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Brederode. - Bloemendaal. - Overveen.
't Is een prachtige najaarsdag, een van die dagen, die wij zouden uitzoeken voor eene
omzwerving in het schoonste deel van Holland, 't Is doodstil, geen windje beweegt
de bladeren in de toppen der hooge abeelen. Blaauw is de hemel, maar het is niet het
diepe en donkere blaauw van den zomer; 't is de grijsblaauwe, matte tint van den
herfst. Met gouden gloed straalt de zon. De wingert is reeds purper gekleurd, en het
loof der bosschen tooit zich met het geel en bruin van zijn' ernstigen najaarsdosch.
Afgevallen bladeren beginnen reeds den grond te bedekken en verspreiden hun'
eigenaardigen geur. De herfstdraden zweven over het pad. In de takken schettert de
koolmees en een vlugt vinken trekt over, rijzend en dalend als volgden zij de golvende
beweging der zee. Soms valt in de verte een schot. De goede dagen voor haas en
patrijs zijn voorbij! In den zomer is het hier een paradijs voor het wild, in den herfst
voor de jagers. - In zomer en herfst beiden is 't een paradijs voor den wandelaar. Wij
gaan genieten in de bosschen, op de duinen, 't Is een uitgezochte dag er voor!
Wij hebben aan het station, S a n d p o o r t den spoortrein ver-
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laten. Te midden van duinen en boschjes stonden wij in eene streek, die volstrekt
eenzaam zou schijnen, als er niet, behalve het houten stationsgebouwtje, een paar
nieuwe villa's met haar bloemtuinen ons herinnerden, dat wij hier in een der drukst
bezochte gedeelten van ons vaderland zijn. Van het dorp, waaraan het station zijn'
naam ontleent, ziet gij niets; het ligt nog wel een half uur van hier, achter het
houtgewas verscholen. Maar wat wij wèl zien, en wat ons voor het oogenblik ook
meer belang inboezemt, dat is het opschrift op het groote houten bord aan den ingang
van dat laantje: l o g e m e n t Ve l s e r e n d , 15 m. a f s t a n d . Dat is vooreerst het
naaste doel van onzen togt, want in de onmiddellijke nabijheid daarvan ligt de edele
ruïne van B r e d e r o d e , en dien grijzen bouwval zal ons eerste bezoek gelden.
Slechts een enkel passagier verlaat met ons den trein, - een boer of boerin uit den
omtrek, die in het morgenuur naar Haarlem is geweest, of een vreemdeling, die
welligt op Meerenberg een treurig bezoek heeft te brengen. Op den landweg tusschen
het hakhout komen wij niemand tegen, of 't mag een officier der huzaren zijn, die
een ridje maakt. Maar meen niet, dat deze weg altijd zoo eenzaam is en dat de villa's
bij het station zoo nagenoeg aan het eind der wereld liggen. Als het zomer is, - als
het Zondag is vooral, - dan stijgen er hier bij tien- en twintigtallen uit. Dan zitten er
bij honderdtallen op het schelpenpleintje onder de hooge boomen van Velserend.
Vier en twintig honderd bezoekers bezagen in de maand Julij van het jaar onzes
Heeren 1876 de ruïne van Brederode. Bruiloftsfeesten, potver-teringen worden er
gehouden. De zonen en dochteren van Haarlem, hebben Velserend lief en zijn er
trotsch op. De bewoners der hoofdstad komen in aanzienlijken getale er zich
verpoozen, en andere steden van Noord- en Zuid-Holland leveren hun niet zóó groot,
maar toch aanmerkelijk contingent tot de schare, die in de zomermaanden herwaarts
stroomt. Dan is het er levendig en vrolijk genoeg. Maar wij behoeven nog geen
menschenhaters te zijn, om niet bij voorkeur zulke dagen te kiezen tot een bezoek
aan een landstreek, die, met haar bosschen en duinen en
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zandwegen, een karakter van ernst vertoont, waarbij de plegtige stilte, de weemoedige
najaarstint zoo uitnemend voegt. En de fiere ruïne, die te midden dier heerlijke natuur
haar verweerde maar nog altijd zoo krachtige en indrukwekkende kruin verheft,
eischt meer eerbied, dan te verwachten is van de vrolijke feestelingen, die haar met
Bengaalsch vuur verlichten, en bovenal van de zwermen pleiziertreiners, die gierend
en ginnegappend de sombere muren van Haarlemmerdijksche grappen doen
weergalmen.
Zie, daar ligt de ruïne, daar ginds in de verte. Wij hebben de laantjes verlaten en
een ruime vlakte breidt zich voor ons uit, door de golvende lijnen van houtgewas
omzoomd, met boschjes van kreupelhout doorsneden. Op den achtergrond rijzen de
vale duinruggen op boven de digte bosschen aan hun' voet, en kloek zich verheffende
uit de wilde struiken, teekenen zich de trotsche, door de zon verlichte muren tegen
den grijsblaauwen hemel af. Met een' juichtoon begroeten wij den middeleeuwschen
reus bij zijn eerste verschijning op het liefelijk tooneel,
den steenen reus in 't bloeijend dal,

over wiens kruin reeds zooveel eeuwen heengingen en om wiens tinnen reeds zooveel
stormen gierden. Veel zag hij veranderen in de schoone vallei, die hij eenmaal
beheerschte. Zijn sterkte zag hij verbroken en zijn' luister vergaan. Maar nog altijd
is hij de roem en de trots van Kennemerland gebleven, grootsch in zijn verlatenheid,
sterk in zijn eerbiedwaardige grijsheid.
Het licht der geschiedenis, hoe flaauw en schemerend het ook op den oorsprong
van den Brederode schijnen moge, heeft toch de sagen doen verdwijnen, die zich
hechtten aan de stichting van het slot. Graaf Aernout van Holland, zoo wist de
overlevering te verhalen, graaf Aernout van Holland was begonnen het te bouwen,
en hij schonk het aan zijn' jongsten zoon Sivaert, die de eerste Heer van Brederode
werd. Deze Sivaert, zoo vertelt zij verder, had een' manslag gepleegd en was het hof
zijns vaders ontweken; eene schoone West-Friezinne, Tetburge, had hij gehuwd, en
als balling zwierf hij in den vreemde. Maar toen
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zijn oudere broeder Diederik zijn huwelijksfeest vierde, toen liet zich de strenge
vader eindelijk verbidden, en ‘met breede roeden’ mat hij hem zijn erfdeel in het
land zijner vaderen toe. Hoe prettig onze van Lennep deze overlevering wist te
vertellen, dat weten zij wel, die in ‘O n z e Vo o r o u d e r s ’ het verhaal van ‘d e
g e s t o o r d e b r u i l o f t ’ lazen.
Den naam van Brederode van die ‘breede roede’ af te leiden, is niet meer dan een
woordspeling, en van Lennep zelf wist dat ook wel. De oorsprong van dien naam is
niet twijfelachtig. Wij hebben de geleerdheid van een' hooggeleerde niet noodig, die
trachtte te betoogen, dat ‘B r e e d e r o e d e ’ een ambtstitel is, zooveel als
b e h e e r s c h e r , v r i j h e e r , o p p e r s t e r e g t e r of iets dergelijks, en dat het
huis zijn' naam aan het ambt zijner bezitters zou hebben te danken. B r e d e r o d e
is eenvoudig een breede ontgonnen vlakte, waar het hout gerooid is. Was de oorsprong
van het edel geslacht maar zoo duidelijk als de beteekenis van den eens zoo
vermaarden naam! Maar de geschiedenis geeft juist licht genoeg, om te laten zien
hoe duister het hier nog is. Wel verklaart zij zich niet tegen het overoud en algemeen
gevoelen, dat Brederode uit het Hollandsche Gravenhuis stamt. Het wapen dat zij
voerden, - den Hollandschen Leeuw met een' barensteel gebroken, - de hooge plaats,
die zij terstond bij hun optreden innemen, de naam van b l o e d v e r w a n t , hun door
de graven gegeven, dit alles bevestigt het volksgeloof, dat Brederode daarom ‘de
edelste’ der Hollandsche edelen noemde. Ook erkent zij het bestaan van Sivaert,
graaf Aernout's zoon, die in de abdij van Egmond begraven werd, maar dat hij de
stamvader der Brederode's was, dat acht zij hoogst onwaarschijnlijk, in elk geval
volstrekt onbewijsbaar. Van de reeks der eerste Heeren met hunne gemalinnen, allen
met name in de geslachtsregisters geboekt, weet zij niets, en zij wijst er op, dat bij
Aernout's dood zijn oudste zoon nog maar twaalf jaren telde, zoodat het verhaal van
Sivaert's manslag en huwelijk in elk geval tot het gebied der verdichtselen behoort.
Eerst in 1244 treedt een Willem van Brederode in de oorkonden op. Hij heet de zoon
van Dirk
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Drussaet, die de broeder van Willem van Teylingen was. Was dan Dirk Drussaet
dezelfde als Dirk van Teylingen, die in denzelfden tijd heeft geleefd, en is Brederode
dan op die wijze uit Teylingen gesproten? Maar Dirk Drussaet en Dirk van Teylingen
zijn waarschijnlijk verschillende personen, en Dirk Drussaet is welde broeder van
Willem van Teylingen, maar niet de zoon van diens vader. Een halve broeder dus?
Of, als de oorsprong uit Holland niet is te loochenen, een bastaardbroeder uit
grafelijken bloede, wiens moeder later den Heer van Teylingen huwde, of nog
waarschijnlijker, reeds met hem gehuwd was? Wat romantische, zij het dan ook niet
zeer stichtelijke geschiedenis verbindt zich dan aan den oorsprong van het geslacht
der Brederode's! Wat zou een andere van Lennep er niet van maken kunnen! Jonker
Willem van Holland, in zijn' strijd met den Grave van Loon, bij zijn omzwervingen
vertoevend op het huis Teylingen, de burgtvrouw bezweken voor den ridderlijken
bezoeker. - Wat tafereel, dat althans met de zeden dier dagen niet in tegenspraak zou
zijn! 't Is alles nog onzeker, maar lang werd in Holland door de Cabeljaauwschen
gefluisterd, dat Brederode door bastaardij uit het grafelijk geslacht was gesproten,
en inderdaad vertoont het nog bestaande zegel van Dirk van Brederode, in 1307 en
1312, den leeuw gebroken met een filet, dat wel niet altijd, maar toch dikwijls liet
teeken eener onechte geboorte was. Is het welligt niet zonder beteekenis, dat aldus
de herinnering aan die geboorte weêr verlevendigd werd in den onrustigen tijd, toen
de Hollandsche graven-scepter in het huis van Avesnes overging? Wolfert van
Borselen, de alvermogende. gunsteling, haatte Heer Dirk en vernederde hem. Met
echte afstammelingen der oude dynastie waren hij en zijn meester weinig gediend!
Jolante van Lalaing, weduwe van Reinoud II, liet omstreeks 1490 een geschrift
uitgeven, waarin deze geruchten moesten worden gelogenstraft en Brederode's afkomst
uit het Gravenhuis door wettige geboorte moest worden bewezen. Johannes à Leydis,
prior van het carmelieter klooster te Haarlem, leende zijn vernuft en zijne pen, om
oude stukken te bewerken, welligt nieuwe te verdichten, en sints dien tijd
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stond bij het algemeen de afstamming uit Sivaert vast, al werd hier en daar nog wel
twijfel geopperd, en al had ook W i l h e l h e l m u s P r o c u r a t o r , die in 1321
huiskapellaan van Brederode was, van al deze dingen nog niets anders gevonden in
de archieven van het kasteel, dan dat Dirk Drussaet de eerste Heer van Brederode
was geweest. Scherpzinnige geleerden, als van Wijn, Kluit, van Spaen, d'Ivoy, later
Hofdijk, v.d. Bergh, ter Gouw, Alberdingk Thijm, onderwierpen het vraagstuk aan
een naauwkeurig onderzoek, dat nog niet is gesloten, en nog altijd blijft de vraag
onbeantwoord: van waar het geslacht van Brederode?
Als zij in de geschiedenis met name optreden, zijn zij in hooge eere aan het hof.
In den Alblasserwaard hebben zij uitgestrekte bezittingen, die later door graaf Floris
V als vrije, eigene goederen worden erkend. Van het huis te Brederode blijkt het
bestaan niet met zekerheid vóór het jaar 1321, wanneer het voor het eerst met name
voorkomt, maar als Heer Willem in 1244 reeds dien naam draagt, laat zich wel
vaststellen, dat toen het slot reeds was gebouwd.
Zoo hebben wij enkele lichtstralen opgevangen, maar ook nog vrij wat duisternis
gezien, en al deert het ons welligt, dat wij de sage van den ridderlijken Sivaert en de
schoone Tetburge niet meer met haar' dichterlijken glans die grijze puinen zien
verlichten, al treden een aantal kloeke helden en hoogedele vrouwen van het tooneel
der geschiedenis af, uw gids kan er niets aan veranderen. Brederode telt nu ook
althans één beleg en één verwoesting minder, dan waarop het volgens de kronijken
regt zou hebben. Dat Lodewijk van Loon het slot in 1204 heeft verdelgd, wordt in
gelijke mate onwaarschijnlijk, als het minder bewijsbaar is, dat er in dien tijd een
Brederode bestond.
Het slot was het middelpunt eener aanzienlijke heerlijkheid, die het
b a l j u w s c h a p v a n B r e d e r o d e heette en uit verschillende niet zamenhangende
ambachten en geregten bestond. Zandvoort, Aelbrechtsberg, Tetrode (thans
Bloemendaal en Overveen), Velzen, Haarlemmerliede, N.Schalkwijk, Schoten, Zuiden Noord-Akendam, Hof-Ambacht, Schoorl en Camp
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behoorden er toe. Tot Kennemerland werd het baljuwschap niet gerekend, alleen
Schoorl en Camp behoorden tot K e n n e m e r g e v o l g . 't Was een hooge heerlijkheid,
in leen gehouden van de grafelijkheid, en dus van anderen aard dan de bezittingen
in den Alblasserwaard of van de vrije heerlijkheid Vianen, die later in het geslacht
is gekomen.
Wij zijn inmiddels de ruïne genaderd, en wanneer wij de laan met haar kaal en dor
gewaaide abeelen, die naar Velserend leidt, zijn ingetreden, dan zien wij haar in onze
onmiddellijke nabijheid. Wie haar in eenige jaren niet gezien heeft, vindt zich
aangenaam verrast. Jaren lang was de trotsche bouwval nagenoeg onveranderd
gebleven. De afbeeldingen uit het begin der vorige eeuw geven ons niets meer te
aanschouwen, dan wat onze eigene oogen zagen: - een' met gras en struiken
begroeiden heuvel en daarnevens een drietal goed bewaarde brokstukken. Het
middelste en voornaamste was de groote toren, waaraan een andere toren met den
ouden poortboog was verbonden. Daar voor lag de voorpoorfc, en het meest naar
den kant van Velserend stond een vierkante toren, die ‘de kapel’ werd genoemd. Zoo
hebben wij jaren lang den Brederode gekend, terwijl wij de uitgesleten trappen
beklommen en van den breeden muur daar hoog in de lucht het oog lieten weiden
over het heerlijk landschap om ons heen, of in de ruime kelders kropen en uit den
puinhoop trachtten op te maken, hoe het slot zich vertoonde, toen het nog
ongeschonden zijn sterke muren ophief en de windvaantjes op zijn leijen torenspitsen
flikkerden in het zonlicht. Thans is het anders geworden. De Regering, aan wie de
ruïne behoort, liet onder toezigt van de Commissie van Adviseurs de grachten
uitgraven, het hinderlijk puin wegruimen, de bruggen herstellen. Het boerenhuis, dat
zoo lang het gezigt op de gebouwen had belemmerd, werd afgebroken, de
boerenwagens werden verbannen uit het gewelf der voorpoort, de aardappels en
kalveren uit de kelders, en wat de tijd van Brederode spaarde, dat is weêr zigtbaar
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geworden en, zooveel noodig, voor verderen ondergang behoed. De ruïne heeft nu
een gansch ander voorkomen verkregen. Van den weg zien wij als van ouds de groote,
goedbewaarde muurbrokken oprijzen, maar het muurwerk van het hoofdgebouw, tot
nog toe onder het puin begraven, en het onderste gedeelte van een tweetal torens
spiegelt zich daarnevens in de gracht. De voorhof toont weêr zijn steile wallen van
steen, en is weêr door het water van het kasteel en van den buitenhof gescheiden. En
even boven den waterspiegel vertoont zich een ronde ringmuur, die de West- en
Zuidzijde van het kasteel omringt. Welligt was het geheel van dien bouwval
schilderachtiger in zijn' vroegeren, verwaarloosden toestand en heeft hij uit het
oogpunt van schoonheid iets verloren. Welligt verstoren de hekjes op den torentrans
daar boven eenigszins den grootschen indruk. Welligt had de kunst iets kunnen doen,
door hier en daar een gedeelte van den wat al te gelijken muur wat op te metselen
en zoo de lange, regte lijnen wat te breken. Maar voor de veiligheid van honderden,
niet altijd even voorzigtige bezoekers mag wel iets van de schoonheid worden
opgeofferd, en leed het romaneske en dichterlijke der ruïne eenigszins schade, veel
hebben wij gewonnen, nu wij dit gedenkstuk van vroeger eeuwen weêr voor ons
hebben in een' toestand, die het mogelijkmaakt, het weêr voor onzen geest te doen
oprijzen, gelijk het geweest is, toen de banier der Brederodes nog uitwoei van den
torentop en de edele burgtheer met zijn gezin nog op het hooge huis zijner vaderen
vertoefde.
Straks zullen wij onze oppervlakkige beschouwing van de buitenmuren verwisselen
voor een bezoek aan het kasteel zelf. Voorloopig vergenoegen wij ons met wat wij
van den weg kunnen zien. In het gastvrij Velserend gaan wij ons tot onzen verderen
onderzoekingstogt voorbereiden. Dat beteekent niet alleen, dat wij er een oogenblik
gaan uitrusten, maar dat beteekent ook, dat wij er het een en ander kunnen zien, wat
van den Brederode afkomstig is uit den tijd, toen het nog de woonplaats van Hollands
eerste edelen was.
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Ve l s e r e n d is thans een logement, of liever, eene uitspanning, want liet bord bij
het station verkondigt in zóó ver geen waarheid, daar men te Velserend niet logeren
kan. 't Was vroeger een buitenplaats. Johan van Overrhijn van Schoterbosch,
Meesterknaap van Brederode, heeft het in den jare 1638 gebouwd zijn wapen is nog
aan een deurkozijn in den achtergevel van het huis te vinden. Mr. Elbert Graafland,
oud-Schepen en Raad van Amsterdam, bezat het honderd jaar later. En een bekoorlijk
rustoord is het, niet ten onregte door honderden bezocht, om er onder de hooge
boomen voor het huis het uitzigt te genieten op de groene weide tusschen het hout,
boven welks toppen de golvende duinenreeks blinkt, terwijl de ruïne op den voorgrond
haar donkere muren half achter 't geboomte verbergt.
Binnenshuis vindt gij een glazen kast, die een klein maar belangwekkend museum
bevat van voorwerpen, bij de opgravingen in en bij de ruïne gevonden. Gij ziet daar
potten vanaardewerk, Jacobakannetjes, wijnglazen, als herinneringen aanhet
tafelgenot, en van de feestelijke maaltijden, hier eertijdsaangerigt, spreken ook die
hertenhorens en die wilde zwijnskop, die tevens verhalen van het nobel jagtvermaak,
toen hetedel wild nog in de wildernissen van Brederode zich ophield.Van
krijgshaftigen aard zijn die dolk en die pijlpunten, is ookdit groote, zware paardenbit
en die stijgbeugel. Tot de stallingen behoort dat hoefijzer, en ook deze colossale
schaar schijntwel wel meer uit den stal, dan uit het boudoir der jonkvrouw afkomstig.
Die rookpijpjes, met hun' korten steel en kleinen kop,zullen wel niet aan de burgtzaten
hebben toebehoord, tenzij reeds vóór dat de tabak hier bekend werd, de gewoonte
bestond om een of ander geurig kruid aldus in rook te doen opgaan. Maar eenlater
geslacht heeft hen wel achtergelaten! Als gindsche walvischwervels op Brederode
werden bewaard, laat het zich gissen, dateen der reusachtige bewoners der Poolzeeën,
herwaarts afgedwaald, op de kust der Noordzee binnen 't gebied der heerlijkheid den
dood vond. De Heeren van Brederode zullen wel geen
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aquarium hebben gehad, gelijk tegenwoordig de goede stad New York, waarin zij
zulk een zeemonster bewaarden ! Van den tijd toen het slot nog een vaste burgt was,
getuigen die steenen kogels; de looden zijn welligt uit later dagen, toen bij de
belegering van Haarlem hier een Spaansche bezetting lag. Van de oude versiering
van het huis bleven een paar beeldjes over en een paar geschonden beschilderde
ruitjes, waarop de zwijnskop nog is te onderscheiden, terwijl het looden raamwerk,
waarin zij gevat waren, daarginds is opgehangen. Gij kunt de lijst der voorwerpen
ter inzage ontvangen en tevens eene rijk in kleuren gedrukte plaat, wèl geschikt, om
de belangstelling op te wekken. Zij vertoont den platten grond en een deel van den
opstand van het kasteel, zooals het zich vóór de verwoesting door den graaf van Loon
vertoonde, met de noodige aanwijzingen voorzien en vervaardigd naar eene oude
teekening op perkament, berustend op het Rijks Museum van oudheden te 's
Gravenhage. Volgens het onderschrift zou de oorspronkelijke teekening vervaardigd
zijn ten jare 1257 door ‘Hieronimus Paep tot Velse’ en later ‘geconterfeijt voor den
Eerwaardighen vader Johan van Leyden prioer der oerde onzer Lieve vrouwe
bruederen door Cornelis ootmoedich broeder int Carmeliten Convent te Haarlem,
die dach na Sinte Ponciaens dach in 't jaar ons Here CI CCCCI .’ - Gij vindt er
aangewezen, waar ‘die Capelle’ was en ‘die Kooike’ en ‘die hal’ en nog vrij wat
meer. Gij ziet er ‘die geneedige Graave en Gravinne’, een aantal edelen, zich oefenend
in het wapenspel, een' schimmel, die in de manege gedresseerd wordt, en wat al
bijzonderheden bovendien! Jammer, dat de plaat onecht is! Hieronimus heeft er geen
deel aan, maar ook broeder Cornelis niet. Het is een voortbrengsel van veel later tijd
en wordt afkomstig geacht van dezelfde niet onbekwame hand, die de verdichte
kroniek van Klaas Kolijn in de wereld zond. De platte grond is ook ver van
naauwkeurig en komt van verre niet in vergelijking met den platten grond, die volgens
de opmetingen der Commissie van Rijksadviseurs is opgemaakt. Zou 't niet
wenschelijk zijn, als een copie daarvan op Velserend berustte en den
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bezoeker van de ruïne in staat stelde, zich vooraf met de inrigting van het kasteel
bekend te maken?
