te boek als een
baanbrekende figuur. In de achttiende eeuw werd de studie van het Grieks
hoofdzakelijk beoefend ter verkrijging van een ethisch-filosofische eruditie.
Aanvankelijk volgde Bake dit traditionele spoor, maar door zijn kennismaking met
de Engelse filologen Paul Dobree en Thomas Gaisford, die zich toelegden op
taalstudie en tekstkritiek, wijzigden zich zijn wetenschappelijke opvattingen radicaal.
In zijn oratie van 1817 houdt hij een warm pleidooi voor de bestudering van de
grammatica en de beoefening van tekstkritiek. Zo wordt hij in Nederland de
grondlegger van de kritisch-filologische methode, die in zijn leerling Cobet haar
meest uitgesproken representant zal vinden.
Bake was echter meer dan een vooraanstaand klassiek filoloog. Hij had een
uitgesproken mening over allerlei zaken die in zijn tijd de gemoederen bezighielden.
Zo was hij in hoge mate geïnteresseerd in de inrichting van het hoger onderwijs. Te
zamen met Jacob Geel schreef hij een zevental brieven Over universiteiten en hooger
onderwijs (1828/1829), waarin onder meer werd gepleit voor een brede oriëntering
van de studenten
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tijdens hun opleiding en het belang van royale academische vakanties, zowel voor
hoogleraren als studenten, met kracht van argumenten werd verdedigd. Daarnaast
participeerde hij ruimschoots in het sociale en maatschappelijke leven. Hij was lid
van diverse binnen- en buitenlandse wetenschappelijke genootschappen en werd
gekozen tot voorzitter van de belangrijkste negentiende-eeuwse literaire vereniging,
de Hollandsche maatschappij van frame kunsten en wetenschappen. Hij
correspondeerde met vooraanstaande buitenlandse vakgenoten, maar had ook
belangstelling voor economische en financiële vraagstukken, waarover hij meermalen
publiceerde. Zijn belezenheid in de eigentijdse letterkunde schijnt niet groot geweest
te zijn. Als zoveel van zijn tijdgenoten moest hij weinig hebben van de Romantiek.
Bake is tweemaal getrouwd geweest. Op 4 mei 1811 huwde hij Elisabeth Nicolina
Sara Hoogvliet. Uit dat huwelijk werden drie kinderen geboren: in 1813 een dochter
Peggy (onder die naam voorkomend in de reisbrieven), in 1816 een zoon Frans
Cornelis Elisa (die in 1821 komt te overlijden) en in 1820 een tweede dochter Nicolina
Johanna Cornelia (in de reisbrieven met de koosnaam Hop aangeduid). Toen in
december 1820 zijn eerste vrouw overleed bleef de drieëndertigjarige Bake dus achter
met drie zeer jonge kinderen. Bake hertrouwde op 26 november 1823 met Johanna
Maria van Royen, een eenentwintigjarige plaatsgenote, die het leven schonk aan drie
kinderen: één dochter, Willemina, geboren op 26 maart 1830 (het kleine wurm van
de brieven) en twee zoons, Johannes en Frans Cornelis, respectievelijk geboren in
1834 en 1840.
Blijkens de volgende karakteristiek van Bakhuizen van den Brink in zijn Rede ter
nagedachtenis van Mr. John Bake was Bake schuchter van aard: ‘Van nature had
BAKE eene beschroomdheid, die hem zelfs op het toppunt van zijn roem, bij het genot
van een algemeen erkend gezag, niet heeft verlaten; eene schuchterheid, die hem
liever deed hooren dan spreeken,
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en hem terughield zijn gevoelen te zeggen, voor hij dat van anderen ten einde toe
had vernomen. Hij stotterde niet; maar hij haperde bij woorden en zinsneden, als
woog hij die op zijne lippen of zij zijne gedachten en zijne gewaarwordingen wel
nauwkeurig en volledig uitdrukten. Bij woelige studentenbanken zijn dergelijke
zwakheden geene aanbeveling.’ In dezelfde geest liet de Geelbiografe Hamaker zich
uit: ‘de adel van zijn gemoed lag diep en was onaantastbaar - maar ook voor hemzelf
niet gemakkelijk te hanteeren. Zoo had hij in den dagelijkschen omgang zekere
stroefheid; voor weinigen was hij geheel toegankelijk.’ Intimi waren echter onder
de indruk van zijn integriteit en onzelfzuchtigheid. Zo spreekt Bakhuizen van den
Brink ook over ‘die onvermengde goedheid van hart, die in zijn onderwijs
doorstraalde, en zijnen leerlingen het onbepaaldst vertrouwen niet afdwong, maar
aftooverde’ en de kritische Geel zei het zo: ‘Nu is mijn vriend Bake de
uneigennützigste vent dien ik ooit gekend heb, en daarom heb ik hem lief, nog meer
dan om andere qualiteiten, en om zijn fijnen kop.’