Wij laten ons het hek, dat den toegang tot de ruïne afsluit, openen. De geleider,
ons meêgegeven, hindert ons niet. Op uw verlangen zal hij u aanwijzen wat gij vraagt,
maar overigens zal hij hier of daar aan den arbeid gaan en u naar hartelust laten
omdwalen. Ook behoeft het u niets te kosten, maar gaarne reikt gij den bescheiden
man een kleine gave, te liever, naarmate hij volstrekt niet toont die te verwachten,
veel minder nog te eisenen. Wij volgen een smal dijkje tusschen de gracht en de
wegsloot en komen over een houten brug op een' tamelijk ruime weide. Nog niet
terstond in de rigting van de voorpoort afgeweken. Zie eerst eens hier, bij dit kleine
brugje ter regterzijde, waar die twee leeuwen met wapenschilden staan. Hier was
weleer de toegang tot het slot. Een laan leidde van de brug, wier oude palen gij nog
even boven het water ziet, naar den zandweg. Op deze weide, de oude buitenhof,
met gemetselde wallen en van een gracht omringd, stonden eenige houten gebouwen
op steenen voet, stallen en bouwhuizen, waarschijnlijk ook de woningen voor de
geringere dienaars. Van hier leidde een ophaalbrug naar de nog grootendeels gespaarde
voorpoort, door wier gewelf wij den voorhof bereiken. Van de achterzijde waren de
verdiepingen boven de poort in het midden open. Als de voorhof was genomen, kon
van daaruit het kasteel niet worden bestookt, want ook het inwendige van het sterke
poortgebouw kon uit het slot bestreken worden. De voorhof is niet groot en van wat
er vroeger opstond is weinig meer over. Maar de sporen van de muren, die het
omringden, zijn nog te vinden, en eenige aanwijzingen omtrent gebouwen, die er
hebben gestaan. De tweede brug brengt ons in het eigenlijke kasteel. De ingang was
in een' vierkanten toren, waarvan nog maar enkele muurbrokken bestaan. Zijn wij
de poort door, dan betreden wij een smal terras, dat naar den toren voerde, waarin
de hoofdtrap was aangebragt. Ter regterzijde verrijst de muur der zaal? ter linker ligt
een binnenplein, aan den N. en O.
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kant door zware muren niet gewelfde bogen omringd. Boven die bogen liep vroeger
een gekanteelde borstwering, en in den N.O. hoek verrees een ronde toren, die op
de teekening van broeder Cornelis de ‘S i v a e r t s t o r e n ’ heet. De Zuidzijde van
het plein was gesloten door den muur van de groote zaal en van een daaraangrenzend
vertrek, waarvan nu alleen nog de grondslagen der kelderverdieping over zijn. Aan
dit vertrek paalde de Z.O. toren, die ‘h e r b e r g s - of T i e t b u r g e s t o r e n ’ wordt
genoemd, van wiens trap nog een gedeelte te zien is. De zaal had gemeenschap met
den toren ten N.W., die nog grootendeels bestaat en, zonder grond evenwel, als ‘d e
k a p e l ’ wordt aangewezen, en met de kleinere zaal, waarvan de buitenmuur gansch
is verdwenen, die in den W. vleugel lag, boven de keukens waarvan de ovens nog
zijn te zien; en uit de keukens komt men nog in de gewelfde kelders onder de zware,
nog goed bewaarde torens, die naast den poorttoren waren gebouwd. Die torens
hadden overigens met het hoofdgebouw geen gemeenschap. Uit den poorttoren kwam
men in den eersten, die onmiddellijk er aan grensde, en daaruit in den tweeden. Elk
van beiden was vier verdiepingen hoog en had op iedere verdieping een ruim vertrek;
ook heeft nog elk zijn' eigen steenen trap behouden, die reeds menig wandelaar naar
boven voerde in al de jaren, waarin de Brederode als bouwval lag. Op het binnenplein
is de oude welput nog te vinden, die de bewoners van water voorzag.
Maar reeds lange jaren lag een groot deel van het slot der Brederodes in puin. Was
het in 1351, na wakkere verdediging, hertog Willem in handen gevallen, omdat zijn
Heer de zijde van Keizerin Margaretha hield, destijds was het bij verdrag overgegaan
en niet verwoest geworden. Maar in 1426 hadden de Cabeljaauwschen het
stormenderhand genomen en den brand in de slotgebouwen gestoken, en destijds
woonden de Brederodes daar reeds niet meer. Heer Walraven, die sints 1415 de
heerlijkheid bezat, hield zijn verblijf op zijn slot Batestein bij Vianen, dat hem zijne
gemalin ten huwelijk had aangebragt. Het stamhuis was afgedaald tot de woning van
den baljuw, en toen in
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1478 de trotsche weduwe van Heer Reinout, Jolante van Lalaing, voor eenigen tijd
hier haar toevlugt moest zoeken, toen bood alleen de hoofdtoren haar nog een'
eenigszins geschikte woonplaats. Reeds het volgende jaar kon zij Betestein weêr
betrekken, en het slot bleef verlaten als weleer, al was een deel er van nog in tamelijk
goeden staat. Zoo vonden het de Spaansche troepen, die in 1573 Haarlem belegerden,
en door moedwil of onvoorzigtigheid verwoestte een nieuwe brand wat nog
bewoonbaar was. Naar het schijnt was destijds het slot door de Spanjaarden versterkt,
en uit dien tijd dagteekent hoogstwaarschijnlijk de ringmuur, die een deel van het
kasteel omringt. Zij moest stevigheid geven aan een' opgeworpen aarden wal, waarop
geschut was geplant, om een ontzet van de benarde stad van deze zijde te beletten.
Na de inlegering der Spaansche troepen was Brederode ook voor de woonplaats van
baljuw of rentmeester niet meer geschikt. Als bouwval bleef het liggen, en
onverhinderd stroomde de regen en gierde de wind door de van daken en zolderingen
en vensters beroofde torens. Toch konden bijna drie eeuwen van verwaarloozing
maar weinig sloopen van de hechte muren, en nog staan zij vast en sterk. Thans wordt
de hand aan de schoone ruïne gehouden, en nog jaren lang kunnen geslachten bij
geslachten in bedevaart trekken naar het doorluchtig stamslot van een wijdverinaard
geslacht, naar een der belangrijkste bouwvallen van ons vaderland, naar een der
uitnemendste sieraden van het heerlijk Kennemerland. En al fluistert de sage niet
meer van Sivaert en Tetburge, al ontsiert welligt de smet der bastaardij der Brederoden
afkomst uit het oudste Gravenhuis, de geschiedenis heeft genoeg van hen, die hier
eens woonden, te verhalen, om de grijze puinen te omringen met den straalkrans der
poëzy. Hier woonde Heer Willem, Koning Wil-lems wakkere raadsman en
strijdgenoot, de schrik der Westfriezen. Van hier trok Willem's zoon, Heer Dirk de
Goede, tot tal van oorlogsfeiten uit, en van hier ging hij ter bedevaart naar Jeruzalem,
om op zijn' terugtogt te Rheims in den vreemde te. Hier heerschte na zijns vaders
dood Heer Henric
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hier ontving hij meer clan eens zijn' vorstelijken Graaf als gast, en van hier aanvaardde
hij de nootlottige heirvaart naar Friesland, waar hij, in 1345, met zijn' Meester en tal
van edelen het leven liet. Hier woonde Dirk II, Willem's zoon, aan het hof des Graven
opgevoed, die met Beatrix van Valkenburg was gehuwd en stellig wel krachtiger
zijn aanspraken op dat gebied zou hebben laten gelden, wanneer hij als het hoofd
der Hoekschen in Holland niet zijn krachten had uitgeput, wanneer hij zijn slot niet
had zien verloren gaan, zijn goederen verbeurd verklaard en hij zelf niet Hertog
Willem's gevangene was geworden, vóór dat hij in 1355 in de gunst des Hertogs en
in 't bezit van zijn leenen was hersteld. Hier zetelde Heer Reijnout I, die als Heer van
Gennep den graventitel voerde, en al vertoefde Reijnout's zoon Johan niet dikwijls
op den vaderlijken burgt, omdat hij uitreed tot menig krijgstogt en menig avontuur,
de glorie van zijn heldenfeiten omstraalt toch zijn edel stamslot, en het aantrekkelijke
der poëzy ontbreekt niet aan het kasteel, dat eens de woning was van den
bedevaartganger naar de geheimzinnige St. Patricksgrot in Ierland en van den monnik,
die, toen hij het harnas voor de pij had verwisseld, even vaardig de pen als bet zwaard
hanteerde; die, door den Paus van zijn gelofte ontslagen, zijn echtgenoot met geweld
uit haar klooster verloste en, wederom van haar gescheiden, in het woeste krijgsrumoer
den dood zocht en vond. En bleef na hem het huis door zijn bezitters verlaten, ook
van den lateren roem der Brederodes straalt iets af op den burgt, wiens naam zij
droegen, een' naam, dien zij in eere hielden tot dat de laatste uit hun geslacht in 1679
ten grave daalde. Toen verviel Brederode door erfenis aan de doorluchtige grafelijke
huizen Dohna en Lippe-Detmold, maar reeds in 1725 kochten de Staten van Holland
en Westfriesland de heerlijkheden der Brederodes, en daaronder ook de heerlijkheid
in Kennemerland. Een edel geslacht was, in den hoofdtak althans, uitgestorven, maar
hun oude burgt heft nog altijd het fiere hoofd omhoog.
Het prachtige duin van J a g t l u s t , even voorbij Velserend,
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is sedert eenige jaren voor liet publiek gesloten, 't Is ontegenzedelijk een verlies,
want welligt geen enkele duintop in den omtrek biedt een vergezigt aan, zóó schoon
en rijk als het panorama, dat zich daar uitbreidde. Maar talrijk zijn nog de punten,
die er mede wedijveren kunnen, en op onzen togt naar Bloemendaal zullen wij meer
dan één treffend en verrassend uitzigt genieten, wanneer wij althans willen afstand
doen van alles, wat op een' gebaanden weg gelijkt en tegen eenige vermoeijenis niet
opzien. In de duinen moet men zwerven, zoeken. Daar voegt de volle vrijheid. En
daar loont zij, wie haar lief heeft. De vermoeijenis, aan het duinbeklimmen eigen, is
ook van bijzonderen aard. Het is niet de afmatting, die den wandelaar op den langen
straatweg de loome schreden doet voortsleepen. De duinen eisenen eene
oogenblikkelijke, krachtige inspanning, 't Kan wel eens zuur vallen in het rulle zand.
Hijgend en blazend wordt de top bereikt. Lang zou het zoo niet zijn voltehouden!
Maar een oogenblik van rust, en't is alles weêr voorbij. Met volle teugen ademt gij
de zuivere lucht daar boven in. De frissche wind geeft levenskracht en nieuwen moed.
Als verjongd gaat gij verder, omlaag, straks weêr omhoog, en eerst 's avonds, als gij
tot rust komt, bemerkt gij dat gij heel wat hebt afgedaan.
Wij gaan over de duinen naar Bloemendaal. Wij verliezen daarbij iets. De landweg
heeft ook zijne eigenaardige bekoorlijkheid, en de fraaije voorgevel van het
belangrijke gesticht M e e r e n b e r g mag wel gezien worden, gelijk een weinig
verder het zoogenaamde ‘M e e r t j e v a n B e r k h o u t ’, dat, met zijn groene weiden
en den trotschen duintop daarachter, tot de schoonste gedeelten van deze heerlijke
landstreek behoort. Wien het voorden togt over de duinen aan tijd of kracht ontbreekt,
vindt aan den voet daarvan niet weinig. Maar daar boven vindt hij meer, en bij hetgeen
hij wint, behoeft hij het gezigt op Meerenberg en op het meertje niet te verliezen.
Wij aarzelen dus niet in onze keus en gaan het achterhek van Velserend uit. Weldra
komen wij op het pad, dat achter de bosschen van Meerenberg langs den duinzoom
loopt. De hooge zandheuvels heffen hier hun be-
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groeide zijden en hun met knoestige dwergeiken omkranste kruinen nevens ons
omhoog boven het krachtig groen der eiken, wier verweerde stammen wortelen in
de bemoste helling en wier breede takken den hollen weg overschaduwen. Een helder
duinbeekje snijdt het zandspoor, en diep beneden ons vliet het langs de steile, met
veelsoortig kruid bewassen kanten, totdat het zich in het groene bladerengewelf
verliest. Straks vertoont zich het geteerde rasterwerk, dat het bosch van Meerenberg
omsluit, onder het digte beukenhout, dat aan onze linkerzijde den weg omzoomt en
een' prachtigen boog vormt, aan welks einde de gouden stralen van het zonlicht
spelen op het witte zand van het pad en op dén frisch groenen achtergrond van
kreupelhout en glanzend mos.
M e e r e n b e r g ! Wat droevige gedachten wekt die naam bij ons op! Het is het
groote gesticht voor lijders aan die treurigste aller krankheden, die het menschelijke
in den mensch verwoest. Wel voegt hier die ernstige natuur, die weemoedige
herfsttint! Maar zie, hoe vriendelijk het licht der zon door de kroonen en tusschen
de stammen der boomen speelt. Is het niet het beeld van het vriendelijk licht, dat de
liefde over het donker lot van Meerenberg's bewoners wierp? Ja, 't is een gesticht,
maar meen niet dat het een gevangenis is, een dier oude ‘dolhuizen’, waar de
rampzalige krankzinnige, als een wild dier geketend, voor een fooitje geplaagd of
als een aardigheid den volke vertoond werd. Dit rasterwerk omringt een buitenplaats,
ruim 32 bunders groot, met een statig, vrolijk paleis, een park met sierlijke
boomgroepen en gazons, met een helder meertje en liefelijke bloemen, 't Is noodig,
om den lijders het ontvlugten te beletten, maar het is geen wanklank, gelijk het zich
verschuilt onder het prachtig door den herfst getinte hout. De voorzorgen, die het
belang der maatschappij zoowel als het welzijn der verpleegden eischt, zijn genomen.
De vrijheid, die hier geen weldaad zou zijn, is belemmerd. Maar zoo weinig als maar
mogelijk is, knelt de band, en de arme krankzinnigen op Meerenberg zijn zoo
gelukkig, als hun toestand vergunt. Wie zonder
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gevaar de omheining kunnen verlaten, hebben daartoe de vergunning. Welligt ziet
gij er een' enkele wandelen in het gezelschap van een' bewaker. Daar ginds langs de
duinen ziet gij de schutting, van de welbekende ledige suikerkanasters vervaardigd,
waaraan verscheidene verpleegden hebben gearbeid. Maar ook wie binnen het
rasterwerk moeten blijven, vinden er een uitgestrekt terrein, in twintig afgesloten
tuinen verdeeld, waar zij kunnnen wandelen of werken, rusten of zich met spelen en
lichaainsoefeningen vermaken. Het hoofdgebouw bevat, behalve de vertrekken voor
directie en beambten, de slaap- en zitkamers der patiënten, die in vijf klassen zijn
verdeeld. Maar ook school en schouwburgzaal ontbreken er niet, evenmin als de
kerken voor Protestanten en R. Catholieken. De mannen bewonen de eene, de vrouwen
de andere zijde van het groote gesticht, dat niet veel minder dan duizend menschen
herbergt. Zoowel door het verschaffen van werk als van uitspanning, door wat het
gemoed tot rust kan brengen als door wat het lichaam kan genezen, wordt door de
bekwame geneeskundigen met hunne helpers het noodige gedaan, om herstelling
aan te brengen of althans de ellende te lenigen. Menschkundig en liefdevol is de
behandeling., die de ongelukkigen er ondervinden. - Straal, vriendedelijke zon, over
de bosschen van Meerenberg, tint met uw goud de rasters van het beschermend hek,
werp uw licht in de kamers en zalen, breng bloemen en groen tot ontwikkeling!
Straal, vriendelijke liefde, over het donkere levenspad der misdeelden, die gij hebt
leeren beschouwen als kranken, deernis en verzorging waardig, in plaats van als
voorwerpen van angst en afgrijzen, of van meêdoogenloozen spot. De provincie
Noord-Holland heeft 'een goed werk gedaan, toen zij in 1843 eene aloude, schoone
buitenplaats in het schoonste deel van Holland niet te goed achtte, om haar te koopen
en interigten tot een verblijfplaats voor krankzinnigen. Jammer, dat ook hier de
overbevolking hare schadelijke gevolgen wat ontmoedigend laat gevoelen!
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Wij beklimmen het steile duinpad, dat ons aanvankelijk door liet digte struikgewas,
later langs de open duinhelling, naar boven voert. Den bontgekleurden Chineeschen
tempel, die hiervoor eenige jaren stond, toen Meerenberg nog het buitenverblijf der
familie van Hoorn was, vinden wij niet meer. Maar wij betreuren dat kunstgewrocht
niet, want wij hebben beter dingen te zien! Hier zijn wij op de beroemde b l a a u w e
t r a p p e n , te midden der woeste duinwereld. Hier golven de wilde heuvelklingen,
door de zee opgeworpen, Hollands sterke muren tegen de magtige baren. Deels zijn
zij naakt en kaal, met blinkend zand bedekt, deels zijn zij met kort, vaal mos begroeid,
dat kraakt onder den voet, deels zijn zij met ineengewarde stuiken bewassen. Tusschen
hun toppen liggen stille dalen, en aan hun' voet legeren zich de bosschen met hun
bruin en rossig najaarsloof. Stijgen wij hooger, dan verruimt zich het majestueuze
landschap telkens meer. Verder en verder breidt zich regts en links de duinenreeks
uit, heuvel naast heuvel, dal nevens dal. Over de toppen der boomen zien wij heen,
en hun digte dam vormt den voorgrond, waaraan de groene weiden, de zware
boschgordels zich aansluiten. In de verte blinkt de witte belvedere van liet aanzienlijk
buitengoed D u i n - e n - K r u i d b e r g , waarin het princelijk lust- en jagthuis
K r u i d b e r g nog voortbestaat, met het minder edel maar beter onderhouden
D u i n e n b e r g verbonden. Nog hooger klimmen wij, nog ruimer wordt het uitzigt,
nog verhevener het panorama. Daar beneden ons liggen de gebouwen van Meerenberg
tusschen het hout, en daarachter strekt de groene vlakte zich uit, uren en uren ver,
tot Avaar in het verschiet de torens blaauwen van het magtig Amsterdam. Haarlem's
St. Bavo toont zijn hoog en glinsterend dak, en als een zilveren lint kronkelt zich
zijn Spaarne door het lage land. Sparendam en Spaarnewoude zijn daarginds even
te zien. Wat nader bij schemert het nederige torentje van Sandpoort, en nog digter
bij ons ligt de donkere ruïne van den Brederode in de weide, die zich bij de begroeide
duinen aansluit. Wenden wij ons om, dan weidt ons oog over woester tafereel, over
de golvende zandheuvels met
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hun witte toppen. Daar ginds steekt liet eenzame torenspitsje van Zandvoort even
boven een der heuvelen uit, en daar blinkt, als een metalen spiegel, de zee.
Nu dalen wij weêr. 't Gaat steil naar beneden. Nieuwe heerlijkhqid opent zich voor
ons. Een prachtige vallei breidt zich uit, getooid met alle schakeringen van licht en
donkergroen, van geel en bruin, van purper en oranje; hier donkere schaduwen, daar
tintelend licht, eiken en dennen, mos en duinzand, golvende vlakten, het blaauw
verschiet, door Haarlem's kerk beheerscht. Ginds schuilt in de diepte van een
sparrenbosch het eenzame J a g t d u i n , ook als ‘d e H e r d e r i j ’ bekend en vermaard,
de boerenwoning met haar schuur en hooischelf op het boschpleintje in het dal. Daar
dalen en klimmen de dennenstammen in digte gelederen langs de hellingen, tusschen
de hoogten, op de heuvels: honderden van slanke zuilen, die het groene gewelf van
ineengevlochten naaldloof dragen. Straks sluimert aan den voet van een' prachtigen
duin het kalme meertje, een overblijfsel, naar men zegt, van den overouden, lang
verzanden Rijntak, die langs de duinen vloeide en boven Bergen in zee viel. 't Is een
liefelijk landschap vol vrede. Rondom het meertje ligt, als een groene krans, de
frissche weide, waarin de bonte runderen grazen. In het helder nat spiegelt zich de
blaauwe hemel. Statig en ernstig legeren zich de begroeide duinen met hun donkere
zijden in ruimen kring rondom den stillen waterplas. Indrukwekkend schoon is het
landschap, voor wie het van den zandweg daar beneden aanschouwt, maar ook hier,
van de hoogte, is het een treffend en aantrekkelijk tafereel. Wij dalen nog niet, om
langs den zoom van het meertje den weg te bereiken. Eerst willen wij den hoogen
top daar vóór ons nog beklimmen, om van daar het rijke, heerlijke uitzigt te genieten,
't Is geenszins hetzelfde als wat wij achter Meerenberg zagen, al vertoont het ook
een gelijksoortig karakter, 't Is hier vrolijker, met meer afwisseling nog. Plet water
op den voorgrond geeft er een levendigheid en een vriendelijkheid, die wij zooeven
misten. De bosschen daar achter, van het S c h a p e n - en M o l e n -
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d u i n , wijken wat meer terug en tegen dien donkeren achtergrond blinken witte,
villa's. Te midden der rijke vlakte vertoont zich in zijn eenvoudige majesteit het
kerkdak der St. Bavo, minder als een der onderdeelen van een groot geheel, dan wel
als een onmisbaar bestanddeel der grootsche schilderij. En daar nevens ons rijst het
duin van Z o m e r z o r g , van het welbekende en wijdvermaarde Zomerzorg. Helaas!
Zomerzorg is er niet meer. Op de Wa n d e l k a a r t d o o r H a a r l e m s
o m s t r e k e n zoekt gij zijn' eens zoo geliefden en gevierden naam te vergeefs.
K l e i n - Z o m e r z o r g vindt gij daar aangewezen, het Koffijhuis, dat met
lofwaardige welwillendheid het gemis van zijn' eerwaarden nabuur en naamgenoot
zoo goed het kan wil vergoeden. Maar het kan het niet vergoeden! Zomerzorg, het
oude, echte Zomerzorg is weg. Zijn heerlijk duin is er nog; de boschpaadjes zullen
nog wel opwaarts slingeren naar den koepel op den top, waar het uitzigt zoo schoon
is. Maar er is geen Zomerzorg meer. Het groote D u i n e n D a a l heeft het
verzwolgen, 't Is een stukje van een buitenplaats geworden, door hetzelfde nijdige
rasterwerk afgesloten. Wat al herinneringen hechten zich aan die plek, aan dien naam!
Hoe gastvrij was het huis, hoe uitgestrekt het terrein voor de gasten, hoe ruim zijn
stal, hoe vrolijk zijn groote feestzaal! Hoe uitlokkend waren zijn boschjes, zijn
kronkelpaadjes, die naar boven voerden; hoe prachtig was het vergezigt daar op den
begroeiden top! Hier toog de Leidsche ‘spes patriae’ heen, om haar promotiepartijen
te vieren; hier reden zij heen ‘met de vier’, die ‘Gerritje’ zoo meesterlijk bestuurde.
Hier klonken hun gloeijende toasten, hier weêrgalmden hun jolige liederen, hier
vlogen hun geestige uijen. Hier vond de bezige koopman, de steunpilaar der
Amsterdamsche beurs, hier vond de moêgewerkte geleerde, een liefelijk rustoord in
de zomermaanden. Hier vonden de mindere goden op den schoonen zomer-zondag
met hunne uitverkorenen een vurig begeerde uitspanningsplaats, ver van winkel en
kantoor, van werkplaats en bureau. Hier werden ouden van dagen weêr jong, te
midden hunner joelende kleinkinderen, die de duinen op- en
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afvlogen, onvermoeid, onverzadelijk in 't genot hunner vrijheid. Hier heeft menig
jong hart warm geklopt en van heilige aandoening gebeefd, in de eenzaamheid der
boschjes, alleen met de liefste, toen er het fluisterend woord werd gesproken, dat zij
alleen hooren mogt. Zomerzorg is er niet meer! Wij zien het van verre, wij blijven
er buiten, 't Is een verloren paradijs, welks heerlijkheid tot h e t v e r l e d e n e behoort.
En zie nu daar ginds. Daar ligt de zee, en daar in de verte, in de richting van den
hoogen toren van Beverwijk, daar golft een rookwolk boven de heuveltoppen. Daar
blinkt op den rand der duinenreeks een eenzaam gebouw. Het kanaal snijdt daar
ginds door den breeden duingordel heen, het kanaal door H o l l a n d o p z i j n
s m a l s t , waarop de fiere hoofdstad haar hoop voor de toekomst bouwt. Hier wordt
de geest der droomen vaardig over ons, hier op deze hoogte, waar wij zooveel
overzien. Hier komen ze - droomen van 't verledene, droomen van de toekomst,
droomen van genot, droomen van voorspoed, droomen vol liefelijke poëzij, droomen
vol van zeer degelijk proza. Blijve van Zomerzorg de vriendelijke herinnering voor
allen, die het eens hebben gekend. Zij de rookwolk, die 't kanaal ons wijst, niet het
beeld eener hope, die als een damp vervliegt, maar de profetie eener toekomst, die
geeft wat zij belooft en de blijde verwachting veler wakkere mannen vervult!
Als wij den, duintop verlaten, willen wij 't wat voorzigtiger doen, dan Madzy Dekama.
Er zou niet ligt een Deodaat in de buurt zijn, om ons zoo juist van pas in zijn
ridderlijke armen op te vangen. Trouwens, wij vinden de onverwachte steilte ook
niet meer, die haar zoo gevaarlijk dreigde te worden, en als wij langzaam en bedaard
naar beneden zakken, dan komen wij zonder grooter ongeval dan een schoeisel vol
zand ongedeerd bij de weide. Langs het meertje, het smalle, met kreupelhout begroeide
paadje door, staan wij spoedig op den weg van Velserend naar
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Bloemendaal. Hier moeten wij weêr kiezen. Wij kunnen den weg houden, die ons
langs den zoom der bosschen en buitenplaatsen naar Bloemendaal brengen zal, of
wij kunnen terstond den weg weêr verlaten, om door de bosschen heen ons doel te
bereiken. Wat wij ook kiezen, wij zullen geen reden van klagen hebben, maar
aangezien de togt door het bosch ons meer zal te zien geven, steken wij den zandweg
dwars over, merken in 't voorbijgaan een paar kleine villa's en optrekjes op, en slaan
het eerste het beste zijpad ter linkerhand in. Wij hebben daarmede het duingebied
nog niet verlaten, maar hooge toppen en kale zandvalleijen vinden wij hier niet meer;
alleen den min of meer golvenden bodem en het eigenaardig gevormde houtgewas,
dat in den zandgrond groeit en den strijd met den zeewind kent. Een deel van het
bosch is als het S c h a p e n d u i n bekend en verbergt een plein, met hooge boomen
omringd, onder wier lommer menig wandelend gezelschap in vroeger jaren het
landelijk middagmaal gebruikte, dat de boerin uit de S c h a a p s k o o i bereid had.
Van de groote schapenfokkerij, die hier in 't begin dezer eeuw beproefd werd, is niets
meer overgebleven dan de herinnering, door den naam bewaard; maar dat de
proefneming, om de dorre duinen te beplanten, uitstekend is geslaagd, daarvan ziet
de wandelaaar de bewijzen in overvloed rondom zich. 't Is een lief plekje, een der
kleine kleinooden van het rijke Haarlem, ook daarom zoo rijk, omdat zijn omstreken
ook den weinig bemiddelde overvloedig gelegenheid geven tot een genot, dat niet
door weken of maanden van ‘krom liggen’ behoeft te worden geboet. Tusschen het
dure hôtel en de gemeene kroeg is, in de uitspanningenwereld, de middenstand eene
wezenlijke weldaad voor velen. Toen de Kruidberg onder Velsen nog aan de
Stadhouders behoorde, was daar eene uitspanning, waar geen impost van eenig
levensmiddel betaald werd. Daar was het goedkoop, en Haarlem's ingezetenen
bezochten het gaarne en getrouw ! Met de omwenteling verviel dat privilege; later
verviel ook de ververschingsplaats op het oude vorstelijke goed. Tegenwoordig
zouden dergelijke uitzonderingen ook niet meer gemaakt kunnen
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worden. Maar de eigenaars van landgoederen in veel bezochte streken, die op een
schoone, rustige plek dergelijke inrigtingen voor de middelklasse openen, verdienen
veler dank, want zij doen een goed werk. Moge liet publiek dat ook maar toonen te
waardeeren en niet, door onhebbelijkheid en baldadigheid, zelf de schuld dragen, als
de buitens gesloten en de uitspanningen opgeheven worden!
Wij komen ditmaal niet bij de Schaapskooi, maar blijven in het Noordelijke gedeelte,
dat den naam van h e t M o l e n d u i n draagt. Digte boschpartijen wisselen hier met
ruime boschpleinen af, breede rijwegen en regte lanen kruisen hier kronkelende
voetpaden tusschen hoogstammig geboomte en weelderig kreupelhout. In de met
afgevallen bladeren half gevulde kommen, tusschen de niet mos begroeide heuveltjes,
wortelen eiken en dennen. Ginds rijzen blanke beukenstammen uit den grond, die
geenerlei opslag of struikgewas draagt. Daar prijkt op een hoogte een fantastische
eik, wiens knoestige takken wijd zijn uitgeslagen, en wiens dooreengewarde wortels
ver uit den door het afstroomend water afgespoelden bodem steken. Elders ligt onder
het lomnier een kleine, stille vijver met steile, donkere kanten. Straks komen wij een'
breeden rijweg voorbij, die dwars door het bosch loopt, en weldra sluiten de rasters
van D e n n e n h e u v e l en A e l b r e c h t s b e r g ons voetpad van weerskanten in.
Niet ver van Dennenkeuvels vriendelijk huis komen wij op den straatweg van
Bloemendaal naar Sandpoort uit.
De straatweg loopt hier langs den zoom der duinstreek, en terwijl het landschap
aan de eene zijde heuvelachtig en boschrijk is, strekt zich aan den anderen kant een
groote, groene vlakte uit, waardoor tegenwoordig de spoorbaan loopt, die daar ginds
in de verte door het Spaarne wordt begrensd en door de bosschen van de
buitenplaatsen S p a r e n h o v e n en h e t K l o o s t e r wordt afgebroken. Een vaart,
d e D e l f t , loopt er dwars door
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heen en talrijke weteringen doorkruisen het ruime veld. Enkele boerenhoeven en
bleekerijen zijn er verspreid. Meer op den voorgrond ligt een boerderij, die in haar
waterwerk en geboomte nog enkele sporen vertoont, dat hier vroeger een buitenplaats
werd gevonden, 't Was dan ook weleer de hofstede Ve e n b e r g . Het bosch van
H a r t e l u s t , voorbij de Bloemendaalsche kerk, dringt als een voorpost in de vlakte.
De groote kerk van Haarlem, die alom in den omtrek te zien is, toont ook hier haar
statig dak met het kleine torentje gekroond. Niet altijd lag hier die groote vallei, wier
karakter nu zoo scherp van de aangrenzende duinstreek is onderscheiden. Eens waren
't ook hier zandige heuvels en dalen, maar sints eeuwen werden zij afgezand en in
grasvelden veranderd. Wat zij van hun' vroegeren toestand nog overhielden, dat is
de overvloed van zuiver water, die hier een menigte van bleekerijen deed ontstaan,
waarvan nog enkelen over zijn en een welverdiende vermaardheid genieten, maar
wier getal toch aanmerkelijk is verminderd, 't Waren oorspronkelijk geen
kleederbleekerijen, - geen ‘voddenbleeken’ zooals ze met hooghartige minachting
werden genoemd. Zij waren ingerigt ten behoeve der garens, die in Haarlem in de
menigvuldige fabrieken werden verwerkt. Meer dan één aanzienlijk buitenverblijf
was oorspronkelijk een bleek. J a g t l u s t , M e e r e n b e r g , de Rijp en andere
lustplaatsen zijn daaruit ontstaan. De eerste ga-renbleek werd hier in 1577 aangelegd;
tusschen de jaren 1660 en 1760 genoot deze tak van nijverheid den grootsten bloei;
thans vindt men er niet anders dan kleederbleekerijen meer. Aan de Jan Gijzenvaart
zijn er nog vier, evenveel langs den weg tusschen Bloemendaal en Overveen. Aan
de Zandvaart, tusschen Haarlem en Heemstede, zijn er meer overgebleven. Daar
vindt men er niet minder dan twintig.
Met het front naar den straatweg gekeerd, ligt op een kleine hoogte het groote
houten huis van A e l b r e c h t s b e r g , dat tot een historisch en nog altijd aanzienlijk
landgoed behoort. Aelbrechtsberg is de oude naam van Bloemendaal, en het ambacht
ontleende dien aan een grafelijk jagthuis, dat door Floris II
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omstreeks liet jaar 1122 werd gesticht en naar den apostel van Kennemerland, St
Adelbert, werd genoemd. Latere graven hielden er herhaaldelijk hun verblijf, zooals
blijkt uit door hen uitgevaardigde en bezegelde stukken; maar 't was fantasie of
onkunde van een' zijner eigenaars, die daarom meende, dat hier eens het Hof van
Holland was gevestigd en een hardsteenen zerk in den muur der toenmalige woning
liet plaatsen met het opschrift:
HIC QUONDAM
HOLLANDIAE
CURIA.
Geen wonder dat de heerlijke landstreek, die voor het edele weispel zoo rijke
gelegenheid gaf, de oudere Hollandsche graven uitlokte, hier vaak te vertoeven. En
zelfs toen de prachtige hofpaleizen te Haarlem en in de Haag voor de in magt zoozeer
toegenomen vorsten waardiger verblijfplaatsen aanboden, toen graaf Floris V in het
boschrijk duin het huis te Vogelenzang tot een jagtslot had gebouwd, werd
Aelbrechtsberg nog niet vergeten, want herhaaldelijk vinden wij de Henegouwsche
graven Willern III en Willem IV daar gehuisvest, de laatste zelfs met zijn gravinne,
weinig maanden vóór zijn' droevigen dood. Wij hebben echter de plaats, waar het
oude jagtslot stond, niet te zoeken in den omtrek van het tegenwoordige huis. Aan
den voet der hooge duinen, die wij zooeven beklommen hebben, digt bij den ouden
Rijnsprankel, ligt een boerderij, die welligt onze aandacht ontging en waaraan
trouwens ook niets bijzonders is te zien. Daar vond men nog in het midden der vorige
eeuw een gebouw, dat talrijke sporen van ouderdom droeg in zijn dikke muren, zijn
onregelmatig geplaatste vensters, zijn verweerde trapgevels; half heerenhuizinge,
half boerenwoning. Dat was het overblijfsel van het oude huis Aelbrechtsberg, en in
de nabijheid was nog de St. Petronella's kapel te zien, waarin ten behoeve der
bevolking van Aelbrechtsberg en Tetrode lange jaren dienst werd gedaan. De
tegenwoordige boerderij was vroeger het koetshuis der latere buitenplaats, wier oude
naam in dien van h e t
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h u i s t e B l o e m e n d a a l was veranderd. Van het grafelijk gesticht is niet meer
clan een kelder over.
Heeft het huis Aelbrechtsberg, dat wij van den straatweg zien, dus op zich zelf
geen lang en roemrijk verleden en munt het door zijn' bouwstijl niet uit, het maakt
indruk door zijn gunstige ligging. Niet onwaardig draagt het den ouden historischen
naam, dien het in herinnering houdt.
Aan Albrechtberg grenst het veel nieuwer, maar zeer aanzienlijk landgoed
W i l d h o e f , met zijn ruime, witte heerenhuizinge, zijn heldere waterpartij, zijn
hoog en zwaar hout en zijn frissche gazons en zijn' uitnemend sierlijken koepel. De
weg, die hier een bogt maakt, leidt ons om een goed deel der buitenplaats heen en
sluit zich bij de Blomendaalsche kerk aan de dorpstraat aan. Hadden wij den zandweg
gevolgd, dan waren wij, langs den anderen zoom van Wildhoef, op dit zelfde punt
uitgekomen. Van de Bloemendaalsche kerk werd in 1635 de eerste steen gelegd. Tot
dien tijd vergaderden de Hervormden in de schuur eener boerenwoning, die niet ver
van het oude Aelbrechtsberg werd gevonden. Tot voor eenige jaren lag het nette
kerkgebouw in de schaduw van hoog opgaand hout, dat met de bosschen der
aangrenzende buitens een schoon geheel maakte. Sints de oude boomen zijn geveld
en door nieuw plantsoen zijn vervangen, heeft dit deel van Bloemendaal een verlies
geleden, dat eerst over lange jaren kan zijn vergoed.
Het dorp is niet groot. De dorpsstraat zijn wij spoedig ten einde, maar de huizen
zijn welvarend en goed onderhouden, zooals te verwachten is bij het aantal grootere
en kleinere buitenverblijven, die het omringen, en bij het drukke bezoek der honderden
en duizenden, die hier jaar op jaar het rijke natuurschoon komen genieten. Wie kent
Bloemendaal niet! Wie heeft althans niet eenmaal in zijn leven zijn prachtige buitens,
zijn digt geboomte, zijn vrolijke vergezigten aanschouwd! Hoevelen hebben hier
geen kamers of optrekjes voor eenige weken in huur gehad en de omstreken
doorkruist, waar iederen dag nieuwe

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

27
ontdekkingen waren te doen, of ieder weêrzien van de bekende plekjes nieuw en
verrassend genot bereidde! Wie kent Bloemendaal niet, den vriendelijken lusthof,
het paradijs der Amstelaren bovenal, maar niet der Amstelaren alleen, de geduchte,
de eindelijk overwinnende mededingster van de Vecht, waar in de vorige eeuw,
nevens de reeds lang bestaande lusthoven, buitens naast buitens verrezen en
zomerhuisjes naast zomerhuizen, voor wie zich de weelde eener werkelijke
buitenplaats niet veroorloven konden, en waar nog de stroom der bezoekers niet
ebde, al riepen ook de telkens vermeerderende spoorwegverbindingen voor
Bloemendaal een hoogst gevaarlijke concurrentie in het leven! Nog wemelt de
straatweg en krioelen de boschpaden, des Zondags vooral, van gansche zwermen
van lustige wandelaars. Nog brengen de Haarlemsche huurrijtuigen vracht op vracht
aan de logementen in het dorp of aan de landelijke uitspanningen in het
Bloemendaalsche bosch. Nog draven er de ruiters en amazones en kruisen er zich
de prachtige equipages der rijke Amsterdamsche familiën, die hier hun
zomerresidentie hebben, gelijk de carossen der patriciërs met hun schuimend vierspan
voor anderhalve eeuw door de zware zandwegen zwoegden en de vlugge rijpaarden
het stof der heirbaan opjoegen, 't Is een vrolijk leven daar, alsof er geen verdriet en
geen armoede in de wereld was! En inderdaad, opwekkend is de natuur, die hier in
haar' rijkdom de wilde schoonheid der woeste duinen paart aan de bekoorlijkheid
van het kostbaar paleis en van den sierlijken aanleg, die nevens den ernst der
digtbegroeide bosschen de hartverruimende vergezigten over beemd en weide, over
de zee en de duinvalleien te genieten geeft, 't Is vrolijk en lustig hier in Bloemendaal!
Toch mengt zich een weemoedige herinnering in het genot. Hier op den hoek van
een der lanen, die naar het Bloemendaalsche bosch leiden, ligt het vriendelijk
zomerverblijf We l g e l e g e n . De Amsterdamsche familie Bienfait bewoonde het
sints vele jaren, en menigmaal heeft onze de Génestet daar vertoefd. Hier heeft de
zaligheid van het huiselijk leven, de heerlijkheid van Hollands duin, ook de smart,
hem menig lied
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in het hart gegeven, menig lied vol diep gevoel, vol dartelen luim, vol roerenden
eenvoud, vol heiligen ernst, vol gezonde vroomheid, vol levenslust en stervensmoed.
Génestet en Bloemendaal behooren bij elkander, typen van het Hollandsch landschap
en van den Hollandschen dichter. Bloemendaal's duinen zijn geen Zwitsersche
rotsgevaarten, zijn duinbeeken geen bulderende bergstroomen, zijn bosschen geen
maagdelijke wouden, wier trotsche verhevenheid ons overweldigt. Hier is 't
eenvoudiger, maar niettemin rijk aan schoonheid, voor wie oogen heeft om te zien
en een hart om te gevoelen. Hier zingen. de vogels en bloeijen de bloemen en geurt
het mos. Hier is ernst zonder somberheid, weelde zonder overlading. Hier waait de
frissche, versterkende zeewind, hier gaat het hart open, en genietend wat de schoone
schepping te midden van het Hollandsch landschap ons zoo ruim te genieten geeft,
herdenken en waardeeren wij dankbaar de goede gave, ons volk geschonken in het
woord en het lied der dichters, der zondagskinderen zooals hij, wien 't gegeven is,
het hart zijns volks te verstaan en tot zijn volk te spreken in zijn eigene taal.
Tot de eigenaardige aantrekkelijkheden van Bloemendaal behoort h e t b o s c h , een
niet zeer breede maar tamelijk lange digtbegroeide strook gronds, die tusschen den
straatweg en de hooge duinen ligt. Van de oude buitenplaats Saxenburg, waartoe het
vroeger grootendeels behoorde, is alleen nog de naam en een koepel over;
tegenwoordig is het nagenoeg geheel in het bezit van de eigenaresse van Wildhoef,
die, tot veler overgroote teleurstelling, zich verpligt heeft geacht, des Zondags wel
niet het bosch, maar de ververschingsplaatsen daarin te sluiten. Voor tal van
bezoekers, wier bezigheden geen uitstapje in de week veroorloven en wier financiën
geen zware verteringen raadzaam maken, is daardoor de gelegenheid vervallen, om
buiten onder de boomen met een eerzaam pannekoeksken de krachten te ver-
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sterken. Wij, die bij voorkeur niet des Zondags wandelen, als wij wat rustiger dag
kunnen kiezen, wij lijden er niet onder en kunnen ons, desverkiezende, in de vrije
lucht aan het landelijk maal vergasten. Maar ook al wenschen wij daarvan geen
gebruik te maken, toch doorkruisen wij gaarne de lanen en slingerpaden van het
bosch, met zijn eigenaardige eiken, die meestal niet als kloeke stammen opschieten,
maar terstond boven den grond hun gekronkelde takken in allerlei fantastische bogten
uitslaan, 't Is een golvend terrein met prachtig bemoste hellingen en diepe insnijdingen,
door het afstroomend regenwater gevormd, - r a v i j n e n zouden wij ze noemen,
als die naam een' niet wat al te weidschen klank had, - uit wier donkere wanden de
blootgewoelde wortels wild en grillig uitsteken. Te midden van het bosch ligt een
verblijf des vredes, een gesticht der liefde: E b e n - H a ë z e r . Had Mevr. de Wed.
von Ziegezar-Bont onder Sandpoort aanvankelijk een drietal weezen van aan de
cholera gestorven ingezetenen van dat dorp verpleegd, bij haar' uitersten wil had zij
de gelden aangewezen ter oprigting van een gebouw, waar een twaalftal meisjes tot
geschikte dienstboden konden worden opgeleid. Ten gevolge van deze beschikking
verrees in 1865 in het Bloemendaalsche bosch dit E b e n - H a ë z e r , bescheiden,
eenvoudig, zonder ophef of praal, bestemd om een goed werk te doen, en tot dusver
niet ongezegend in den arbeid ten goede.