Bake mag zich, gezien zijn levensloop, een verstokt Leidenaar betoond hebben,
honkvast was hij echter niet. Hij heeft, met inbegrip van de vakantietrip uit 1830,
verscheidene reizen gemaakt en meestal in het gezelschap van zijn tweede vrouw.
Hij had daarbij de gewoonte zijn reisimpressies in een journaal op te tekenen. Een
drietal van deze journalen, betrekking hebbend op reisjes uit 1824, 1827 en 1852, is
bewaard gebleven en berust thans in de Leidse universiteitsbibliotheek. Ook kan
men in Leiden nog een brief raadplegen, die door een zwaar verliefde Bake op 21
juli 1823 aan zijn toekomstige tweede vrouw werd geschreven. Die brief is daarom
relevant, omdat Bake erin aangeeft welke betekenis reizen voor hem heeft. Hij schrijft
zijn verloofde onder meer, dat hij aanwezig is geweest op de trouwdag van zijn
collega Reuvens, die op het punt staat een huwelijksreis te maken, ‘maar zo als
Reuvens aan alle menschen vertelt, alleen om antiquiteiten te zien’. Het is een voor-
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nemen, dat voor Bake weinig aanlokkelijks heeft: ‘de natuur zullen zij voorbijlopen,
C'est ce qu'on appelle être sage! Nous ferons bien autrement, n'est ce pas? Mijn
hemel, wat is er toch prettiger dan één but te hebben, en samen van alles te
jouisseren?’ De reisverslagen uit 1824 (een veertiendaags tripje door Gelderland) en
1827 (een maand toeren door Duitsland en België) tonen aan, dat Bake woord heeft
gehouden. Hij noteert in de eerste plaats natuurindrukken en laat zich zo nu en dan
ook verleiden tot meer algemene bespiegelingen over het reizen. Zo hecht de introverte
Bake eraan zich te oefenen in tafelkout met andere reizigers: ‘'s Avonds aan de
publieke tafel bevonden wij ons natuurlijk onder vreemden. Doch waarin wij ook
spoedig conversatie maakten. Als men eenige tijd op zulk een plaats blijft is dergelijke
kennismaking een wezenlijke ressource. Die er zich van onthoudt berooft zichzelven
van heel wat genoegens. Bovendien is het een wezenlijke beschaving en zedelijke
oefening zich met vreemden in te laten. En de kiesheid die er nodig is in het kiezen
van het onderwerp van gesprek en van woorden en vooral in het vermijden van
hetgeen niet algemeen genoeg is om bij ieder ingang te vinden loopt op onze eigen
verbetering uit.’
Uit de brieven valt op te maken, dat Bake ook in 1830 met zijn vrouw op reis had
willen gaan. Op maandag 9 augustus herinnert hij haar er immers aan, dat de
oorspronkelijke plannen er anders uitzagen en hij vervolgt dan: ‘Met u, o, dat was
een zaligheid geweest. Maar laat ik tevreden zijn, ik heb dat moeten missen om een
groot, zeer groot geluk.’ Met dat grote geluk doelt Bake ongetwijfeld op de geboorte
van hun dochter Willemina op 26 maart 1830. Dat gebeuren, slechts enkele maanden
voor het begin van de reis, doet Bakes vrouw als reispartner afvallen. Ik acht het niet
onmogelijk, dat Geel en Hamaker in het najaar van 1829, toen duidelijk werd dat
Bakes vrouw zwanger was, op Bake hebben ingepraat om in deze gewijzigde
omstandigheden nu maar met hen op reis te gaan.