De prachtige straatweg van Bloemendaal naar Overveen loopt langs den duinzoom
voort en is daardoor vol afwisseling. Een reeks van buitenverblijven is deels langs
de hellingen aangelegd, deels in de vlakte geschaard, en telkens openen zich ter
regterzijde paden en wegen, die naar de duinen voeren, ter linkerhand de ruime
vergezigten over de uitgestrekte, bloeijende vlakte. Regts prijkt, te midden van een'
nieuw aangelegden lusthof, een sierlijk Zwitsersch gebouw, voorloopig, bij gemis
aan een' eigen
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naam als ‘R u t g e r s ’ bekend, daar nevens het logement K e n n e m e r l a n d , waar
de omnibus op Haarlem afrijdt en aankomt, en daartegenover het statige bosch van
H a r t e n l u s t , dat reeds in de vorige eeuw voor een der schoonste lustplaatsen van
Kenemerland gold. Naast Hartenlust ligt S p a r r e n h e u v e l , en aan de andere zijde
van den weg, de Rijp met zijn ouderwetsche huizinge en zijn' deftigen koepel.
B u i t e n r i j p grenst er aan, en daarop volgt L i n d e n h e u v e l met zijn rijke
bloemperken, tegenover d e B e e k , en het vorstelijke B l o e m e n h e u v e l met zijn
smaakvolle overplaats, boven wier heldere waterpartij, tusschen statig geboomte, de
groote kerk van Haarlem zich vertoont. B l o e m e n d a l en D u i n o o r d en
Warnsinck's oude buitenplaats W i l l e m s o o r d liggen nevens elkander in de laagte
terzijde van den weg, en daarnaast het nieuwe huis en plantsoen van d e
N a c h t e g a a l en V i l l a D j e m b e r , dat aan de lustwaranden van Insulinde denken
doet. Zoo naderen wij O v e r v e e n , bij welks tolhek het tamelijk hoog gelegen
B e l v e d è r e zijn' veelzeggenden naam geen oneer aandoet. Hier splitst zich de weg
in twee armen. Die het meest Oostwaarts zich afwendt, voert naar Haarlem.
Wij hadden van Bloemendaal naar de oude Spaarnestad een korter weg kunnen
volgen. Tegenover den koepel van de Rijp ligt de K l e v e r l a a n , die niets minder
is dan een laan, althans, wanneer men bij een laan aan een dubbele reeks boomen
zou denken. Behalve het houtgewas van een paar kleine buitens, digt bij haar' aanvang,
heeft de Kleverlaan op boom noch struik te wijzen. Opzettelijk trouwens is hier geen
hout geplant, om het gezigt op de bevallige duinreeks met haar bosschen en lusthuizen
niet te bederven. Ons trekt die boomlooze laan niet aan, de nieuw gebouwde
stoom-garenspinnerij van de heeren Kuinders en Bispinck bekoort ons niet genoeg,
en al hebben wij hart voor overblijfsels van den ouden tijd, de vormelooze puinhoop
evenmin, die van Coen Cuser's stichting, van Don Frederik van Toledo's hoofdkwartier
tijdens het beleg van Haarlem, - van het huis ter Cleve - nog overbleef. Meer nog
zou gindsche hoeve er
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naast ons aantrekken, die om ligt begrijpelijke redenen ‘d e b o e r d e r i j m e t h e t
t o r e n t j e ’ heet. Maar al is de weg over Overveen iets langer, wij zouden al zeer
gehaast moeten zijn, als wij dien niet gekozen hadden, met zijn rijke afwisseling en
zijn veelsoortige schoonheid door natuur en kunst in het gelukkigst verbond gewrocht.
Overveen is het land der bloemen, liever nog, der bloembollen. In het najaar bieden
de tuinen niets opmerkelijks aan, maar in het voorjaar! - Dan schitteren op de
onafzienbare velden de rijke kleuren van hyacinth en tulp, dan dekt een
onvergelijkelijk schoon geschakeerd tapijt van reusachtige afmetingen den grond.
Hier moeten wij in het voorjaar zijn!
Welnu, laat ons ditmaal hier onze wandeling voor geëindigd houden. In de nabijheid
van Overveen is nog genoeg te zien. De weg, dien wij ter zijde laten liggen, gaat
naar den A a r d e n h o u t ; voorbij het B r o u w e r s k o l k j e loopt hij en niet ver van
den voet van den B l i n k e r t , niet ver ook van het welbekende K r a a n t j e l e k , de
geliefkoosde uitspanningsplaats der Haarlemsche jeugd, waar ‘de dikke boom’ sints
eeuwen zijn schaduw over het zachte grastapijt uitbreidt. Daar ligt ook de z a n d e r i j
met haar heerlijk vergezigt. O, wij konden bij Overveen nog wel uren vertoeven!
Hopen wij, dat het ons gegeven mag zijn, er terug te komen, als in de lente de jonge
bladeren zich ontplooijen en het windje de zee van bloemen golven doet. Dan willen
wij ook opmerken, wat de weg tusschen Overveen en Haarlem ons te zien en te
herdenken geeft.

Aanteekeningen.
Het vraagstuk omtrent den oorsprong der Brederodes, is, na lang te nebben gerust,
aan een vernieuwd onderzoek onderworpen door J . t e r G o u w en Mr. L. Ph. C.
v a n d e n B e r g h , in N i j h o f f ' s B i j d r a g e n , N. reeks, deel 3, waar ook de
gevoelens van van Spaen en zijn geleerde tijdgenooten zijn te vinden. Alberdingk
Thym handhaafde tegen t e r G o u w
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de afstamming der Brederodes uit Teylingen in de D i e t s c h e Wa r a n d e deel 7.
bl. 297. (d e a f s t a m m i n g d e r l a a t s t e H e e r e n v a n B r e d e r o d e e n z . )
In dat stak en in het vervolg daarvan in het 8 ste deel, wordt de geschiedenis behandeld
van de verbindtenis van Heer Reynoud van Brederode, waaruit de voor eenige jaren
uitgestorven B r e d e r o d e s v a n B o l s w a e r d gesproten zijn. Reeds in 1791 had
de baron d' Ivoy van Mijdrecht ‘de beweerde gewettigde afstamming’ dier Heeren
ter sprake gebragt. H o f d i j k gaf in de Vo o r n a a m s t e k a s t e e l e n v a n
N e d e r l a n d , die hij met van Lennep uitgaf, de geschiedenis van het geslacht, ook
nadat het niet meer op het oude stamslot woonde. Later verrijkte hij de uitgebreide
litteratuur over dit onderwerp met zijn belangrijk geschrift: H e t k a s t e e l e n d e
e d e l e n v a n B r e d e r o d e . Dat hij 't met warme liefde deed, verwondert niemand,
die den ‘Kennemer Minstrel’ kent. P.Voet vermeldde in zijn O o r s p r o n c k ,
v o o r t g a n c k e n D a e d e n d e r D o o r l u c h t i g e H e e r e n v a n B. alles,
wat tot lof der familie te zeggen was. Hetgeen hij omtrent de Valkenburgsche zaak
zegt, is bepaald onjuist. Trouwens, Beatrix heet in den regel ten onregte ‘eene
erfdochter’ van Valkenburg, ook bij nieuwer en naauwkeuriger schrijvers.
De afbeeldingen van den platten grond en den opstand van Brederode in welstand,
die deze aflevering versieren, dank ik grootendeels aan de welwillendheid van Jhr.
Victor de Stuers. De geschiedenis onzer oude vaderlandsche bouwkunst is dien
wakkeren en kundigen geleerde reeds vrij wat verpligt, en 't zou te betreuren zijn,
als de pogingen der met zooveel blijdschap begroette Commissie van Rijksadviseurs
niet de ondersteuning vonden, die zij ruimschoots verdienen.
In het tweede deel van A l l a n ' s G e s c h i e d e n i s e n b e s c h r i j v i n g v a n
H a a r l e m is omtrent de buitenplaatsen, in deze w a n d e l i n g genoemd, menig
bijzonderheid gegeven. Een afdruk der plaat, op bl. 10 bedoeld, is bij dat werk
gevoegd.
Eenige opmerkingen, omtrent de wandeling in den omtrek van Valkenburg mij
medegedeeld, vinden in de volgende afl. hare plaats. Alleen maak ik opmerkzaam
op de zinstorende drukfout op bl. 326, r. 8 v.b., waar in plaats van n i e t s , i e t s
moet gelezen worden.
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P.A. Schipperus del, lith.
ROOTH.
Lith Emrik & Binger
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Over de bergen. In het Limburgsche.
De reiziger, die het land meent te kennen, als hij, soms vanzijn boek of zijn dagblad
opziende, soms uit zijn halve dommeling ontwakend, van tijd tot tijd een' lusteloozen
blik er op wierp door het raampje van den spoorwegwaggon, behoeft zichgeen moeite
te geven om met ons den togt ‘over de bergen’ te doen. Bekruipt hem de lust om
eene reisbeschrijving in hetlicht te geven, wenscht hij door het openbaar maken van
zijne reisindrukken een deel zijner reiskosten vergoed te zien, dankan hij, met een
weinig ondervinding, met eenige verbeeldings kracht en met een paar handboeken,
een zeer boeijend verhaal van een reis door Limburg schrijven. Den vreemdeling,
die van land en volk wel wat zien wil, maar zich bij voorkeur getrokken voelt tot de
middelpunten van beschaving en die daarom degroote steden met haar woelige
bevolking opzoekt, - hemdurven wij ook niet uitnoodigen, ons te vergezellen, want
ditmaal loopt ons pad door de binnenlanden heen. Ook rekenen wij op den
kunstminnaar niet, die wereldberoemde gewrochten van beeld- of bouw- of
schilderkunst wil bewonderen. Heeft ook hier de menschelijke hand zich niet
onbetuigd gelaten in deversiering van huizen en kerken, niet rijk genoeg en niet be-
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langrijk genoeg is het, wat wij hier van dien aard zullen vinden, om ter wille daarvan
zooveel opmerkelijks voorbij te gaan, als het land van Limburg, en zijn schoone
hoofdstad vooral, ons ter beschouwing zou aanbieden. Den zwakke van kracht zouden
wij onze wandeling stellig ontraden, want om dwars over de bergen zijn' weg te
zoeken, moet men tegen wat vermoeijenis bestand zijn. En den verwenden toerist,
die om het kwartier een wel voorziene uitspanningsplaats en om het uur een goed
ingerigt hôtel noodig heeft voor zijn levensgeluk, dien willen wij volstrekt niet
medehebben. Hij zou klagen van het begin tot het einde en door zijn gepruttel ons
alle genot vergallen.
Ik stel mij als togtgenooten dezulken voor, die niet al te oud van jaren, maar vooral
die jong van harte zijn, die nog wel iets meer willen zien dan de steden en dorpen in
de reisboeken als bezienswaardig opgegeven, en wel eens andere paden willen
betreden dan de platgetreden groote wegen, - die 't ook wel eens aardig vinden, zich
een' enkelen dag eens wat te behelpen, en die 't des noods met een dronk, waters uit
een' emmer en met een stuk zwart boerenbrood wel eenige uren kunn,en uithouden,
- die rap genoeg van voet en sterk genoeg van, borst zijn, om een' togt te kunnen
volbrengen, waarop geen sprake van rijtuig kan zijn, en die, eens begonnen, ook
moedig ten einde moet worden gebragt, - die oog en hart hebben voor de
eigenaardigheden uit het volksleven, die wij er ontmoeten, en voor de poëzij, die
daar ligt in de ruime velden en, akkers, in de afgelegen boerenhofsteden, in de
eenzame gehuchten, als verloren op het bergplateau of verscholen in de diepe, stille
dalen. Hun wacht op den zwerftogt een voldoening, die de vermoeijenis en de
ontbering wel beloont. Zij leeren van het land en het volk nog wel een en ander
kennen, dat aan het oog van den gewonen, reiziger ontsnapt. Zij) ontmoeten
herinneringen uit het verledene, die de geschiedenis: der bevolking beter doen
begrijpen. En dieper, en, vaster prent zich het beeld van het kenmerkend karakter
van eenig deel onzes vaderlands in het geheugen;, wanneer men zulke eenzame en
afgelegem stre-
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ken heeft doorkruist, dan wanneer men zicli het meest heeft opgehouden in de veel
bezochte gedeelten, die uit den aard der zaak een meer kosmopolitisch voorkomen
hebben verkregen.
Wij wenschen deze ‘w a n d e l i n g ’ te geven als een type van het binnenland van
Limburg, althans van de bergstreken dier provincie. Haar doel is niet zoo zeer, op te
wekken om juist dezen zelfden togt te maken, als wel, te herinneren, dat bij een
vertoef van eenige dagen eene omzwerving ‘over de bergen’ hare eigenaardige
aantrekkelijkheid heeft en niet moet worden verzuimd, door wie met land en volk
een wat meer dan oppervlakkige kennis wil maken. Kies overigens zelf uw punt van
uitgang en uw doel, of laat door het toeval of de fortuin u leiden. Zorg, zoo mogelijk,
dat gij eene naauwkeurige kaart in uw bezit hebt, want ‘door vragen wordt men wijs’,
mits er iemand is, wien gij vragen kunt, - en dat is op de bergen niet altijd het geval,
- of mits vreemdeling en inboorling elkander begrijpen, - en dat laat in Limburg te
wenschen over. - Het kan ook geen kwaad, u van wat leeftogt te voorzien. Uw
verwachting omtrent eenigszins dragelijke rust- en ververschings-plaatsen zult gij
niet hoog dienen te spannen. Een dronk waters uit den put zal u niet geweigerd
worden, en water is er genoeg, waar ten minste een put is, - elders moet gij er niet
op rekenen; beeken en bronnen zijn schaarsch. Maar is het gezelschap wat talrijk,
dan blijkt de afgelegen herberg ligt van zwart brood niet overvloedig voorzien. Laat
hier of daar, ter gelegener tijde, een liefelijk plekje uw restauratie, een lommerrijke
boom het dak uwer eetzaal, uw knapzak uw keuken, uw veldflesch uw kelder zijn.
Wij gaan van Valkenburg uit, den weg naar Sibbe op. Wij verlaten derhalve het
stedeken, waar wij ons hoofdkwartier hebben, door de oude verweerde
G r e n d e l p o o r t . Hebt gij reeds gedronken uit den pat bij de poort? Zoo niet, dan
zijt gij nog
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geen regte Valkenburger. Maar welligt hebt gij dat oude gezegde ook niet uit den
mond des volks gehoord, 't Is ligt mogelijk, dat dergelijke overblijfsels uit het grijs
vereden alleen nog maar in de boeken der antiquaren zijn bewaard, 't Is tegenwoordig
de tijd om allerlei volkssagen, allerlei karakteristieke uitdrukkingen allerlei
overleveringen te verzamelen en in druk uit te geven: anders gaan zij verloren. Zij
l e v e n niet meer onder het volk. Men vertelt ze u niet meer, als gij in de
dorpsherbergen of in de eenzame boerenhoeven bij het haardvuur zit. De landbewoner,
die u een eindweegs vergezelt, spreekt er niet meer van als van iets, dat hem na aan
het hart ligt. Als gij er iets van weten wilt, moet gij vragen en nog, en dan, ja, dan
zal een oude van dagen er misschien - misschien - nog iets van weten te verhalen, 't
Kan ook zijn, dat gij er meer van weet dan hij zelf, als gij er eenige studie van hebt
gemaakt. Gij kunt dagen lang in Valkenburg hebben vertoefd, zonder dat iemand u
uit eigen beweging van dien put aan de Grendelpoort heeft gesproken.
Wij gaan de Grendelpoort uit, den weg naar Sibbe op. Wij kennen reeds een deel
er van. Langs de huizen aan den voet der rots, waarop de ruïne praalt, loopt de
bergweg naar boven. Het oude muurbrok, dat naar deze zijde is gekeerd, met den
grooten vensterboog, waardoor het blaauw van den ochtendhemel tusschen den
graauwen steenklomp schijnt, is, met de slotkapel, het overblijfsel van het kasteel,
zooals het door de laatste Heeren uit het tweede stamhuis werd bewoond. Weêr waait
uit de steengroeve de kille lucht ons tegen, terwijl wij haar' donkeren ingang
voorbijgaan; maar is het dezelfde weg, dien wij reeds eenmaal bezochten, toch kan
hij gansch nieuw voor ons schijnen. Niet alleen, omdat het landschap in den gloed
der avondzon baadde, toen wij voor het eerst hier kwamen, terwijl nu het kalme licht
van den vroegen morgen over de rotsen, de boomen, de velden straalt. Maar destijds
daalden wij, nu klimmen wij. En dat maakt een belangrijk verschil. Toen wij daalden,
lag een rijk en ruim panorama voor ons open; de helling was achter ons, en het oog
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overzag het bloeijend dal, dat tusschen de rotsmuren nabij ons en de bergen in de
verte lag ingesloten. Terwijl wij klimmen is het uitzigt zeer beperkt. Behalve dea
weg zelven met zijn diepe sporen en zijn gladde rotsblokken, zien wij niet veel meer
dan de steile kanten, die nevens ons oprijzen, en willen wij eenig uitzigt genieten,
dan moeten wij een oogenblik stilstaan en ons omwenden. Maar als wij boven op
het plateau zijn gekomen, dan breidt zich weêr het heerlijk tafereel rondom ons uit,
dat wij met blijdschap nog eens overzien en dat op den stillen morgen weêr een
andere schoonheid ten toon spreidt, dan die, waarin het op den prachtigen avond
straalde. Een ander licht tint de struiken op den voorgrond, de velden om ons heen,
de ruïne daar beneden ons, de verre bergen, in de dunne, wazige nevelen gehuld.
Daar ginds steekt weêr het torenspitsje van S i b b e boven den krans van 't omringend
geboomte, vriendelijk en vrolijk uit. Ditmaal vergenoegen wij ons niet, het uit de
verte te groeten, 't Is het naaste doel van onzen togt en wij trekken er regtstreeks op
aan. Maar wij zijn er nog niet en, gelijk het in bergstreken gaat, de afstand is nog
vrij wat grooter, dan ons wel zou schijnen. Ten deele misleidt ons het heldere licht
en de zuivere lucht, waardoor alle vormen scherp en duidelijk uitkomen; ten deele
bedriegt ons de weg, die straks weêr naar beneden gaat. Het gansche dorpje, met
toren en al, is dan voor ons oog verborgen achter de hoogvlakte, die voor ons ligt,
om na eenigen tijd weêr zigtbaar te worden, als wij een' nieuwen heuvelrug bestegen
hebben. Het breede spoor loopt tusschen de bouwvelden door, waarop de
landbouwende bevolking druk bezig is. Hier valt het rijpe koren voor de scherpe
zicht, waarmede op deze uitgestrekte akkers wordt gemaaid. Daar staat het op schoven
in lange gelederen. Ginds worden de groote wagens vol geladen. Elders is de oogst
reeds van het veld en breidt zich het kale stoppelland uit. Tusschen de stukken rogge
en tarwe liggen velden, met klaver bezaaid, of met beetwortels en geele wortelen
bepoot, en over de glooijende vlakte breidt aldus een reusachtig tapijt zich uit, in
groote vakken afgedeeld van bleekgeel met
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licht of donker groen afgewisseld. De graanbouw heeft op de Limburgsche bergen
verre de overhand. Voor eigen gebruik wordt de rogge geteeld, de tarwe voor de
markt. Des Zaturdags van iedere week wordt te Maastricht de voornaamste graanmarkt
gehouden. Een belangrijke marktplaats voor de boeren uit deze streken was in der
tijd ook het Belgische A u b e l , vóór dat de spoorwegen het van het algerneene
verkeer hadden afgezonderd. Weiden treft men op de hoogvlakten weinig aan. De
vruchtbare beemden aan den oever der riviertjes zijn daartoe ook beter geschikt,
maar het stijgen van de pachtprijzen heeft den boer ook aan veefokkerij en botermaken
meer dan vroeger zijne aandacht doen wijden. De handel in vet vee en in jonge
paarden begint van beteekenis te worden. Den eersten Maandag van iedere maand
is het daarvoor markt te Valkenburg, en van daar, dat sints eenige jaren veel meer
akkers met veevoeder worden beteeld, dan vroeger het geval was. Behalve beetwortels
en klaver, wordt in den winter een belangrijke hoeveelheid meel voor het mestvee
gebruikt.
't Is een vrolijk en levendig schouwspel, dat wij rondom ons zien. Overal de bezige
drukte, die de tijd des oogstes met zich brengt; overal de vruchten, wier tijd nog niet
gekomen is, rijpend in de koesterende zomerwarmte. Langs den rand van het plateau
loopt voor een deel onze weg. Ter regterhand volgen tot in de onafzienbare verte de
rijke bouwakkers elkander op over de golvende heuvelen, terwijl aan onze linkerzijde
de helling glooijend afdaalt naar den bergwand, die straks neêrloopt in het heerlijke
dal, waardoor de Geule stroomt en dat daar ginds wordt begrensd door de begroeide
hoogte van den Schaesberg, achter wiens boschrijke kruin tot in het schemerend
verschiet een aaneenschakeling van bebouwde hoogvlakten en naakte heuveltoppen
zich uitbreidt. Dan zijn wij op eens weêr ingesloten tusschen de kanten der hoog
liggende akkers, die ons ieder uitzigt benemen, behalve op den blaauwen hemel daar
boven ons. En dan opent zich plotseling weêr de muur van grijzen mergelsteen en
wij zien neder in het Geuledal beneden ons, langs de frissche groene hellingen
tusschen de dennenbosschen, die de
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zijde van den berg bedekken. Vrolijk dansen de muggen in denzonneschijn; hoog in
de zuivere lucht zwieren de vlugge zwaluwen in breede, plotseling afgebroken kringen
rond; verfrisschendstrijkt het koeltje over de vlakte, waar 't anders, ondanks het
vroege morgenuur, reeds warm genoeg zou zijn - gelijk gijkunt bemerken, als een
hooger heuveltop den wind onderschept of de holle weg ons tusschen rotsmuren
leidt, waar de hitte blakerend van afstraalt! 't Kan verder op den dag voor de
maaijersop de schaduwlooze velden nog een zware taak worden, en ookwij hebben
er ons op voor te bereiden, dat wij niet dan in het zweet onzes aanschijns, zooal niet
ons brood zullen hebben tewinnen als zij, toch ons wandelgenot zullen moeten
smaken.Maar wie daartegen opziet, die aanvaarde in den zomer den togt over de
Limburgsche bergen niet!
Voorloopig vinden wij bij Sibbe wat lommer. Daar zien wij bij den ingang van
het dorp ook vrij wat meer wilgen, dan wij op zulk een hoogte en in zulk een' droogen
grond wel zouden verwacht hebben. Schilderachtig omringen zij met hun blaauwgroen
gebladerte en hun grijze stammen een groote, vriendelijke weide aan den weg, en
vrolijk kijken de witte huizen, waar langs het slingerend wagenspoor ons leidt,
tusschen hun hooge, wild opgegroeide twijgen uit. Met hellen gloed straalt het
doorvallend zonlicht aan het einde van een' digtbegroeiden hollen weg, en badend
in dien glans ligt het groenbemoste dak eener verwelooze, halfvervallen schuur voor
ons. Wij zien Sibbe op een gunstig oogenblik. Veel beteekent het dorpje anders niet,
- of liever, 't is eigenlijk zelfs geen dorpje. Sibbe maakt geen' aanspraak op een'
hoogerén titel dan dien van g e h u c h t . Zijn zestigtal verspreide huizen vormt een
buurtschap van Oud-Valkenburg, waarvan het een kleine drie kwartier is verwijderd,
en zijn kerkje is niet meer dan een kapel, onder de parochie van Oud-Valkenburg
behoorend. Echter heeft het eene school en een eigen kerkhof.
Wat aan Sibbe zijn grootste belangrijkheid geeft, is zijne mergelgroeve. De
steensoort, die daar wordt gevonden, is harder

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

40
en fijner van korrel en dus van beter kwaliteit, dan die in den St. Pietersberg of in de
ons reeds bekende groeve van Valkenburg wordt uitgehouwen. Vooral voor het
lijstwerk om deuren en ramen wordt zij veel gebruikt en naar België en Duitschland
uitgevoerd. Bij onze architecten, buiten Limburg althans, schijnt de steen, die daar
voorkomt, weinig bekend. Zij laten steenblokken, die oogenschijnlijk van dezelfde
soort zijn, uit Frankrijk komen, vermoedelijk met vrij wat hooger transportkosten,
dan voor het vervoer uit deze streken zou worden gevorderd. Als leeken in het vak
onthouden wij ons natuurlijk van alles, wat op een oordeel in dezen zou gelijken;
maar wij durven toch wel het vermoeden uitspreken, dat een bouwkundige, die de
Valken burgsche en Sibbener steengroeven eens in oogenschouw nam, zijn reiskosten
wel vergoed zou vinden. Wij voor ons laten de groeve te Sibbe onbezocht. Haar
ingang ligt een weinig ter zijde van onzen weg, naar den kant van Oud-Valkenburg.
Zij is tamelijk uitgestrekt, maar wie, zooals wij, de Valkenburgsche grot heeft gezien,
behoeft hier niet in de ingewanden van den berg te gaan ronddwalen. Zij kan in
belangrijkheid niet bij die van Valkenburg of van Geulheim halen, zij komt bij de
trotsche gewelven van den St. Pietersberg niet in vergelijking, gelijk zij ook geene
historische beteekenis heeft. Ook zouden wij er heden, evenmin als elders, de
bewerking van den steen kunnen gadeslaan. In den zomer, in den oogsttijd vooral,
zijn alle handen op den akker bezig; de donkere, onderaardsche gangen zijn eenzaam
en verlaten.
Wat heden vooral onze opmerkzaamheid tot zich trekt, dat is het boerenbedrijf.
Wij kwamen de velden door, - zie hier een hoeve, 't Is niet de eerste die wij zien. Bij
onze wandelingen rondom Valkenburg kwamen wij er natuurlijk meer dan ééne
voorbij, en vooral onder Houthem zagen wij er niet weinigen. Wij hebben er reeds
genoeg van gezien, om den indruk te ontvangen, dien wij hier weêr bevestigd zien,
dat de Limburgsche hofstede een gansch eigenaardig voorkomen heeft, vergeleken
althans bij wat wij elders in ons vaderland aantreffen. Wel heeft
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iedere provincie haar eigene typen, maar over 't algemeen bestaat toch de N.
Nederlandsche boerenwoning in een langwerpig vierkant gebouw, veel meer diep
dan breed, met het woonhuis en de groote schuur onder één dak, doorgaans achter,
in Twenthe en de Graafschap dikwijls vóór het bewoonde gedeelte. Kleinere schuren
en nevengebouwen staan bij het hoofdgebouw op het erf, dat in den regel door slooten,
wallen of hekken van den openbaren weg en de omliggende landerijen is afgezonderd.
De Limburgsche boerenhuizen, althans in dit deel der provincie, zijn groote vierkante
gevaarten, wier voorgevel meestal onmiddellijk aan den weg is gelegen, waar een
ruime poort den toegang geeft tot het binnenplein, waarop de talrijke deuren van de
woonvertrekken en van de schuren en stallen uitkomen. Bijna het geheele binnenplein
wordt ingenomen door de mestvaalt, terwijl groote dakvensters, met luiken gesloten,
gelegenheid geven om de veldvruchten op de ruime zolders te brengen. Waar deze
huizen van mergelsteen zijn gebouwd, met arduinsteenen kozijnen om de poort en
om de ramen, daar hebben zij het voorkomen van kleine kasteelen en daar geven zij
een' indruk van sterkte, die het begrijpelijk maakt, hoe dergelijke hoeven in de
oorlogen, waarvan de zuidelijke Nederlanden het tooneel waren, menigmaal een zeer
belangrijke rol hebben gespeeld. Niet allen zijn evenwel van zoo stevigen bouw.
Niet zelden zijn de muren van gevlochten rijswerk, tusschen houten posten, met leem
bestreken en wit gepleisterd, terwijl het rieten dak met mos is begroeid. Dan heeft
de hoeve zeer zeker een veel minder welvarend en deftig voorkomen, maar dan
vertoont zich menigmaal door de hooge poort een wonderschoon en uitnemend
schilderachtig tafereeltje, met de mengeling van wit en bruin en geel en groen der
verweerde muren en der bemoste daken en met de levendige stoffering van wagens
en gereedschappen, kinders en varkens, hoenders en ganzen, zware paarden en bonte
runderen. In dergelijke groote gebouwen, - die bij de algemeene type in
bijzonderheden natuurlijk allerlei afwisseling vertoonen, - in dergelijke groote
gebouwen woont de
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‘akkersman’. De ‘keuter’ is zoo ruim niet gehuisvest. Wèl behoort ook hij tot de
‘boeren’, want daaronder wordt ieder landbewoner gerekend, voor zoo ver hij geen
ambachtsman is, of geen ‘heer’ - en dat is alleen de zeer groote grondbezitter en de
rentenier. De ‘keuter’ is daglooner. Het stuksken grond, dat hij bij zijn geringe woning
in eigendom of in huur heeft, bewerkt hij met de spade, of een der landbouwers ploegt
het voor hem om. De grond, die door de groote boeren wordt bebouwd, is soms hun
eigen erfgoed, soms gepacht, maar doorgaans hebben zij geen land genoeg in bezit,
daar de gronden zeer verdeeld en gesplitst zijn, zoodat de meesten ook nog pachten
moeten. Tegenwoordig wordt de pachtsom meest in geld bepaald en betaald, - 100
à 120 francs per bunder, - maar enkele pachterijen ‘liggen nog in de halfscheid’, dat
is, de eigenaar ontvangt de helft van den ‘knop’, het graan, terwijl de wederhelft met
het stroo aan den pachter komt. Van daar, dat de pachter van eene groote hoeve in
het Limburgsche een ‘Halfen’ of ‘Halfwinnaar’ heet.
Aan de uitgebreidheid der plaats beantwoordt het getal paarden, dat gebruikt wordt.
Voor elke zeven à, tien bunders eigendom is een paard noodig. Een eigenaar van vijf
of zes paarden wordt als een goede boer beschouwd, zoo ook een pachter van negen
of tien paarden, die ongeveer met een' e i g e n a a r van vier paarden gelijk staat. Zulk
een boer bezit gewoonlijk dertien stuks vee, namelijk vijf melkgevende koeijen, vier
‘runders’ (pinken) en drie kalveren. Er wordt boter gemaakt voor de markt, en kaas
alleen voor eigen gebruik. De weeke, witte, dood onschuldige kaas, die men hier
aantreft, heeft niets gemeen met het onwelriekende produkt, dat als ‘Limburgsche
kaas’ een Europesche vermaardheid geniet. De ‘Limburgsche kaas’ komt uit den
omtrek van Herve en Aubel, in het oude hertogdom, terwijl ook enkele boeren uit
de Nederlandsch-Limburgsche dorpen Noorbeek, Epen en Slenaken zich op de
vervaardiging er van toeleggen.
Dorschmachines worden algemeen gebruikt. De groote boeren
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hebben er eene in eigendom, de kleine boeren hebben zich met twee of drie anderen
vereenigd om er eene te koopen, of anders huren zij er eene. Alleen voor zaadvruchten
wordt nog de vlegel gebezigd. Bij boeren van acht of meer paarden treft men ook
zaai- en maaimachines aan, waarvan niet weinigen door inlandsche smeden gemaakt
zijn. De groote uitgestrektheid der akkers, die door geen slooten of wallen worden
doorsneden, levert een aanmerkelijk voordeel voor het gebruik van dergelijke
werktuigen.
't Zal weldra feest zijn op de hoeve. Wij hebben reeds hier en daar een enkele
gezien, waar de ‘mei’, uitstak uit het dak. Als de laatste wagen met het voornaamste
verbouw - de tarwe - binnenkomt, dan is hij bekroond met een' grooten ‘mei’, een'
groenen boom, met linten en gekleurd papier versierd. De dochteren en dienstmaagden
des huizes hebben dien met vlijtige vingeren vervaardigd. Nu hebben zij hem op den
wagen geplant, en zij zelven zitten er bij. De paarden zijn afgespannen, en de jongens
en knechts trekken het voertuig met zijn kostbare vracht, onder luid gejuich en vrolijk
gezang, 't Gaat in feestelijken optogt door het dorp, van herberg tot herberg, maar
de boer zelf is er bij en betaalt het gelag. Hij zorgt wel, dat het feest niet in een
dronkemanspartij ontaarde. En als nu de voorraadschuur is bereikt, dan wordt de
‘mei’ in het dak gestoken, ten teeken dat de oogst is binnengehaald. Het eigenlijk
oogstfeest heeft iets later plaats, op een' der volgende Zondagen. Dan is het gezin
van de hoeve met de arbeiders en daglooners om den wèl voorzienen disch vereenigd;
dan zijn ook de vrienden en buren genood. Dan is op de groote tafel het nieuwe
wittebrood aangerigt en de koek van tarwemeel met vruchtenmoes, die een
Limburgsche eigenaardigheid is en ‘v l a a i ’ wordt genoemd. Koffie is de drank, bij
het feestelijk maal geschonken, dat in den naam M a r t e l g a n s welligt nog de
herinnering aan een barbaarsch volksvermaak van vroeger tijden bewaart.
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De groote hoeve te Sibbe, onder wier graauwe muren wij vertoeven, terwijl wij het
een en ander uit het boerenbedrijf en het boerenleven in het land van Valkenburg
trachten te leeren kennen, behoort tot de tusschensoort, tusschen de aanzienlijke
kasteelachtige gebouwen van geelen mergelsteen, wier welvarend uiterlijk van den
voorspoed hunner bezitters spreekt, en de vervallen hofsteden met leemen muren,
die althans getuigen dat hun eigenaars aan hun onderhoud niet veel ten koste leggen.
Deze behoort noch tot de schoonsten, noch tot de minsten. Maar zij pronkt met een
sieraad, dat niet alledaagsch is. Over het bemoste dak van den voorgevel breidt een
oude linde haar breede takken uit, - een linde, wier gelijke wij nog niet in Limburg
hadden ontmoet en ook niet dikwijls aantreffen zullen, al zullen wij er heden nog
eene aanschouwen, die deze overtreft. Op een kleine hoogte, door de dikke, knoestige
wortels gevormd, verheft zich de zware stam met zijn diepe gleuven en kloven;
takken als boomen heffen zich fier omhoog, als de zuilen, die het wijd uitgespreide
bladerendak schragen. Als het beeld van krachtige, eerwaardige grijsheid staat de
schoone boom in het stille dorpje, bij de poort der oude hoeve, frisch nog en forsch,
al heeft hem menig storm geteisterd, al liet menig onweêr de sporen van verwoesting
achter, al spreekt meer dan één reeds doode tak van al de jaren, die er heengingen
over zijn kruin. Allengs sloopt de tijd de prachtige linde, en niet zeer ver is welligt
de dag, waarop het nederig Sibbe dit zijn uitnemend sieraad missen zal, als de oude
boom zal zijn gevallen, in wiens schaduw zijn grijsaards reeds als kinderen hebben
gespeeld, onder wiens beschuttend lommer reeds zoo menig geslacht van zijn' arbeid
is komen uitrusten en in gezelligen kout komen handelen over de gebeurtenissen van
den dag en over de blijdschap of de zorg, die het hart vervulde.
Tusschen eschdorens en wilgen zetten wij onzen weg voort. Wij slaan een' hoek
om en wij zijn bij de kerk, de kapel aan St. Rosa gewijd, die nog niet vele jaren telt
en er dan ook nog net en goed onderhouden uitziet. Inwendig is zij met niet onver-
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dienstelijk snijwerk aan de banken versierd. Vrolijk steekt de scherpe torenspits in
de heldere lucht omhoog, en het moet daar boven een ruirn en heerlijk uitzigt zijn.
Toch benijden wij den leidekker niet, die daar ‘tusschen hemel en aarde’ zijn
gevaarvol werk verrigt. Naast de kerk ligt de herberg. Wanneer gij hoort, dat de
wanden der gelagkamer zijn bedekt met fresco schilderwerk, bergachtige landschappen
met meeren, tempels, grotten en ruïnen voorstellende, zoudt gij welligt geneigd zijn,
u eene al te schitterende voorstelling te vormen omtrent den luister van dat vertrek
en het aanzien van dat gebouw. Hooge kunst vindt gij hier niet, maar gij treft iets
aan, wat gij in sommige herbergen in dezen omtrek meer ontmoet: een poging, om
de naakte muren wat op te vrolijken, terwijl de dorpsschilder werk vindt en brood
en den volke wat te zien wordt gegeven; navolgenswaardig en aanbevelenswaardig
dus in meer dan één opzigt, vooral wanneer den jeugdigen ambachtsman de
gelegenheid wordt gegeven, zijn' kunstsmaak te ontwikkelen en naar goede modellen
te werken.
Hadt gij soms verwacht, dat gij u in de taveerne te Sibbe door een stevig, zij het
dan ook eenvoudig, ontbijt na de morgenwandeling tot uw' verderen togt zoudt
kunnen versterken, dan zult gij u min of meer teleurgesteld vinden. Eenvoudig is
het: een teuge ‘oud Maastrichts’, een bete zwart brood, niet veel jonger dan het bier,
ziedaar het bescheiden menu, waarmede gij u hebt te vergenoegen en waarmede gij
u ook wel vergenoegen kunt, mits de voorraad niet over al te veel personen moet
worden verdeeld. Voor een vijf of zestal zouden de rantsoenen wat klein worden.
Nu maar weêr verder, de schaduwlooze velden weêr in. Het zal een' geruimen tijd
duren, eer wij weêr lommer ontmoeten, sints de hooge populieren in het stuk lands
daarginds ons het afscheid hebben toegewuifd!
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Ruim is het uitzigt, en bragt hier de oogsttijd geen leven en beweging, wat zou het
landschap dan eenzaam en verlaten zijn! Daar in de verte, op een bergvlakte, die
door een dal van ons is gescheiden, schittert de torenspits van B e r g h in de
morgenzon, overigens ontwaren wij naauwelijks een enkele menschelijke woning.
Ginds staat een steenen molen. Derwaarts leidt vooreerst onze weg. 't Is de molen
van Wo l f s h u i s , en als wij daar zijn gekomen, dan hebben wij het aloude gebied
der Heeren van Valkenburg verlaten. Wij zijn in W y l r e , een overoud goed, dat
reeds in 1075 wordt genoemd, als door den aartsbisschop van Keulen geschonken
aan de kerk van O . L . Y. o p d e t r a p p e n aldaar. Later komt het voor als eene
vrije rijksheerlijkheid, waarvan het voornaamste gedeelte, met het dorp en kasteel
van dien naam, ten oosten van het land van Valkenburg lag, terwijl een lange, smalle
strook langs de Zuid-Westelijke grens daarvan zich uitstrekte. Tot op het einde der
vorige eeuw bleef de heerlijkheid alleen van het Rijk afhankelijk. Tot Limburg noch
tot Braband, tot de Staatsche noch tot de Spaansche of Oostenrijksche Nederlanden
heeft zij ooit behoord. Als een wig tusschen de aangrenzende landen ingedreven,
scheidde dit deel van Wylre, waarin wij nu gekomen zijn, het land van Valkenburg
van de landen van 's Hertogenrade en van Daelhem. Thans is Wylre een gemeente,
als alle anderen. De heeren Kerens, die het slot te Wylre bezitten en bewonen, voeren
den titel der heerlijkheid, maar heerlijke regten zijn daaraan niet meer verbonden.
De molen van Wolfshuis staat op een hoogte ter zijde van den grooten weg, die
nagenoeg de grensscheiding tusschen de gemeenten Oud-Valkenburg en Bemelen
en die van Wylre uitmaakt. Wij zien aan dien weg niets, wat hem van een' gewonen
landweg onderscheidt. Maar niet altijd was hij niet meer, dan de verbinding tusschen.
een paar onbeduidende gehuchten. Hier liep, hoogst waarschijnlijk althans, nog in
de- middeleeuwen de groote heirbaan van Maastricht op Aken, en al zijn tot nog toe
de beslissende bewijzen daarvan niet te geven. - dat hij reeds door de
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Romeinen werd aangelegd, laat zich opmaken uit de oudheden, in zijne nabijheid
gevonden. Hoe buitengewoon zijn breedte was, laat zich hier niet meer bespeuren,
want het gemeentebestuur van Wylre heeft in 1858 den overtolligen grond ter zijde
van den weg verkocht, voor zoover die door hunne landpalen liep. Maar elders is hij
niet minder dan dertig tot vijfendertig voet breed, en ook dit wijst er op, dat hij
oorspronkelijk niet voor een' eenvoudigen buurtweg is aangelegd. Een aantal
‘gasthuizen’, voor arme reizigers en pelgrims bestemd, waren langs den zoom der
groote heirbaan gesticht en voor en na met belangrijke goederen begiftigd, uit wier
opbrengst de kosten voor het herbergen der gasten moesten worden gevonden. Onder
Bemelen, in 't gehucht Schuelder, dat ook onder Wylre behoort, te Gulpen, bij Vijlen
en bij Aken, trof men zulke gastvrije verblijfplaatsen aan. De plaats, waar de eerste
der genoemde inrigtingen nog een halve eeuw geleden lag, zullen wij straks bereiken.
Eerst komen wij Wo l f s h u i s voorbij, welks naam schijnt te herinneren aan den
tijd, toen 't, in deze eenzame bergstreek niet aan roofgedierte ontbrak. En nog is die
onheilspellende naam met het karakter van het landschap niet in tegenspraak, 't Is
een woest, romantisch plekje, met het witte huis en de vervallen schuren en den
waterpoel onder het weelderig houtgewas, dat wild langs de zoomen van den breeden,
hollen weg is opgegroeid. Dat wij er weêr eens wat lommer vinden, dat geeft aan
Wolfshuis voor 't oogenblik in onze schatting een gansch zeer groote
aantrekkelijkheid.
Tot ‘G a s t h u i s ’ toe is er wat schaduw langs ons pad, dat ook niet meer over den
bergrug loopt, maar een weinig daalt, om straks weêr te klimmen naar het niet zeer
groote en toch in zijn soort vrij aanzienlijke gehucht, dat nog den naam heeft behouden
van de vrome stichting, waaraan het zijn' oorsprong heeft te danken. Het gasthuis
zelf is verdwenen;. De hoeve, die
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het vervangen had, is in 1824 verbrand, maar zoolang dat huis nog stond, lag de
pachter onder de verpligting, den arme vreemdeling met een bete broods te spijzigen,
en ten behoeve der voorbijgangers moest een waterkruik ten allen tijde bij den put
aanwezig zijn. De put - de M u s s c h e n p u t - is er nog te vinden, en ouden van
dagen herinneren zich de kruik ook nog wel, die met een ketting er aan was
vastgehecht. Dat het gasthuis, sints het bestond, en dit was reeds vóór 1350 het geval,
voor menig behoeftig zwerveling een zegen is geweest, laat zich aannemen, ook al
staan de bewijzen er niet van geboekt; maar dat er ook wel eens slecht volk werd
gehuisvest en dat de ontvangen gastvrijheid niet altijd met dankbaarheid erkend werd,
daarvan is het treurig bewijs nog voorhanden. Bij de hoeve stond vóór jaren een oud,
verweerd kruis, met het opschrift:
Bid voor syne seele
In den jare MCCCCXVII op Sinte Johansdach hauptet
wart Heer Claes Gastmeister ermoert van synt gasten.