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Deze combinatie lag ook daarom voor de hand, omdat zij gedrieën deel uitmaakten
van de redactie van de Bibliotheca critica nova, een recensie-orgaan met het Latijn
als voertaal, waarvan de eerste aflevering in 1826 verscheen en dat in 1831 zou
ophouden te bestaan. Er was ook nog een vierde redactielid, Petrus Hofman
Peerlkamp, maar diens teruggetrokken levenswijze maakte hem minder geschikt als
reisgezel. Het lijkt niet onaannemelijk, dat Bake, na lange aarzeling, ten slotte
gezwicht is voor het argument, dat de hardwerkende redactie van het ook
internationaal goed aangeschreven tijdschrift wel eens een gezamenlijke vakantiereis
had verdiend.
Waren anno 1830 de omstandigheden aan de Nederlandse universiteiten zo
paradijselijk, dat men er zomers zo maar drie maanden op uit kon trekken? Lange
vakanties pasten, zoals uit de brieven Over universiteiten en hooger onderwijs blijkt,
weliswaar in de filosofie van Bake en Geel, maar strookten niet met een Koninklijk
Besluit van 8 september 1827. Daarbij waren immers de academische vakanties als
volgt teruggebracht: kerstvakantie van 23 december tot de eerste maandag na 2
januari, paasvakantie van één week voor tot één week na Pasen en de zomervakantie
van de derde week van juli tot aan de derde week van september. Bake, Geel en
Hamaker gaan dus een maand over de schreef en dat viel niet in goede aarde bij de
toenmalige rector magnificus, de jurist C.J. van Assen, die in een brief aan Groen
van Prinsterer knorrig opmerkt: ‘Ik zelf kan voor de tweede week in July niet van
hier gaan. Het hindert mij wel enigsints, dat Bake en Hamaker zoo willekeurig vóór
half Juny hunne lessen eindigen en dan naar Zwitserland trekken; indien wij allen
dat voorbeeld volgden, wat wierd er dan van het K.B.?’
‘Ik heb tweemaal gereisd, en vrij verre van huis’ houdt niet zonder trots in 1831
Geel zijn gehoor voor, wanneer hij een spreekbeurt houdt voor een letterkundig
genootschap met als onderwerp Over het reizen. De ene reis, zo blijkt uit het vervolg,
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had Dresden tot eindpunt, de andere voerde hem door Duitsland en Zwitserland tot
in Noord-Italië. Geel doelt hier op dezelfde vakantietrip als waarover Bake zijn
reisbrieven schrijft. Hoe interessant ook, het is hier niet de plaats om in te gaan op
de overeenkomsten en verschillen die er zijn op te merken tussen de verslaggeving
van Bake en Geel. Van belang is, dat in Geels ogen het hier een ‘vrij verre’ reis
betrof. Zwitserland en Italië behoorden rond 1830 nog tot de verre
vakantiebestemmingen, omdat de transportmogelijkheden verre van optimaal waren.
Een Europees treinennet bestond niet. Men was voor de grote trajecten aangewezen
op de diligencediensten of de postrijtuigen en moest zich in bergachtige streken
behelpen met paarden of muilezels en bij gebrek aan kabelbaantjes hele stukken te
voet afleggen. Op enkele Zwitserse meren kon men gebruik maken van de nieuwe
vinding van de stoomboot, maar vaker moest men een boot met roeiers huren. Het
ging weliswaar sneller dan in de zeventiende en achttiende eeuw, toen een kleine
elite ter afronding van de opvoeding een Grand Tour door Frankrijk en Italië ondernam
en daar twee jaar voor uittrok, maar de vervoersmiddelen waren grotendeels dezelfde.
Als er in de tweede helft van de achttiende eeuw veranderingen zijn op te merken,
dan hebben die veeleer betrekking op de reismotivatie, de reisroute en het type
reizigers. De Grand Tour was voorbehouden aan de aristocratic, met de Engelse lords
voorop. Als men in Frankrijk was uitgekeken nam men de boot naar Italië, vergaapte
zich aan de Italiaanse kunstschatten en keerde met een rijke buit aan schilderijen en
standbeelden terug in het moederland. Voor het landschappelijk schoon had men
nauwelijks oog. Het was onder meer Rousseau die de ogen van de reizigers opende
voor de bekoorlijkheid van het landschap en de natuurontvankelijkheid stimuleerde.