Het kruis, dat van dezen gruwel verhaalt, is thans ingemetseld in den muur van den
molen van Wolfshuis. Heeft Gasthuis zijn gasthuis verloren, het bleef niettemin een
vrij aanzienlijk gehucht, want het pronkt met een groot en deftig heerenhuis en met
een paar zeer degelijke boerenhofsteden. Het heerenhuis, den Heer Victor Neijs te
Luik behoorende, ligt tegenover de nu ledige plaats, waar het gasthuis eenmaal stond,
't Is een ruim gebouw met vrij wat ramen in den kloeken gevel, met een' grooten stal
er aan verbonden, met een breed steenen terras er voor en een uitgestrekt park er om
heen. De hooge steenen muur, die het park omringt, belet ons den blik er in te werpen,
maar schoone boomgroepen, die haar kruinen boven den muur verheffen, getuigen,
dat overvloed van digt en veelsoortig houtgewas er welig groeit, terwijl een statige
linde op den hoek van het terras haar' schaduw verkwikkend over een deel van den
voorgevel werpt. Overigens straalt de zon verblindend op den geelen mergelsteen,
waarvan zoowel het huis als de tuinnmur is opge-
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trokken. Alle zonneblinden zijn gesloten. Het is, of het grootegebouw met iedere
levende ziel, die in het gehucht mag te vinden zijn, een middagdutje doet. 't Ziet er
alles even rustig endroomend, even verlaten en uitgestorven uit. Alleen een
hond,achter de hooge, ronde stalpoort opgesloten, vat blijkbaar zijn taak als waakhond
zeer consciëntieus op. 't Voor hem stellig zeer ongewone gerucht der voetstappen
van vreemde voorbijgangers begroet hij met een woedend geblaf, waarvan hij niet
de minstevoldoening heeft, Geen schepsel geeft, zich de moeite om te onderzoeken,
wat de reden van zijn onrust is. Ons zou de ontmoeting met een' of ander inwoner
niet onwelkom zijn geweest, want al wijzen onze kaarten ons wel, wat weg wij hebben
tevolgen, 't kan toch geen kwaad, ten overvloede nog maar eens te vragen, en
bovendien, wie een landstreek doorkruist met het doel om haar eenigermate te leeren
kennen, wil wel eens iemand ontmoeten, met wien hij een praatje kan maken. Hier
in Gasthuis schijnt daartoe weinig kans te bestaan. Maar aan den tuinvan het
heerenhuis paalt een groote, massieve hofstede, met een arduinsteenen poort, waar
boven het jaartal 1741 is uitgehouwen.Opmerkelijk is de zware, prachtige accacia,
die in de nabijheid der hoeve haar sierlijke frisch groene kroon in de donker-blaauwe
zomerlucht laat schitteren. - Als Don Quichotte van deMancha deze woning voor
een ridderkasteel had aangezien, zou't zoo vreemd niet zijn geweest. Het schijnt met
zijn sterke muren van groote, gehouwen steenen, waarop de tijd dat fraaije
blaauw-achtig grijs heeft verspreid, waarmede hij den mergelsteen kleurt, -het schijnt
met zijn kleine, door zware luiken gesloten vensters, met zijn' puntgevel en zijn
hooge poort, inderdaad meer een grimmige burgt, dan de woonplaats van een
vreedzaam landbouwersgezin. Hier zien wij een levend wezen. Een oude vrouw komt
water scheppen uit den poel nevens de poort. Zij is niet minder verbaasd dan de hond,
nu zij op een' brandend heeten zomer-morgen in haar afgezonderd Gasthuis eenige
vreemde wandelaars ziet, maar zij is geenszins zoo vijandig gestemd; op al onze
vragen geeft zij zelfs zeer woordenrijke antwoorden. Of zij van onze
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vragen iets heeft begrepen, blijft onzeker, maar dat wij van haar antwoorden
naauwelijks een letter verstaan, is boven allen twijfel. Als een bergstroom rolt haar
de woordenvloed van de lippen, en als haar gelaat niet zijn welwillende uitdrakking
had behouden, dan hadden wij even goed kunnen meenen, dat zij ons met een' vloed
van verwenschingen overlaadde. Wij danken haar vriendelijk, zooal niet voor haar
inlichtingen, dan toch voor haar' goeden wil, en moeten maar op onze kaarten
vertrouwen en met onze eigene opmerkingen ons voldaan houden. - Het spoor onder
de boomen, dat in Noord-Westelijke rigting loopt, leidt over Terblijt naar Bergh. Het
schijnt een oude verbindingsweg te zijn geweest tusschen de Romeinsche heirbaan
van Maastricht op Aken en die van Maastricht op Gulik. Wij moeten in Zuidelijke
rigting, naar R o o t h , dat op den weg naar K e e r e n C a d i e r ligt. In Gasthuis zijn
wij op de grenzen van de oude heerlijkheid Wylre en van het voormalige land van
Valkenburg, want het gehucht behoort ten deele onder de gemeente Wylre, ten deele
onder die van Bemelen, en Bemelen werd tot het land van Valkenburg gerekend, al
behoorde het dorp met zijn grondgebied aan het kapittel van O.L.V. te Maastricht.
De Heer van Valkenburg was voogd en beschermheer van Bemelen. Hij trok daarvoor
het derde deel der compositiën en der criminele boeten, en van iederen schoorsteen
een hen - cle r o o k h e n . Als een misdadiger het leven had verbeurd, leverde hem
de schout van Bemelen op de derde sport van den ladder, tot onder den bijl, in de
gracht of aan de kaak, en dan gaf de voogd van Valkenburg den scherpregter bevel,
het vonnis te voltrekken.
Straks komen wij weêr op het voormalig gebied van andere Heeren en geeft onze
togt ons gelegenheid, om een' blik te werpen op de Limburgsche binnenlanden; zij
herinnert ons tevens ieder oogenblik, onder hoeveel potentaatjes de grond in vroeger
eeuwen was verdeeld en zelfs tot op het einde der vorige eeuw bleef gesplitst. Wij
zullen heden nog meer dan eens aanleiding hebben, er aan te gedenken. De weg van
Gasthuis naar Rooth brengt ons door een stuksken van het land van 's H e r t o -
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g e n r a d e , dat omstreeks 1136 onder de Limburgsche vorsten en later aan de
Brabantsclie hertogen kwam, na alvorens een vrije rijksheerlijkheid te zijn geweest
van de graven van Saffenberg, die hun stamslot in het Ahrdal hadden. Sints de
vereeniging met Limburg werd de oorspronkelijke naam R a d e door dien van 's
H e r t o g e n r a d e vervangen. Bij de verdeeling van de landen van Overmaze tusschen
de Republiek der Vereenigde Nederlanden en den Koning van Spanje, kwam het
gedeelte, waar wij nu rondwandelen, aan de Staten. Het behoorde tot de b a n k v a n
M a r g r a t e n , onder welke gemeente het thans ook gerekend wordt.
De afstand tusschen Gasthuis en Rooth is niet zeer groot. Vrolijk en vriendelijk
is het landschap, vruchtbaar en welbebouwd is de grond, en hier en daar geeft eenig
houtgewas een verkwikkend lommer. Maar zie eens, daar ter regterzijde, wat prachtig
uitzigt daar zich opent! De heuvelrug, waar wij staan, daalt langzaam glooijend naar
de vlakte. De bergreeks in de verte wordt voor een oogenblik afgebroken, en daar
vóór ons, in het verschiet, op den achtergrond der prachtige vallei, tusschen de
golvende lijnen der hooge blaauwende heuvelklingen ingesloten, ligt een groote stad,
met haar talrijke torens, in een' gloed van rozerood en goud, tintelend in de stralen
der zon. 't Is, of een gordijn werd weggeschoven, om den blik te vergunnen op de
schoone hoofdstad, met haar' trouwen wachter, haar' St. Pietersberg, nevens haar,
op wiens top de donkere ruïne van den Lichtenberg troont en aan wiens zijde, als
een witte stip, Slavante schittert. Wèl mogen wij een wijle tijds stilstaan, om dit
tooverachtig schouwspel gade te slaan! Want als wij onzen togt voortzetten, dan
schuiven zich weldra de heuvels weêr voor het dal, en Maastricht is uit ons oog
verdwenen. De akkers omringen ons weêr, de hooge wallen sluiten den weg weêr
in; 't gaat voorwaarts, een weinig klimmend, een weinig dalend en wederom klimmend
en dalend; zoo bereiken wij een vriendelijke, boomrijke oase, het kleine, bevallige
Rooth. In een' krans van groen ligt het gehucht, en alleen aan dat hout-
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gewas bemerken wij, dat wij het naderen, want dak noch torenspits steekt er boven
uit. Tusschen de zijmuren van een paar geringe woningen komen wij op eens op een
alleraardigst dorpspleintje uit, rondom in het hout gevat. Wat is het hier kalm en
liefelijk. Hoe vertrouwelijk scharen zich de huizen in het rond. Hoe statig welven
zich de hooge boomen over den overdekten put - het middelpunt van het aantrekkelijk
tafereel, - waar de meisjes het koele water opwinden uit de diepte. Hoe geestig
verschuilen zich de witte leemen muren der nederige huizen en schuren onder het
frisch en krachtig loverdak der eiken, die op een kleine hoogte ter wederzij van den
weg zich trotsch verheffen. Hoe speelt de zon door het gebladerte op de bemoste
rieten daken, wier groen en bruin en geel zij zoo warm weet te kleuren, en op de
witte wanden, die zij overgiet met een licht, te schitterender door de koele
schaduwpartijen. Hoe krachtig verlicht is het midden van den breeden weg en de
kleine vijver op den voorgrond, in wiens helder nat het blaauw van de lucht en het
groen van de boomen weerspiegelt. Hoe blinken de mergelblokken, hier en daar in
schilderachtige verwarring neêrgeworpen en opgestapeld, 't Is een echt Limburgsch
landschapje, met den put en de vrouwen, met den waterplas en zijn grijze en witte
ganzen, met zijn steenbrokken langs de graauwe stoffige heirbaan; en wat wij in
dezen vergeten uithoek van h e t l a n d v a n ' s H e r t o g e n r a d e hebben gezien,
dat laat een' indruk van liefelijkheid en vrede na, die niet ligt zal worden uitgewischt.
Rooth bezit ook een heerenhuizinge. Zij ligt intusschen niet aan het boschpleintje
bij den put, maar aan hetgeen wij ‘de dorpsstraat’ zouden kunnen noemen, wanneer
het begin en het einde er van niet met één oogopslag ware te overzien. Met zijn witte
muren en de steenen pilasters van het hek, dat den nogal kalen tuin van het huis
omringt, heeft het eene deftige stijfheid, die ons half zoo sterk niet aantrekt als de
kunstelooze schoonheid van het meer nederige en bescheidene deel van 't gehucht.
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Als wij Rooth verlaten hebben, verandert het landschap weldra van karakter. Wij
gaan naar beneden, het dal in. Wilden wij onze wandeling bekorten, dan konden wij
in vrij korten tijd, door het gehucht S t . A n t o n i u s b a n k en door het dorp H e e r ,
de voorstad van Maastricht bereiken. Maar wij rekenen onzen zwerftogt over de
bergen vooreerst nog niet geëindigd. Wij moeten nog wat meer van het land zien,
en, behalve afgelegen gehuchten, ook nog een paar dorpen bezoeken. Wij gaan dus
nog niet Westwaarts, maar houden een meer Zuidelijke rigting, naar K e e r e n
C a d i e r . Dat wij niet te Bemelen zijn aangeland, is niet de schuld van dien arbeider
op den akker, die even buiten Rooth aan het werk is. Een aantal wegen loopt in
verschillende rigtingen voort; allen kronkelen voor zoover zij zigtbaar zijn en verliezen
zich eindelijk tusschen de heuvels.
‘Wat is de weg naar Keer en Cadier?’ Hij vertelt ons iets, waaruit wij opmaken,
dat wij op den goeden weg zijn. Ginds, in de verte, ligt een toren op de hoogte. ‘Is
dat dan Cadier?’ ‘Ja.’ 't Verwondert ons wel, want deze toren ligt te veel Noordelijk
naar onze schatting. Nog eens gevraagd, en hetzelfde bevestigend antwoord.
Voorloopig houden wij dus maar den aangewezen weg, ons voorbehoudende, zoo
spoedig mogelijk nieuwe inlichtingen in te winnen. 't Komt ons voor, dat de
welwillendheid van dezen man te groot is, om ‘neen’ te zeggen, en wij vertrouwen
het niet regt. Na eenige minuten komen wij een' jongen boer met een' wagen vol
koren tegen. Dit schijnt een man, met wien men spreken kan, en wij herhalen onze
vraag. Werkelijk spreekt hij eene eenigszins verstaanbare taal en onderrigt ons, dat
wij ‘verdoold’ zijn, onder opmerking ‘,dat het niet aangenaam is, verdoold te wezen.’
Gelukkig waren wij nog niet zóóver verdwaald, of het was in een paar minuten te
herstellen. Hij wijst ons het pad. En vreemd is het niet, dat wij 't niet gevonden
hadden, want het is een zeer smal voetpaadje, midden door den haver. Nu zijn wij
op den regten weg, en weldra dalen wij door een diep ravijn, tusschen hooge, steile
hellingen, met populieren begroeid. Daar is in dien hollen weg
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met zijn diepe, hobbelige sporen en het verwaaid houtgewas, iets wilds, gelijk wij
het nog niet hadden aangetroffen. Met geweldige kracht moet hier het regenwater
van de bergen stroomen, want vervaarlijke geulen zijn in den harden bodem gegroefd,
en hoe de storm hier heeft gewoed, toen hij door de bergkloof gierde en over de
toppen bulderde, dat bewijzen de talrijke zware stammen, geknakt en ontworteld en
door elkander geslingerd, hier in hun' val een geduchte verwoesting teweegbrengend,
waar zij 't omringend hout vermorselden en nedersloegen met hun ontzaggelijke
pluimen van bladeren en takken, daar over den weg tegen de helling aan de overzijde
geworpen. Fantastische bruggen over de kloof, indrukwekkend lijstwerk van den
boschrijken achtergrond in het dal beneden, vormen die omgewaaide boomen met
hun nog niet verdorde bladeren en hun verwarde takken! Lastige hinderpalen moeten
zij opleveren voor de zwaar geladen wagens, die het toch reeds hard te verantwoorden
hebben in het haast ontoegankelijke spoor en nu nog bovendien het punt moeten
zoeken, waar zij onder den colossalen slagboom heen kunnen worstelen. Ons,
voetgangers, deren zij niet; voor ons versterken zij den magtigen indruk, dien wij te
midden dezer wilde natuur ontvangen!
Het ravijn ligt achter ons. Wederom verandert het tooneel; ziehier weêr een gansch
ander landschap. Van de bergen bespeuren wij niets meer. Hoog opgeschoten hout
omringt ons van alle kanten. Wilgen hebben hier verre de overhand, en een vreemde
tint heerscht er, te midden van het bleeke grijs-groen der bladeren, die aan de dunne
takken zich hoog in de blaauwe lucht verheffen. De grond is met kort gras begroeid;
wagensporen kruisen zich en verliezen zich alom in de gewelven der boschjes om
ons heen. Het zou ons niet verwonderen, als wij hier of daar door een opening de
onmetelijke Drentsche heide ontwaarden, met de weidende schaapskudde, of, bij het
omslaan van den hoek, op den ‘brink’ eener Drentsche buurschap kwamen. Maar
herder noch kudde laat zich zien. De schapen zijn trouwens in Limburg schaarsch.
Ook van dorp noch gehucht, van woning noch boer, is schijn of
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schaduw. Eenzaam is het en eenzaam blijft het, terwijl wij den togt voortzetten; geen
teeken doet vermoeden, dat wij het dorp onzer bestemming naderen. Toch zou een
menschelijk wezen niet onwelkom zijn, want hier op een kruispunt wordt ons de
keus gegeven tusschen een drietal wegen, - één regtuit, één regts, één links, - en wie
weet, hoe zij weêr kronkelen en afwijken, voorbij dat boschje daar, achter dien
heuvelrug ginds! Meer op goed geluk dan met voldoende zekerheid, kiezen wij het
pad aan onze linkerhand, 't Gaat aanvankelijk langs een' hoog gelegen kamp bouwland
aan de eene, langs een digt kreupelbosch aan de andere zijde. Het baat ons niet, of
wij het bouwland beklimmen. Wij zien berghellingen zoo ver wij zien kunnen, maar
geen enkele aanwijzing ontvangen wij omtrent de ligging van Keer en Cadier.
Intusschen rijst weêr de weg; het uitzigt verruimt zich; naarmate wij hooger komen,
kunnen wij grooter uitgestrektheid overzien. Altijd berghellingen en nog meer
berghellingen en ginds in de verte ook een kerktorentje, maar dat het door ons
gezochte niet kan zijn, en daar, op grooten afstand, een breede weg, afdalend van de
geblakerde heuvels, om achter andere naakte heuvels te verdwijnen. Keer en Cadier
blijft voor ons oog verborgen, en het schaduwlooze landschap daar vóór ons belooft
niet veel verkwikking aan de wandelaars, die reeds een' tamelijken marsch achter
den rug hebben en sints hun vertrek uit Valkenburg in het vroege morgenuur van het
vette der aarde nog niets genoten hebben, dan wat zij te Sibbe hadden verdeeld, en
een' dronk water uit den put in Rooth. En het was een warme morgen; nu brandt de
middagzon op de bergen en de open weg weerkaatst haar' feilen gloed. Waar ligt
toch Keer en Cadier? Het eenige, wat het vermoeden wettigt, dat een woonplaats
van menschen op niet al te grooten afstand moet zijn, is een boomgaard nevens ons,
waardoor een voetpaadje loopt, met een klaphek afgesloten. Dat voetpaadje heeft
iets aantrekkelijks. Het heeft het voorkomen van een toepad naar een dorp of althans
naar een huis, en wij besluiten ons fortuin te beproeven. De fortuin is ons gunstig.
Aan de tegenovergestelde zijde is ook sen klaphek, en daardoor
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komt een vrouw den boomgaard binnen. Op onze vraag naar den weg, dien wij te
volgen hebben, luidt haar antwoord: ‘doordeneppel’ - of iets dergelijks. Oppervlakkig
beschouwd, schijnt deze aanwijzing niet zóó duidelijk, als wel wenschelijk kon
worden geacht, maar de plaats zelve waar wij staan, de boomgaard, met appelboomen
beplant, wettigt de gissing, dat dit ‘den eppel’ is en dat wij op het goede pad zijn. 't
Is in elk geval te beproeven en het schijnt, alsof wij ons niet bedrogen hebben.
Werkelijk komen wij op een' breeden weg, waar hier en daar een huis te zien is. Voor
één daarvan staat een zware vrachtwagen met het colossale voorspan, twee forsche
paarden, prachtig van kleur, getooid met hun schilderachtig harnachement van
blinkend koper en glanzend leder, en nevens het huis ligt een waterplas, half onder
het lommer, half schitterend verlicht, waarin bonte runderen hun' dorst komen lesschen
of droomend de frissche koelte genieten, terwijl zij er midden in staan, in gezelschap
van deftige ganzen, wier witte vederen glanzen in de zon. Geen geluid verstoort de
stilte, dan nu en dan de welluidende klank der bellen, als een paard den forschen nek
schudt, om de vliegen te verjagen, of een koe haar hart lucht geeft in een kort
afgebroken geloei. Menschen zijn er niet te zien. De vrachtrijder zit ontwijfelbaar in
de kroeg, die er niet zeer aanlokkend uitziet, en dit hebben wij wel bemerkt: wij
mogen niet ver van Keer en Cadier zijn, wij zijn er nog niet in. Een dorp, dat in zijn'
dubbelen naam de blijken draagt, dat het eigenlijk uit twee dorpen bestaat, heeft regt
op een grooter aantal huizen, dan wij voorbij kwamen, en wij staan weêr op een'
eenzamen weg tusschen boschjes en bouwlanden en wallen, met kreupelhout beplant.
De geheimzinnige plaats onzer bestemming is nog steeds onzigtbaar. Ter goeder ure
komt ons een kind in 't gezigt en, wat meer is, het begrijpt ons. Wij moeten dit zijpad
in, tusschen die akkers door, en ja, nu zien wij den breeden, met keijen bevloerden
steenweg en een reeks van huizen en den kerktoren en den put bij den kerkhofmuur
en de herberg - alles, wat wij wenschen kunnen - en een prachtige linde bovendien.
In de
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herberg, die het meest op een boerderij gelijkt, met de groote poort en de schuren
om het binnenplein, is een koele kamer. Hier kunnen wij eenigen tijd uitrusten. De
kastelein blijkt in staat den dorstenden en hongerenden wandelaar te laven en te
spijzen. Bovendien is hij een ontwikkeld en welbespraakt man, die ook wat te vertellen
weet.
Wij zijn hier in het oude graafschap D a e l h e m , of eigenlijk hier nog niet. Wij zijn
hier in K e e r ; de kerk tegenover de herberg staat in C a d i e r . - C a d i e r heette van
ouds de strook huizen, die aan dien kant van den weg liggen. Wat aan deze zijde ligt,
is K e e r . 't Waren twee dorpen, aan verschillende Heeren behoorende. Keer was een
onderdeel van de rijksheerlijkheid H e e r , die aan het Kapittel van St. Servaas te
Maastricht onderhoorig was. Cadier was eene bezitting van de graven van Daelhem,
wier voormalig grondgebied met hunne hoofdstad thans grootendeels Belgisch is.
In den tijd der republiek was Cadier een afgezonderd stukje van Staats-Daelhem. De
Staten hadden hier hun' schout met schepenen en secretaris, terwijl het Kapittel aan
dezen kant van den weg den regtsdwang uitoefende. De b a n k v a n C a d i e r , eene
der vier in Staatsch-Daelhem, droeg tot de zestien duizend gulden, die het land van
Daelhem moest opbrengen, 583 gulden, 1 stuiver, 4 duiten bij. Toen beide dorpen
nog gescheiden waren, behoorden de ingezetenen van Keer onder de parochie van
Heer, wier kerk op een half uur afstand ligt, maar sints 1828 maken zij burgerlijk en
kerkelijk ééne gemeente uit, hoewel zij den dubbelen naam hebben behouden. Van
het oude graafschap Daelhem, een der drie l a n d e n v a n O v e r m a z e , liggen,
behalve Cadier, alleen nog de dorpen Mheer, Noorbeek en Oost bij Eijsden in
Nederlandsch Limburg.