‘Ik houd ervan op mijn gemak te lopen,’ noteerde hij in zijn Confessions, ‘en te rusten
wanneer ik daar zin in heb. Een zwerversleven is wat ik nodig heb. Met mooi weer
door een mooi landschap
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trekken, zonder haast en zonder een bepaald doel te hebben, dat is de levenswijze
die mij het allerbeste bevalt.’ De appreciatie van de natuur in al zijn facetten van
schilderachtig tot woest-verheven brengt de reizigers ertoe vooral die plaatsen te
bezoeken, waar de natuurontvankelijkheid optimaal tot haar recht komt. Het betekent
onder andere, dat de Engelsen, en in het voetspoor de reizigers van het vasteland,
hun reisroute gaan verleggen. Men trekt niet meer via Zuid-Frankrijk per boot naar
Italië, maar kiest de route langs de Rijn, die als zeer romantisch wordt ervaren, laat
zich overdonderen door het Zwitsers berglandschap om via de bergpassen Italië
binnen te komen. Tegelijkertijd neemt het aantal reizigers toe, ook de middle-class
veroorlooft zich nu de genoegens van het reizen. Niet elke Engelse reiziger blijkt
meer een lord te zijn, zoals ook Bake moet constateren.
Het reizen om het reizen krijgt in de eerste decennia van de negentiende eeuw ook
de Nederlander in zijn greep. Een van de eersten die verslag uitbrengt van de nieuwe
reisroute is F.H.C. Drieling geweest met zijn Aantekeningen op eene reize naar
Zwitserland en Lombardijen in 1829, Utrecht 1833. In de voorrede wordt de reislust
van de Nederlanders als een betrekkelijk nieuw verschijnsel gezien tegenover de
vroegere honkvastheid: ‘Onder meer andere merkwaardige veranderingen, die er in
de denkwijs der Natie sedert twintig jaren zijn voorgevallen, behoort dan ook de
wederopwekking van den lust tot reizen, en het schijnt dat die lust van jaar tot jaar
vermeerdert. Niet alleen jonge menschen, maar lieden van alle standen en rangen,
wanneer zij den tijd en het geld slechts eenigszins kunnen uitsparen, worden als de
zomer komt, gedrongen, om een uitstapje naar eenig vreemd land te doen.
Staatsmannen, Edellieden, Kooplieden, Grondbezitters, Geestelijken, Krijgslieden,
alles reist; alles reist uit vermaak, en naauwelijks is men weder thuis gekomen of
men schept groot behagen, om nieuwe plannen voor de toekomst te smeden. Voorheen
sprak men van
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een Duitsche reis, waartoe groote toebereidselen vereischt werden, wanneer men
eenige dagen aan het Bentheimsche bad, of te Kleef had doorgebracht. Nu trekken
Kooplieden met vrouw en kind over den Simplon, Predikanten bezoeken den Hartz,
en Dichters zoeken nieuwe ingevingen op de toppen der Alpen. Thans zijn het geen
kranken alleen, die in de Duitsche badplaatsen vertoeven, geheele zwermen van
Hollanders, trekken naar Ems, Wisbaden, Schwalbach en het Slangenbad, niet om
hunne gezondheid te herstellen, maar om er eene aangename uitspanning te zoeken.’
Waar het bij zoveel reislust volgens de schrijver aan ontbreekt is aan goede
voorlichting: ‘Wij hebben bijna geene Hollandsche Tourists.’ De Aanteekeningen
van Drieling kunnen, voor zover het Zwitserland en Noord-Italië betreft, in deze
leemte voorzien.
Bake en zijn vrienden konden nog niet profiteren van deze reisgids, die, gezien
een tweede druk in 1835, kennelijk aftrek vond. Het blijft echter opvallend, dat Bake
oog heeft voor dezelfde toeristische attracties als Drieling en voor een deel ook
dezelfde route volgt. Dat is wellicht te verklaren uit het feit, dat zowel Drieling als
Bake cum suis zich bij het uitstippelen van de route hebben laten inspireren door het
befaamde handboek van de Duitser J.G. Ebel, Anleitung auf die nützlichste und
genussvollste Art die Schmeitz zu bereisen, waarvan de eerste druk in 1804 verscheen
en waarvan, behalve vertalingen in het Frans en het Engels, ook een handige
pocketeditie in omloop was. De autoriteit van Ebel neemt pas af, wanneer in 1844
de eerste Baedeker over Zwitserland het licht ziet.