Keer en Cadier is een tamelijk groot en welvarend dorp, op den 132 meter hoogen
Keerberg gelegen. De groote weg van
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Maastricht op Aken leidt er door heen, - een andere weg, dan de oude Romeinsche
heirbaan, waarvan wij dezen morgen een gedeelte betraden, maar, naar het schijnt,
toch ook een eeuwen heugende verbindingsweg tusschen Keulen en Bavai. ‘Z o o
o u d a l s d e h e i r b a a n ’, zegt de landman uit den omtrek van dingen, wier
oorsprong zich in den nacht der tijden verliest. Behalve het oud adellijke, maar in
1825 geheel nieuw gebouwde huis B l a n k e n b u r g , dat op vijf minuten afstands
ligt, heeft het dorp een goed aantal welvarende boeren- en burgerwoningen, waaronder
een zeer schoone hoeve uitmunt, die aan het kerkhof paalt. Grijs is de heerschende
kleur, zoowel van de muren, die meest van mergelblokken zijn gebouwd, als van de
bestoven leijen daken der huizen, waarvan de meesten kleine ramen en groote deuren
hebben. Heldere verwen zijn niet overvloedig, en de Limburgsche dorpen hebben
daardoor iets zwaarmoedigs, vooral, waar niet, zooals hier, het groen van boomen
en heesters er wat leven en vrolijkheid aan geeft. De kerk, van de rustplaats der
dooden omringd, is deels een zeer oud, deels een vrij nieuw gebouw. Zijn koor draagt,
in den Romaanschen stijl waarin het is opgetrokken, den stempel der 13e eeuw. Het
voorste gedeelte werd voor een halve eeuw gesticht, toen het bedehuis voor de zoozeer
vermeerderde gemeente te klein was geworden. Dat herstelling hoog noodig is,
bespeurt gij terstond wanneer gij binnentreedt; zware balken zijn in de kerk geplaatst,
om het gewelf te schragen, zeker niet tot meerdere versiering van het inwendige. Nu,
als reeds meer dan vijf eeuwen er over heen gingen, dan heeft de bouwmeester geen
schuld, indien zijn werk begint te verzwakken! Gij vergist u. Het oude koor staat
nog stevig en vast, als op aen dag toen de kerk werd ingewijd. Wat dreigt in te storten,
dat is het nieuwe deel, dat nog geen vijftig jaren duren kon! De oude schilderstukken,
langs de wanden opgehangen, waaronder er zijn van waarde, zijn afkomstig van de
eertijds beroemde abdij G o d s d a l o f Va l - D i e u bij St. Jean-Sart, in het land
van Daelhem, die in 1216 door hertog Hendrik III van Limburg en Lotharius, graaf
van
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Hochstade en Daelhem, was gesticht. Een merkwaardigheid van Keer en Cadier is
de reusachtige linde, wier stam vijf en een halven meter omtrek heeft en wier kroon
bij éénen storm niet minder dan vijf wagens vol hout verloor. 't Is een der oudste en
schoonste boomen van Limburg, en in verband met de vele sporen van een overoude
bevolking, die in dezen omtrek nog worden gevonden, laat zich gissen, dat hier sints
eeuwen een heilige linde stond, onder wier schaduw de gewijde offerplegtigheden
werden volbragt. Ook de nabijheid der kerk kan dit vermoeden bevestigen. Immers,
het Christelijk bedehuis werd in den regel op een van ouds gewijde plaats gesticht.
Vier putten voorzien de bevolking van water; een daarvan heeft een diepte van
tweehonderd voet. Gelukkig, dat de zachtheid van den mergelsteen de putboring
betrekkelijk gemakkelijk en weinig kostbaar maakt, zoodat zij op verschillende
punten ten gerieve der inwoners kunnen worden gevonden, 't Is toch reeds vrij wat
werk, den emmer uit de diepte op te winden! Zoolang wij hier vertoeven, staat het
rad van den put bij de kerk geen oogenblik stil.
In den Keerberg, niet ver van het dorp, treft men eene mergelgroeve aan, waarin
de arbeid nog niet lang is begonnen. Een bezoek daar te brengen schijnt noch door
een bijzondere steensoort, noch door een ongewone wijze van bewerking voor den
onderzoeklievenden zwerveling noodzakelijk te zijn.
Wie van hier naar Maastricht wil gaan, kan langs den steenweg in een goed uur de
voorstad Wijk bereiken. Hij komt dan het dorp H e e r door, welks verspreide huizen
in de vlakte liggen, en kan dus, als hij van den Keerberg is afgedaald, ‘zijn’ bergtogt
voor geëindigd houden. Ik noodig ú echter uit, onze wandeling nog niet te besluiten.
De zomerdag is nog lang, en belooft de uitgestrekte bergstreek, die wij ten Zuiden
van Cadier overzien, ook niet veel lommer, ook de steenweg, tusschen de vervelende
boompjes, geeft niet veel meer schaduw te verwachten.
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Bovendien, zulk een groote weg is in den regel uitermate eentoonig, en op de heuvelen
hebben wij vrij wat meer afwisseling te hopen. Wij gaan dus Zuidwestelijk, naar
G r o n s v e l d . Van daar kunnen wij, desverkiezende, naar de hoofdstad sporen.
Van Keer naar Gronsveld kunnen wij twee wegen volgen; de eene leidt over de
hoogte, de andere langs de helling van den berg. Men zegt ons, dat tot voor eenige
jaren de eerste nog het verkieslijkst zou zijn geweest, omdat een uitgestrekt bosch
destijds nog de hoogvlakte bedekte. Maar het hout was geveld, en inderdaad, waarheen
het oog ook over het plateau zwerft, wij kunnen nergens meer een eenigszins
belangrijke aaneenschakeling van houtgewas ontwaren. Eerst later, als wij voor
Gronsveld afdalen, zien wij de overblijfselen van het oude, prachtige woud, die de
golvende heuvels tegenover het dorp bekroonen. Dat hier vóór eeuwen een heilig
woud is geweest, schijnt te blijken uit de namen, hier en daar bewaard. Een stuk
gronds, met wallen en een gracht omringd, dat nog D o r wordt genoemd, herinnert
aan den ouden dondergod Thor. Van Hela, de sombere godin, van het doodenrijk,
spreekt de naam der valei, die bij het volk als d e H e l is bekend, en niet ver van
daar wordt een afgezonderde, vierkante kamp gewezen, waar eens de Wo d s b o o m
- de boom van Wodan - stond. Ook Romeinsche overblijfselen levert de grond in
den omtrek, en nabij Gronsveld worden nog twee hoeven gevonden, die P a n h o f
en Ve n u s h o f heeten. Daar zijn er, die ginds bij Hontem het A d u a t u c a der
Eburonen zoeken en in de niet ver verwijderde streek, d e M o o r g r a a f , het slagveld,
waar de dooden rusten van den geweldigen strijd, die in het jaar 53 v.C. aan duizenden
van Romeinen met hun legerhoofden Sabinus en Cotta, het leven kostte.
Behalve de herinneringen, aan dezen omtrek verbonden, levert de weg treffende
gezigtspunten. Aan den voet der bergen, waarover ons pad ons leidt, ligt het bloeijende
dal der Maas. Aan de overzijde der rivier verheft zich de bergketen, die Maastricht
beheerscht, en terwijl daar ginds in de verte de torens der hoofdstad fier omhoog
rijzen uit de vlakte, treedt vóór ons
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het trotsche kasteel van N e e r - C a n n e te voorschijn uit het statige bosch, dat zich
aan den kalen top van den St. Pietersberg met zijn groote witte pachthoeve aansluit.
Aan deze zijde der rivier boeit een rijke, vruchtbare landstreek het oog, waarde
bouwvelden door vrolijke boomgroepen zijn afgewisseld en, nevens het welig
plantsoen van het kasteel H o o g w a a r d , het torentje van H e u g e m boven het
houtgewas uitsteekt. Vooral op een' kleinen, vooruitspringenden heuvel, wiens helling
een schoone linde overschaduwt, genieten wij het heerlijk uitzigt onder het welkom
lommer, terwijl de frissche koelte verkwikkend uit de vlakte waait, en het korte,
zachte gras voor de vermoeide leden een verlokkend rustbed spreidt.
Daar beneden ons ligt Gronsveld. Wij dalen af. Langs de bouwvelden, een paar
holle wegen door, een paar weiden voorbij, bereiken wij de lange dorpsstraat der
aloude hoofdplaats van een dier kleine staatjes, die in dit deel van Limburg als gezaaid
waren. Oud is Gronsveld zeker. Daar zijn er, die hier het Romeinsche
C o r i o v a l l u m meenen weêr te vinden. Niet onwaarschijnlijk werd althans zijn
burgt gebouwd op de plek, waar eens een Romeinsch kasteel de heirbaan langs den
oever der Maas beschermde. Onafhankelijk is het gebleven, totdat de Fransche
revolutie zijn afgezonderd bestaan vernietigde. 't Had zijne eigene Heeren, als ‘vrije
mannen’ (homines libri) bekend, omstreeks 1580 tot baronnen des Rijks, in 1606 tot
rijks-graven verheven, zijn eigen regtsgebied, zijn eigen leenhof en munthuis. Wakker
streden de Sires van Gronsveld in oorlogen en veeten; trotsch verhief hun sterke
burgt met zijn zeven torens het fiere hoofd onder de omliggende kasteelen. De toegang
tot het slot was in een' zwaren ronden toren, die door twee hoektorens werd bestreken,
aan de zijde der tegenwoordige gemeenteweide, h e t B r o e k . Drie anderen waren
tegen den Oostgevel gebouwd, terwijl één uit het midden der gebouwen oprees. Den
16 Julij 1643 werd het slot verwoest. Een bende avonturiers, meest Hessische
huurlingen, die, beurtelings in dienst van Frankrijk, van het Duitsche rijk en van de
Staten, het soldatenhandwerk als
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roovers dreef, had onder hun' hoofdman Cauwenberg het kasteel genomen, en van
daar uit bezochten zij het land met plundering en brandschatting. Het verbitterde
landvolk stroomde zamen. Niet minder dan 15000 voetknechten en 1200 ruiters, met
negen kanonnen, sloegen het beleg voor het geduchte roofnest. Den ganschen dag
beukte het geschut de muren, die, hoe zwaar en dik, tegen het geweldig vuur niet
bestand waren. Overal werd bres geschoten. Stormenderhand werd het kasteel
genomen, de bezetting over de kling gejaagd, de hoofdman aan het hoogste venster
opgehangen en de burgt ontmanteld. Sints lag het slot in ruïne, totdat in 1831 de
laatste muurbrokken werden weggeruimd en een modern en weinig opmerkelijk
landhuis werd gesticht op de plek, waar de oude Gronsvelds eeuwen lang hun' zetel
hadden. Wat van hun heerlijkheid overbleef, is in de dorpskerk te vinden, - hun'
adellijke wapenborden en de tombe op het koor boven den grafkelder, waar de doode
Heeren in hun looden kisten slapen.
Als wij de kerk hebben gezien, hebben, wij alles gezien, wat Gronsveld
bezienswaardigs heeft. Het dorp zelf is eene dorre aan- eenschakeling van graauwe,
stoffige huizen. De herberg is een toonbeeld van ongezelligheid. Hadt gij er soms
op gerekend, daar uw middagmaal te gebruiken, dan overtuigt u een enkele blik, dat
gij u misrekend hebt, en gij zoekt zoo spoedig mogelijk de heete, zonnige straat maar
weêr op. Maar ga de kerk niet voorbij. Zij ligt op een kleine hoogte, omringd door
het kerkhof, dat binnen een' muur is besloten. Voor den ingang staan een paar linden,
en een hooge mast trekt uw aandacht. Op dien paal wordt de vogel geplaatst, waarnaar
op kermis de schutters schieten. Dat is in Limburg nog een zeer geliefkoosd
volksvermaak. Iedere plaats heeft haar schutterij. Ook Gronsveld heeft de hare. Joost
Maximiliaan van Bronkhorst en Batenburg, Heer van Gronsveld en Rimburg, een
wakker legerhoofd in den dertigjarigen oorlog, heeft haar in 1619 opgerigt. Behalve
tot de gewone diensten in wapenoefeningen, ook tot bescherming der processies
geroepen, droeg zij, wanneer zij die taak vervulde, den naam van B r o n k .
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Sints 1839 heeft zij hare insigniën weder, die ten tijde der Fransche omwenteling
naar Munchen in veiligheid waren gebragt. Op het feest van Gronsveld's kerkpatroon,
als het kermis is in het dorp, worden de versierselen plegtstatig rondgedragen door
de schutterij, die in optogt naar het kerkhof trekt, waar de vogel op de hooge mast
haar' leden gelegenheid geeft, hun vaardigheid in het schieten te toonen.
De kerk te Gronsveld is een fraaije kruiskerk, uit het begin der 17de eeuw. Rijk
met kleuren en verguldsel versierd, met geschilderde glazen, verdienstelijke fresco's,
goed gesneden houtwerk aan koorhek en kansel en een altaarstuk, dat waarde heeft,
vormt zij een geheel, dat wel een bezoek verdient. Aan herinneringen van haar oude
Heeren ontbreekt het niet. Het hoofdaltaar en het orgel dragen de wapenschilden van
den veldmaarschalk Jan François van Bronkhorst en zijne gemalin, de gravinne van
Törring - Jettenbach; het altaar van St. Amandus vertoont het wapen van zijn' broeder
Otto Willem, vicaris-generaal van het bisdom Osnabruck; dat van O.L.V. pronkt met
het schild van Ferdinand Louis baron van Eynatten en zijne echtgenoote Anna Justina
van Bronkhorst. Maar vooral trekt de tombe op het koor de aandacht. Zij is gedekt
met een reusachtige zwart marmeren zerk, in rood marmer gevat, en draagt de wapens
van Bronkhorst en Bylant, terwijl op de hoeken acht kwartierwapens zijn aangebragt,
vergezeld van een ster, die men ook op de gelijktijdige munten van Gronsveld aantreft.
Het opschrift op den steen vermeldt:
Hyr ligt begravē der edele eude Waelgeborē Wylhem vā Brōchorst Freyher
tot Grousfelt † Rymborch Her tot Alphen der gestorvē is Ao 1563 post
circūsisionê dni den leste Marcij En sijne huysfrouwe
Die Edele geportiger Angnese Van den Bylandt genant van Bronchorst
Vrouwe tot Gronsfelt Zu Remborch Die gestorvē is Anno post Circūsisionē
Domini
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Het jaartal van haar' dood is niet ingevuld. Vermoedelijk heeft zij bij haar leven de
tombe laten oprigten. Zij stierfin 1615.
Haar kinderen woonden destijds niet meer op het huis te Gronsveld, en zoo bleef
het stellen van het jaartal welligt achter.
Toch werden ook latere Heeren er begraven.
In 1425 had Catharina, oudste dochter van Heer Hendrik van Gronsveld, Dirk van
Bronkhorst van Batenburg en Anholt gehuwd. Zij bragt het goed in het edele geslacht
der Bronkhorsten, waarin het tot 1719 bleef. De weduwe van Jan François van
Bronkhorst erfde zijn goederen. Haar dochter uit haar tweede huwelijk met den graaf
van Arberg deed de heerlijkheid overgaan in het geslacht der graven von Törring,
door hare echt-verbindtenis met haar' vollen neef Maximiliaan Enamanuël, na wiens
kinderloos overlijden Gronsveld aan diens broeder kwam. In zijn dagen kwam de
groote storm, die aan het bestaan van de rijksheerlijkheid Gronsveld een einde maakte.
Behalve het dorp van dien naam bevatte de heerlijkheid de gehuchten Heugem
aan de Maas, Hontem en een deel van Eckelrade, die op de bergen liggen.
En nu kunnen wij Gronsveld wel verlaten. Maar wij hebben nog een paar uur tijd,
eer de trein naar Maastricht vertrekt. Laat ons die besteden tot een bezoek aan de
naburige heerlijkheid Rijckholt.
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Rijckholt. - Meerssen.
Kan Gronsveld om zijne uitgestrektheid eene aanzienlijke heerlijkheid genoemd
worden, al maakte het als zelfstandig gebied eene min of meer belachelijke figuur
in het Europeesche Statenverband der vorige eeuwen, het kon haast eene groote
mogendheid heeten, vergeleken bij zijn' nabuurstaat, de vrije rijksbaronie R y c k h o l t .
Evenmin als in andere heerlijkheden, die wij in het Limburgsche reeds ontmoetten
of nog zouden kunnen vinden, had Limburg of Brabant, Spanje of de Republiek hier
eenig gezag, en wel opmerkelijk is het, dat de omwonende vorsten niet vroeger of
later, door koop of huwelijk of verovering, deze nietige staatjes aan zich hebben
getrokken, om aldus hun gebied af te ronden en de vaak zeer verspreide en
verbrokkelde stukken, waaruit hun rijken bestonden, tot een goed aaneengesloten
geheel te maken. Toen de hertogen van Brabant het oude hertogdom Limburg hadden
gewonnen met het zwaard, en de drie landen van Overmaze voor en na onder hun'
scepter waren gekomen, bleven te midden van hun gebied allerlei van hen
onafhankelijke heerlijkheden verspreid, die den zamen-hang verbraken. Aan den
lust, om hun heerschappij uittebreiden, ontbrak het waarlijk Brabant toch niet en
Bourgondië nog minder!

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

66
Zie hier Ryckholt, een staatje van 122 bunders, met een paar honderd inwoners - 217
volgens de laatste volkstelling, en dat getal is zeker eer grooter dan kleiner geworden
in den loop der eeuwen. Aan alle zijden ligt het land open. Zijn eenige bescherming,
zijn kasteel, moest al zijn sterkte danken aan de kunst. Niettemin, ondanks alle
geweldige beroeringen, waaraan dit deel van Limburg eeuwen lang is blootgesteld,
ondanks al de omkeeringen, die telkens en telkens weêr de landkaart van Europa
wijzigen, blijft de heerlijkheid een gausch afgezonderd en zelfstandig gedeelte van
het Duitsche rijk, totdat de storm van 1795 zijn afzonderlijk bestaan vernietigt. Is
het niet vreemd, dat de Sires van Valkenburg, onder wier goederen het naburig Eysden
een' tijd lang behoorde, er de hand niet reeds voor lang naar hadden uitgestrekt, of
dat, om geen magtiger potentaten te noemen, de Heeren van Gronsveld, in wier
bezittingen het als ingesloten lag, het niet op eenigerlei wijze hebben geannexeerd?
Uit dit oogpunt beschouwd, zou de geschiedenis van Ryckholt onze aandacht
verdienen, als een bijdrage tot onze kennis van de geschiedenis onzer gewesten in
het algemeen en van de gansch eigenaardige toestanden, die tot op het eind der vorige
eeuw in ons tegenwoordig vaderland werden gevonden. Tot mijn leedwezen heb ik
omtrent Ryckholts verleden zeer weinig berigten kunnen opsporen, en wat ik u onder
weg kan mededeelen, kan niet dan onvolledig en onzamenhangend en daardoor niet
zeer belangrijk zijn.
Dat de Heeren van Ryckholt in voortdurende veete met hunne naburen van
Gronsveld leefden, wordt verzekerd, - het zou ook niet onwaarschijnlijk zijn. Maar
bewijzen heb ik er niet van aangetroffen, evenmin als ik hen ooit in vriendschappelijke
aanraking vond. De naam is mij het eerst voorgekomen in 1108, wanneer eene
vrijgeboren vrouw, A l l u e n d a genaamd, te Richelle wonende, zich zelve en haar
nageslacht aan de kerk te Aken geeft. In 1233 verkreeg een zeker priester, Samuel,
een deel der tienden te Ryckholt ten behoeve van de priesters, die
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de kapel in het leprozenhuis der stad St. Truideu bedienden. Ten jare 1358 vind ik
Heylwidis de Rikelt vermeld als eene gegoede vrouw, die o.a. twee huizen met
aanhoorigheden bezat, maar of zij vrouwe van Ryckholt was, blijkt niet. In 1386
werd Jan van Houffalize door den bisschop van Luik met G r u l e (Gronsveld) en
R i c h e l e beleend, en niet lang daarna, in 1399, is er sprake van den ‘dingbank’ en
van ‘het bosch’ des jonckeren van Rikelt. Het betrof destijds de regeling van de
grensscheiding tusschen de heerlijkheid Eysden, die aan Hendrik van Gronsveld
behoorde, en Breust, dat aan het kapittel van St. Maarten te Luik toekwam. Bijna
honderd jaar later, in 1485, blijkt Ryckholt eene bezitting van dat zelfde kapittel, dat
door Hendrik van Bronckhorst-Batenburg, Heer van Gronsveld, den lsten April van
dat jaar, met de daaraan onderhoorige heerlijkheden in zijne nabuurschap, voor zes
jaar in bescherming genomen werd. Onder die heerlijkheden wordt Ryckholt met
name genoemd. De bezittingen van het kapittel zouden zulk een bescherming weldra
zeer noodig hebben! Pas was de bloedige burgerkrijg, die het bisdom Luik jaren lang
had geteisterd, door het verdrag van Tongeren, op 22 Mei 1484, ten einde gebragt,
of een nieuwe strijd brak uit. De verraderlijke aanslag op Willem van der Marck,
‘het wilde zwijn der Ardennen’, door den Luikschen bisschop Jan van Hoorn en zijne
broeders, stookte het pas gebluschte vuur weêr aan. Bijna geheel Luik koos partij
tegen zijn' bisschop; Maastricht hield de zijde van den kerkvorst. Een bende
Maastrichtsche burgers verschanste zich in het sterke kasteel van Ryckholt en
plunderde lustig het bisschoppelijk grondgebied. De bescherming, door den Heer
van Gronsveld aan het kapittel toegezegd, baatte niet veel; evenmin gehoorzaamden
de partijgangers op Ryckholt aan den last der Maastrichtsche overheid, om de
vijandelijkheden te staken, toen in Mei 1488 de vredesonderhandelingen waren
geopend. Zelfs toen de vrede was gesloten, zetten de gevreesde ruiters hun
strooptogten voort, met dit verschil, dat zij nu vriend noch vijand kenden, maar
roofden en brandden, waar zij konden. Toen ontving Willem van
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Flodorf, op 18 Aug. van dat jaar, de toezegging van honderd kroonen, van 24 stuivers
het stuk, wanneer hij zich van het roofnest kon meester maken en het bezet houden.