In de jaren dertig van de negentiende eeuw lijken reizigers en uitgevers in een
gezamenlijke actie te willen aantonen, dat er aan ‘Hollandsche Tourists’ geen gebrek
meer is. Er breekt een stortvloed los van handboeken, reisgidsen, reisbeschrijvingen
en reisverhalen, die de reislustigen omstandig informeren over de bezienswaardige
streken in Europa en daarbuiten. Een recente bibliografie telt over de periode 1834
tot 1844 een kleine

John Bake, Reisbrieven

117
tweehonderd oorspronkelijk Nederlandse of in het Nederlands vertaalde uitgaven.
Het aanbod is zo groot, dat het tijd wordt om met deze hausse de spot te gaan drijven.
Die taak neemt in 1840 B.T. Lublink Weddik op zich, wanneer hij in het derde deel
van Pandora een Staalkaart van zomertogtjes, of reistafereelen voor vrienden van
fantast en gevoel publiceert.
De reisbrieven van Bake verschillen op een essentieel punt van al deze
reisbeschrijvingen: zij mikken niet op een groot publiek, maar beogen slechts één
lezeres te informeren. Dat schept een sfeer van intimiteit die nog wordt versterkt
door het met de dag groeiende heimwee. Het brieven schrijven betekent in die situatie
meer dan het thuisfront inlichten, het is ook een beetje thuiskomen. ‘Aan u schrijvende
was ik met mijn gehele ziel bij u’, zo typeert Bake in zijn laatste brief deze extra
schrijfmotivatie. Hoe groter het verlangen, des te sterker wordt de drang het postpapier
uit de zak te trekken. Bake mijdt dan de sociale verplichtingen en trekt zich terug op
zijn kamertje of in de kajuit om aan de schrijfdrang toe te geven. Zelfs aan het souper
glijdt de pen nog over het papier. Het spreken op afstand wint het van de conversatie
aan tafel. Het vraagt ook om een weerwoord. Vandaar, dat Bake zorgvuldig
aanwijzingen geeft naar welke plaatsen zijn vrouw haar brieven poste restante kan
sturen. Het lijkt er soms op, dat de aantrekkelijkheid van bepaalde steden in de eerste
plaats wordt bepaald door het vooruitzicht daar een brief van thuis te zullen aantreffen.
Zijn vrouw krijgt ook instructies over wat er in haar brieven moet staan. De Leidse
nieuwtjes interesseren Bake niet, hij wil alleen weten hoe het met het gezin gaat:
‘Hoe laat gij opstond, wat gij toen deed, wat dan, na het ontbijt enz. enz. enz.’
Ongerustheid en verlangen kleuren vooral het begin en het einde van de brieven.
De dagverslagen worden er minder mee belast, al zijn ze er niet geheel vrij van. Via
formuleringen als ‘verbeeld u’ en ‘gij kunt u geen denkbeeld vormen’ wordt de
briefontvangster voortdurend aangespoord met de briefschrij-
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ver mee te kijken. En als het maar even mogelijk is worden de nieuwe reiservaringen
gekoppeld aan vroegere gezamenlijke reisbelevenissen.
Al halverwege de reis speelt Bake met de gedachte eerder dan zijn vrienden terug
te keren, ‘maar is het ordentelijk?’ Die vraag zal hij zich in een later stadium niet
meer stellen. Het verlangen is groter dan de gevoelens van solidariteit. Bake houdt
het voor gezien.
Al mist Bake ‘werkelijk en innig genoegen’, hij heeft, naar zijn zeggen, in
Zwitserland toch veel fraais gezien. Hij doet daar opgetogen verslag van en komt
dan soms tot kernachtige typeringen en verrassende beelden. De laaglander wordt
geïnspireerd door het hooggebergte. Zijn reisimpressies worden bovendien
verlevendigd door korte anekdotes, detailobservaties en rake typeringen van zijn
reisgenoten en andere toeristen. De brieven laten ook zien hoe de vakantie aangewend
wordt om meer serieuze zaken af te handelen. Bibliotheken worden bezocht,
manuscripten afgeschreven en contacten met buitenlandse geleerden gelegd of
verstevigd. ‘Op deze wijze gaat mijn zomer niet verloren’ tekent Bake plichtsgetrouw
aan. Opvallend is zijn haast obsessionele aandacht voor een goed bed en een
smakelijke maaltijd. Al is hij als beheerder van de financiën op de penning, het
weerhoudt hem niet geregeld met zijn vrienden gastronomisch te tafelen. Het
gemzegebraad, de grote stukken kalfsvlees, de forellen, de oesters, de vruchtentaart,
de abrikozensaus en niet te vergeten de verschillende soorten ijs brengen ook de
huidige lezer nog het water in de mond.
Al met al vormen Bakes reisbrieven een niet oninteressant cultuurhistorisch
document, waaruit men heel wat kan aflezen over de reisgenoegens en reisperikelen
in de periode na de Grand Tour en voor de opkomst van het massatoerisme.
Bake verzocht zijn vrouw de reisbrieven na lezing niet te verscheuren, maar
zorgvuldig te bewaren, zodat zij samen, met de meegebrachte reisplaten en souvenirs
als ondersteuning, de
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tocht nog eens konden overdoen. Ook naderhand werden zij niet vernietigd. In 1941
waren zij nog in het bezit van een nazaat, mr. J. Bake, blijkens een vermelding in
diens Genealogische aanteekeningen betreffende de familie Bake. Later werden zij
overgedragen aan de Leidse universiteitsbibliotheek, waar ik de brieven door een
gelukkig toeval op het spoor kwam. De originelen kan men raadplegen op de afdeling
Westerse handschriften (BPL 2540). Zij verschijnen hier voor de eerste maal in druk.
De spelling is gemoderniseerd. Hier en daar heb ik de tekst wat moeten fatsoeneren,
omdat Bake in zijn haast de zinnen niet altijd correct liet lopen. De vele vreemde,
vooral Franse, woorden, waarmee Bake zijn brieven doorspekte heb ik echter niet
door Nederlandse vervangen. Dat zou te zeer afbreuk doen aan Bakes couleur
épistolaire. Hopelijk weerhoudt het de lezer er niet van van dit reisverslag te
jouïsseren!
Mijn dank geldt de conservator van de afdeling Westerse handschriften van de
Leidse universiteitsbibliotheek, dr. P.J.F. Obbema, die mij toestemming verleende
de brieven te publiceren, mevrouw I. Klaassen van het Zwitsers Verkeersbureau te
Amsterdam voor de door haar verschafte informatie en mevrouw M. Davidse die
meer deed dan de brieven persklaar maken.
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Aantekeningen
Bladzijde 7
table d'hôte open tafel; mokkelen omhelzen, knuffelen.
Bladzijde 8
Mieth-magen huurrijtuig; Bal paré galabal; Chassinet een op een
raam gespannen doek of papier, voorzien van een voorstelling of
opschrift, dat van achteren wordt verlicht.
Bladzijde 16
professor Orell Jean Gaspard d'Orell(i) (1787-1849), Zwitsers
klassiek filoloog, tekstbezorger van o.a. Cicero.
Bladzijde 17
Lavater Johann Kaspar Lavater (1741-1801), Zwitsers theoloog en
grondlegger van de fysiognomie of gelaatskunde; Salomon Gessner
(1730-1788), auteur van idyllen van Europese vermaardheid;
Bibliotheca, zie nawoord.
Bladzijde 19
bonheur Bedoelt Bake bonheur-du-jour, een damesbureautje met
laatjes? Meijer Heinrich Meijer (1802-1871), filoloog.
Bladzijde 20
Ochsner Johann Jacob Ochsner (1776-1849), hoogleraar
kerkgeschiedenis te Zürich; Ulrich waarschijnlijk Melchior Ulrich
(1802-1893), theoloog.
Bladzijde 21
collation lichte maaltijd.
Bladzijde 22
Gustafsson Gustaaf IV Adolf (1778-1837), koning van Zweden van
1792 tot 1809. Werd toen van de troon vervallen verklaard en zwierf
onder de naam kolonel Gustafsson door Europa; die gewezen
pretendent van prinses Marianne bedoeld is Gustaaf, de zoon van
de ex-koning Gustaaf IV Adolf, die zich in 1828 met Wilhelmina,
Frederica Louisa, Charlotte, Marianne (1810-1883), dochter van
koning Willem I, ver-
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loofde. Om politieke redenen werd de verloving verbroken; envoyé
koerier, afgezant; Hirzel Ludwig Hirzel (1801-1841), hoogleraar
Hebreeuws te Zürich; sarrau soort overal.
Bladzijde 23
Rigi 1798 m hoog, sinds de zeventiende eeuw bekend als de
Koningin der Bergen vanwege het panoramisch uitzicht vanaf de
top bij helder weer.
Bladzijde 25
kroppen gezwellen aan de hals.
Bladzijde 33
Caroline van Engeland Caroline Amelia Elisabeth (1768-1821),
huwde in 1795 met de prins van Wales, George IV. In 1820 wilde
deze van haar scheiden op grond van een tegen haar gerichte
beschuldiging van echtbreuk. Het proces werd echter gestaakt.
Bladzijde 34
herenboontjes sperzieboontjes; [ontbijten] à la fourchette een stevig
maal nuttigen.
Bladzijde 36
à discrétion naar believen; de ijzeren kroon kroon die bij de kroning
van vierendertig koningen van Lombardije werd gebruikt.
Bladzijde 39
kariatiden ornamenten in de vorm van vrouwenfiguren.
Bladzijde 40
ronzebons poppenkast.
Bladzijde 4l
empletten maken inkopen doen.
Bladzijde 45
vetturino koetsier; een beroemde Chartreuse kartuizer klooster, in
1396 door Visconti gesticht; pavé bestrating, plaveisel.
Bladzijde 47
valet de place bediende van het hotel.
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Bladzijde 48
soieries zijden stoffen.
Bladzijde 49
outre leren wijn- of waterzak.
Bladzijde 51
slagveld van Marengo 14 juni 1800, veldslag tussen het Franse en
Oostenrijkse leger.
Bladzijde 52
l'enfant chéri des dames Hamaker?
Bladzijde 53
de abt Peyron Vittorio Amadeo Peyron (1785-1870), Italiaans
oriëntalist, die o.a. fragmenten van redevoeringen van Cicero in
palimpsesten van het klooster Bobbio terugvond.
Bladzijde 54
Plato Republiek-Latijn Bake bedoelt te zeggen, dat het hier een
Latijnse vertaling betreft; palimpsesten perkamentrollen die na
afkrabbing of onzichtbaarmaking van het oorspronkelijk geschrevene
opnieuw zijn beschreven; Leclerc waarschijnlijk Joseph-Victor
Leclerc (1789-1865), bracht tussen 1821 en 1825 de complete Cicero
uit in een Latijns/Franse uitgave; Raoul-Rochette Désiré Raoul
Rochette (1790-1854), Frans archeoloog; Letronne Jean-Antoine
Letronne (1787-1848), beroemd Frans archeoloog, die zijn
superioriteit vaak ten koste van zijn vakgenoten ten toon spreidde;
Reuvens Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793-1855), Leids
hoogleraar in de archeologie en de Romeinse oudheden.
Bladzijde 60
in 1745 door de reiziger Pococke ontdekt moet zijn 1741.
Bladzijde 63
char-à-banc(s) landelijk vervoermiddel zonder vering; parapets
leuningen.
Bladzijde 72
aan Byron een gedicht geïnspireerd ‘The Prisoner of Chillon’.

John Bake, Reisbrieven

123
Bladzijde 74
barbarisse Berberis? Of eerder barbarakruid, winterkers?
Bladzijde 75
professor Humbert Jean Humbert (1792-1851), Geneefs oriëntalist;
daar alles in oproer is In juli 1830 brak er in Parijs een opstand uit,
toen Karel X de juli-ordonnanties uitvaardigde. Het leidde tot de val
der Bourbons en de oprichting van de Juli-monarchie (1830-1848);
admiraal Duperré Op 5 juli 1830 veroverde het Franse leger Algiers.
De vloot stond onder bevel van Victor-Guy Duperré (1775-1846).
Bladzijde 78
Raynouard François-Juste-Marie Raynouard (1761-1836), gaf
bloemlezingen en een grammatica van de troubadours-poëzie uit.
Bladzijde 99
Gessler De legendarische Zwitserse vrijheidsheld Wilhelm Tell zou
de Habsburgse landvoogd Gessler in 1307 in de buurt van Küssnacht
hebben neergeschoten.
Bladzijde 100
veldslag in oude tijd 8 juli 1386, waar Arnold von Winkelried de
overwinning op de Oostenrijkers zou hebben bevochten.
Bladzijde 102
per roulage via vrachtvervoer.
Bladzijde 103
de grote Haller Albrecht von Haller (1708-1777), schrijver van het
leerdicht Die Alpen.
Bladzijde 104
Karel van Bourgondië Karel de Stoute (1443-1477) leed op 22 juni
1476 bij Morat (Murten) een nederlaag tegen de Zwitsers.
Bladzijde 105
Ebels handboek J.G. Ebel (1764-1830), zie nawoord.
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