In 1489 werd het genomen en verwoest.
Welligt werd met Willem van Elodorf deze overeenkomst gesloten, omdat hij
destijds Heer van Ryckholt was. Misschien ook heeft hij het na de verovering in leen
ontvangen en het slot herbouwd. In het begin der 16e eeuw was de heerlijkheid
althans, in handen der Flodorfs en op het einde dier eeuw in bezit der Heeren d'
Aspremont Lijnden, die de oude goederen van Willem, van Flodorf bezaten.
Jonker Matthys van Richelt, die 24 Sept. 1579 stierf, zal dan wel uit het geslacht
der oude Heeren van Ryckholt zijn geweest, maar zelf de heerlijkheid niet in leen
gehad hebben. Ten tijde van Ernst van Lijnden, die in 1636 overleed, wordt Ryckholt
een vrije baronie genoemd. Het bisdom Luik of het kapittel van St. Maarten schijnt
er dus geen regten meer op gehad te hebben. Kerkelijk behoorden toen ter tijde de
opgezetenen der heerlijkheid tot de parochie van Gronsveld, wiens Heer met den
pastoor de tienden deelde. In 1693 was Jean Maximiliën de Bounam, ridder van het
H. rijk, Heer der bank van Gulpen en Margraten, burgemeester van Luik, vrijheer
van Ryckholt, en na hem zijn zoon, Jean Baptiste de Bounam. 't Is mij onbekend, of
Sibilla Magdalena, baronesse van Richelt, priores van St. Gerlach, 20 April 1721
overleden, en Maria Joanna Hyacinthe de Riquelle, weduwe van Henri van der
Thommen, Heer van Breust, 19 Jan 1747 gestorven, tot de familie van latere bezitters
van Ryckholt behoorden. In de dagen der Fransche revolutie bezaten de vrijheeren
von Bongert von Pfaffendorf, in het Guliksche, de baronie. In de eerste helft dezer
eeuw was zij in 't bezit van den Heer Karel Poswick te Maastricht; tegenwoordig is
eigenaar de baron de Schiervel Vilain XIIII, die het kasteel des zomers bewoont.
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Heeft de oude rijksheerlijkheid dus geen zeer belangrijke geschiedenis en zijn alleen
eenige verspreide en onzamenhangende berigten omtrent haar verleden tot ons
gekomen, wat ons bekend is, is als bijdrage tot de kennis van de versnippering van
het grondgebied in de vorige eeuwen en van de verwarde en verwilderde
maatschappelijke toestanden op het eind der middeleeuwen niet zonder beteekenis.
Maar het zijn niet die herinneringen, die ons opwekken om den tijd van ons verblijf
te Gronsveld ons ten nutte te maken tot een bezoek aan het kleine dorpje, dat zelfs
geen kerk of school bezit, 't Is ons te doen om zijn kasteel, want zagen wij op onzen
togt ‘over de bergen,’ dorpen en gehuchten, boerensteden en heerenhuizingen, een
oud adellijk slot ontmoetten wij nog niet. Op de plaats, waar eens de sloten
Blankenberg en Gronsveld hun sterke torens verhieven, zagen wij nieuwerwetsche
landhuizen gesticht, en ons overzigt van het Limburgsche landschap zou onvolledig
blijven, wanneer de middeleeuwsche burgt daaraan ontbrak. Wij bezochten den boer
in zijn massieve hoeve; wij wenschen, zoo mogelijk, ook den edelman te leeren
kennen, gelijk hij huist op de aloude stichting van een krijgshaftig voorgeslacht. De
mededeeling, dat Ryckholt nog een welbewaard en bewoond kasteel bezit, doet ons
besluiten, den breeden heirweg op te wandelen. De afstand is trouwens niet groot.
Meer dan een kwartieruurs ligt Ryckholt niet van Gronsveld verwijderd.
't Is een open weg, die derwaarts leidt. De kleine boompjes die er staan, zullen
misschien eenmaal aan het nakroost een verkwikkend lommer bereiden, - voor ons
keeren zij de brandende zonnestralen nog niet af. Ter regterzijde dalen uitgestrekte
weilanden langzaam af naar de rivier, die hen bespoelt en in den winter ten deele
met haar vruchtbaar slib overdekt. Aan de overzijde der Maas rijst de ons reeds zoo
welbekende steile bergwand, die op haar top de ruïne van Lichtenberg draagt, en in
haar' schoot de geheimzinnige doolhoven der merkwaardige mergel-groeve verbergt.
Links van den weg klimmen de bouwvelden tegen de glooijende heuvelen op, wier
kruinen rijk met houtge-
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was zijn begroeid, de overblijfselen van de groote bosschen, waaraan R y c k h o l t
zonder twijfel zijn' naam heeft te danken. Op de grens der beide heerlijkheden stond
in vroeger dagen het zinnebeeld van den regtsdwang der Gronsvelds, de galg. Nu dit
werktuig des doods niet meer van gindschen heuveltop neerziet, is het waarlijk niet
tot schade voor het eenvoudig, maar liefelijk en bloeijend landschap om ons heen!
Dat de veroordeelde van die noodlottige plek een heerlijk uitzigt genoot, gelijk een
schrijver over Gronsvelds geschiedenis opmerkt, zal hem de gerigtsplaats wel niet
veel aanlokkender hebhen gemaakt. In deze bergen verschool zich ook de grot, waar
in de vorige eeuw een kluizenaar woonde, en waar de Gronsveldsche jeugd van den
heremiet onderwijs kreeg. En het laat zich gissen, dat ook deze zonnige hellingen
eenmaal den wijnstok droegen, in de dagen toen de wijnbouw in deze streken
inheemsch was. Althans bij Gronsveld lag van ouds een hoeve, als de
We y n g a e r t h o f bekend.
De weiden tusschen den weg en de rivier zijn van reijen wilgen en populieren
doorsneden; hier en daar rijst een meer of minder digte boomgroep er uit op en een
tamelijk bosch wijst de plaats, waar het kasteel zich verschuilt. Straks blinkt de
torenspits boven het geboomte. Wanneer de overlevering waarheid spreekt, dan moet
de Maas in vroeger tijden veel breeder zijn geweest, dan thans. Immers, zij verhaalt,
dat de stroom eenmaal langs den toren van Ryckholt liep, en zij wijst nog de zware,
ijzeren haken, waaraan de burgtheer de voorbijvarende schepen, wel niet met
onbaatzuchtige bedoelingen, vastlegde. Tegenwoordig scheidt een tamelijk breede
strook lands het kasteel van de rivier.
In het dorpje behoeven wij ons niet op te houden, 't Is een kleine verzameling van
eenvoudige woningen langs den grooten weg. Even vóór dat wij het bereiken, buigt
zich een landweg ter zijde af, die, hobbelig en oneffen tusschen wat hooger kanten
ingesloten, buitengewoon veel op de drooge bedding eener beek gelijkt. De boog
eener brug onder de heirbaan wijst er dan ook wel op, dat in den regentijd het water
van de heuvels neer-
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stroomend, den rijweg van het kasteel in een kleine rivier herschept. In den zomer
schijnt al het regenwater door den zachtcn mergelsteen te worden ingezogen, 't Is
althans opmerkelijk, dat geen enkele beek of watersprenkel tusschen de Voer en de
Geule zich van de hoogten met de Maas vereenigt.
Ons drooge rivierbed brengt ons spoedig voor twee steenen palen, met
wapenschilden versierd, - dat het beide ovale en dus v r o u w e l i j k e schilden zijn,
zal wel aan den ontwerper of aan den steenhouwer liggen. - Een ijzeren hek
daartusschen sluit den toegang tot het park, dat overigens geheel met raster-werk is
omringd. Achter het hek begint een breede kastanjelaan, die aanvankelijk regtuit
loopt, om dan met een' regten hoek zich naar het voorplein van het kasteel te wenden.
Van de plaats, waar wij staan, zien wij het kloeke gebouw ter linkerzijde, aan den
overkant van een ruime weide liggen. Het bestaat uit een' zeer zwaren vierkanten
toren, met spitsen kap, een daarnevens gebouwd woonhuis van twee verdiepingen
onder een hoog dak, en twee lagere vooruitspringende vleugels met koepelvormige
daken en kleine torentjes op het midden.
De toren is oud; het overige gedeelte van het slot dagteekent vermoedelijk van het
jaar 1779, ten deele misschien uit nog later tijd. Een steen, die gezegd wordt van het
kasteel afkomstig te zijn en thans in Gronsveld wordt bewaard, heeft ten minste het
opschrift:
B e l l o d e s t r u c t u m , c o n c o r d i a r e s t a u r a t u m 1779.
Was het in 1489 verbrande slot herbouwd, het blijkt dus in een der talrijke oorlogen,
die de Maasoevers teisterden, op nieuw te zijn verwoest, en 't laat zich denken, dat
in den loop van een drietal zoo onrustige eeuwen een huis in dezen omtrek wel
herhaaldelijk aanstoot moet hebben geleden.
Hadden wij een' middeleeuwschen burgt verwacht, wij zouden ons in Ryckholt
teleurgesteld vinden, maar het vertoont zich niet te min nog belangrijk genoeg, om
gaarne, op uitnoodiging van den eigenaar, het gebouw onder zijn geleide te bezigtigen,
en geenszins onwelkom is de verfrissching, die hij ons gastvrij aan-
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biedt, na onzen togt over de schaduwlooze bergen en wegen. Bij de voortdurende
afwisseling van bezitters en bij de herhaalde verwoestingen, waaraan het huis heeft
blootgestaan, schijnen alle charters en papieren, die er ooit mogen zijn geweest,
verloren gegaan. De baron de Schiervel verzekert ons althans, dat niets, wat een
archief gelijkt, meer op het kasteel aanwezig is. Het eenige, wat nog van het voormalig
aanzien der bezitting getuigt, is een oud wapenschild, met den keizerlijken arend,
die kroon en zwaard en scepter draagt en waaronder staat te lezen:
Richolt freij Kayserliche Baronie.
Maar de toren geeft den indruk, dat zijn sterke muren, twee meters dik, al die
veranderingen en al die verwoestingen hebben overleefd. Wordt ons verhaald, dat
hij in 1253 is gebouwd, dan geldt dat zijn leijen kap en zijn inwendige betimmering
zeker niet, maar zijn stevig muurwerk kan vrij wat stormen hebben getrotseerd en
vast hebben gestaan te midden van den vuurgloed, die de omringende gebouwen
blaakte. Een tweede toren, die aan den Z.O. hoek van het woonhuis stond, is door
den tegenwoordigen eigenaar voor eenige jaren om bouwvalligheid afgebroken. Ook
die kan tot het oude Ryckholt hebben behoord, waarvan overigens niets meer is
overgebleven, tenzij dan, dat de grond rondom het kasteel de oude fundamenten nog
verbergt. De beide vleugels, thans tot stallen en bergplaatsen ingerigt, dragen het
karakter der 181e eeuw. Het tegenwoordige koetshuis was oorspronkelijk tot kapel
bestemd; een sierlijk stukadoorwerk is aan de zoldering aangebragt. Het vertoont
twee wapenschilden, waarvan het eene een' getralieden balk draagt, het tweede, naar
het schijnt een veld van hermelijn, is met twee balken beladen. Dezelfde wapens
staan uitgebeiteld op een' steen boven den ingang van den grooten toren, maar in
omgekeerde orde. Zij komen nogmaals, maar nu in één schild vereenigd, op een der
palen van het inrijhek voor, waar zij de linkerzijde innemen. Het mannelijk wapen
is daar gedeeld, met een' klimmenden leeuw van boven, een St. Andrieskruis beneden.
Dit laatste is dat van de baronnen de Bounam en het vrouwelijk wapen moet dat van
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Maria Barbe de Moffarts zijn, met wie Jean Baptiste de Bounam, vrijheer van
Ryckholt, den 11den Augustus 1701 was gehuwd. Vreemd is het dan, dat in de kapel
en aan den toren de wapens van haar ouders zijn aangebragt1, die het slot niet bezeten
hebben, terwijl het ook zonderling is, dat het stukadoorwerk in de kapel de
verwoesting door den oorlog zou hebben doorgestaan, of dat bij den herbouw in
1779 daar de wapens zouden geplaatst zijn van geslachten, die op de bezitting geene
betrekking meer hadden. Wordt de steen te Gronsveld ten onregte als van Ryckholt
afkomstig beschouwd? Is het jaartal soms verkeerd gelezen en moet het 1679 zijn?
Of heeft de hersteller van het kasteel gedaan, wat de tegenwoordige eigenaar deed,
die op het nieuwe hek niet zijn eigen wapen plaatste, maar de schilden, die hij op het
oude vond?
Wij scheiden maar half bevredigd van Ryckholt, dat ons als oudheidminnaars en
geschiedvorschers teleurstelde, maar afgezien daarvan, als een oude vrije baronie
zijn belangrijkheid heeft en als landhuis eene niet geringe aantrekkelijkheid ontleent
aan de begroeide hoogten, die zich in zijn nabijheid verheffen, en aan het prachtig
uitzigt op de bergen aan de overzijde der Maas.
Als gij eens te Ryckholt komt, vraag dan naar de heg, die nooit wil digtgroeijen.
Die opening, waarin de nieuwgeplante dorens altijd sterven, verhaalt van een'
regterlijken moord op een' onschuldige, 't Was in 1780. Nog had de vrije baronie
haar eigen halsregt. Van het slot waren eenige kostbare juweelen verdwenen. De
verdenking viel op een' kramer. Herhaalde toepassing van de pijnbank ontperst hem
eindelijk de bekentenis van schuld. In de heg, die het slotterrein omringt, wordt een
opening gemaakt, om den ongelukkige naar de strafplaats te voeren. Het

1

Althans van haar' v a d e r , want haar moeder, Anne Jeanne à Campo, voerde geen balken,
maar een' keper van goud op sinopel.

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

74
vonnis wordt voltrokken en de geschonden lieg zal worden geboet. Vergeefs is 't,
dat telkens en telkens weer nieuwe dorens geplant worden. Altijd sterven zij weêr.
Dat is een oordeel Gods over het voltrokken doodvonnis! Dat is een getuigenis Gods
voor de onschuld van den vermoorde! En inderdaad, eenige jaren later werden de
vermiste kleinodiën op een' hoogen wilg in een eksternest gevonden. De hooge baron,
verbitterd op de schepenen, die aldus regt hadden geoefend, moet hun toen als boete
hebben opgelegd, jaarlijks 2500 guldens aan de bloedverwanten van den onschuldig
veroordeelde te voldoen, en tot aan den tijd der revolutie moet dit boetgeld zijn
betaald. Aldus verhaalt men in Ryckholt. En wilt gij nu, als tegenhanger, een ander
en minder droevig verhaal van een parelsnoer, dat voor velen een oorzaak van
blijdschap werd, zoo hoor dan de sage van h e t p a r e l s n o e r v a n G r o n s v e l d .
Eens, het was in het midden der 15de eeuw, voer de edele Heer van Gronsveld met
zijn gemalinne over de Maas, om de paters van Slavante te bezoeken. Stil was het
weder en effen de vloed. Met welgevallen beschouwt de jonge vrouw haar beeld in
het water, en terwijl zij zich voorover buigt over den rand der pont, daar raakt opeens
een kostbaar parelsnoer los, en verdwijnt in de diepte. Met luiden gil ziet zij het rijke
versiersel na. Maar nu treft haar de gedachte: ‘ik word voor mijn' hoogmoed gestraft.
Hoe vele armen, die gebrek lijden, hadden verzorgd kunnen worden voor wat ik om
den hals droeg!’ Zij verzoekt haren Heer, dat hij morgen in de rivier zal laten visschen,
met belofte, dat het parelsnoer, als het gevonden werd, voortaan het eigendom der
armen zou zijn. Aldus geschiedde het, en nog moeten de landerijen, toen voor den
prijs van het wedergevonden snoer gekocht, in Gronsveld tot onderhoud der armen
worden besteed.
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Onze togt ‘over de bergen’ was geëindigd, toen wij bij Gronsveld afdaalden in de
vlakte van het Maasdal. En aanvaarden wij, na ons uitstapje naar Rijckholt, de
terugreis, dan blijven wij aan den voet der heuvelen, wanneer wij den weg over
Maastricht nemen. Dat is hemelsbreed geenszins de naaste naar Valkenburg, ons
punt van uitgang, maar 't is in zóóver voor ons doel de beste, omdat wij daar van den
spoortrein gebruik kunnen maken. De wandeling naar Maastricht, of liever, naar
Wijk, de voorstad, aan deze zijde der rivier, zou een anderhalf uur vereischen.
Daartegen ziet een voetganger niet op, maar wij zouden dan toch nog geenszins te
huis zijn, en kunnen wij tijd winnen om nog een paar uur te Meerssen te vertoeven,
dan doen wij beter, die te besteden tot het bezoek aan die belangrijke plaats, waaraan
zooveel herinneringen uit lang vervlogen eeuwen zijn verbonden. Wie als voetreiziger
veel wil zien en veel wil doen, moet ook zuinig met zijn' tijd weten te zijn. Tusschen
Ryckholt en Wijk zouden wij niets opmerkelijks aantreffen. Wij zouden alleen het
kleine dorpje H e u g h e m (Hoogheim) doorkomen, dat onder de heerlijkheid
Gronsveld behoorde. In 1566 was hier een der middelpunten van de reformatorische
beweging, die destijds ook het land van Overmaze had aangegrepen, en Herman
Stuyker predikte er vaak onder grooten toeloop. Toen de hertog van Parma in 1579
Maastricht belegerde, had hij bij Heughem een zijner bruggen over de Maas geslagen.
Een fraai buitengoed, H o o g w e e r d , maakt tegenwoordig het voornaamste sieraad
van het dorpje uit, behalve het schoone gezigt op den St. Pietersberg, dat van alle
wisseling der eeuwen en van alle stormen in de menschenwereld onafhankelijk is.
Hadden wij den grooten weg gekozen, dan zouden wij Heughem ter zijde laten
liggen en dan waren wij over H e e r t e Wijk gekomen. Van Heer uit regtuit gaande,
konden wij, zonder Wijk aan te doen, over het dorp A m b y en het gehucht R o t h e m ,
Meerssen bereiken, maar het belangrijke en aantrekkelijke van
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dien togt zou tegen de vermoeijenis en het tijdverlies niet opwegen. Alleen tusschen
Heer en Amby zouden wij wat bosch vinden, waarin zich het kasteel Geusselt
verschuilt, en bij het gehucht Rothem zouden wij de bergreeks weêr bereikt hebben,
aan wier voet de vriendelijke Geule slingert door het lachend dal. Daar zouden wij
ook den grooten weg van Maastricht op Meerssen aantreffen.
Hebben wij van Gronsveld tot Wijk van den spoortrein gebruik gemaakt en
daardoor wat tijd gewonnen, wij kunnen onze plaatsen tot Meerssen behouden. Voor
een overzigt van het landschap is dat zelfs aan te bevelen, want de tamelijk hooge
spoorwegdijk, die geruimen tijd evenwijdig met de lijn Maastricht-Venlo loopt,
vergunt ons aan weerskanten een ruimer uitzigt, dan ons van den rijweg zou te beurt
vallen. Onbekend is ons de welige landsdouw niet, maar met genoegen zien wij haar
rijke afwisseling van heuvels en dalen, van velden en bosschen, zich nog eens voor
ons ontrollen, terwijl het stoompaard ons in snelle vaart er door heen voert. Of wij
daardoor de gelegenheid verliezen, Vaeshartelt en de overige bezittingen van den
heer Petrus Regout in bijzonderheden te bezigtigen, weten wij niet, maar de eigenaar
heeft gezorgd, dat landgenoot en vreemde voldoende op de hoogte kunnen komen
van al het fraais, dat de kunst er heeft aangebragt. Een kostbaar uitgevoerd boek
bevat een groot aantal afbeeldingen in kleurendruk, van de gebouwen, vijvers,
fonteinen, beelden en verdere sieraden der uitgestrekte tuinen, en bovendien een paar
portretten te voet en te paard van den merkwaardigen industrieel, benevens gezigten
op de fabriek met haar onderhoorigheden, afbeeldingen van aldaar vervaardigde
voorwerpen, van ridderkruizen en medailles, van een zeldzaam stuk zijde, den heer
Regout door een' Japanschen prins geschonken en door hem aan den Paus vereerd,
mitsgaders nog enkele andere curiositeiten meer. Kennen wij dat prachtig uitgevoerde
plaatwerk, dan zien wij misschien ook maar liever uit de verte de witte lusthuizen,
de heldere watervlakten, de vonkelende fonteinen, de donkere boomgroepen, dan
dat
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wij van nabij den wel wat overladen opschik zouden gadeslaan, die 't ons welligt zou
doen betreuren, dat de kunst, te midden dezer rijke natuur, niet wat grootscher roeping
heeft gehad, dan burgerjongens te voorschijn te brengen, die waterstralen opspuiten
uit een nesch, en groote kikvorschen, die een' draak besproeijen !
Aan het station Meerssen stijgen wij af. Wij vinden er vrij wat hoog hout en
ontvangen den indruk, dat het een welvarend en vriendelijk dorp is. Tegen de helling
van den berg gebouwd, liggen de huizen langs stijgende en dalende wegen en op
een' kleinen heuvel rijst de hooge, statige kruiskerk.
Meerssen is eene zeer oude plaats. Reeds voor meer dan duizend jaren wordt haar
naam in de geschiedenis genoemd, en destijds genoot zij een aanzien, waartoe zij in
den loop dier eeuwen niet weêr is opgeklommen, al had een koning, door wiens
aderen het bloed van Charlemagne stroomde - koning Willem II - in 1841 in haar
nabijheid het aloude H a r t e l t aangekocht, in wiens naam tegenwoordig zoowel die
van het riddergoed zelf, als van zijn vroegere bezitters, de HeerenVaes, nog voortleeft.
Ten jare 847 stond in Meerssen zelf een keizerlijk paleis, op de hoogte waar later de
proostdij is gebouwd. Overblijfsels van Frankischen oorsprong zijn voor eenige jaren
in den tuin van dat aloude gesticht gevonden. - 't Was een bange tijd! Het groote rijk,
door keizer Karel's krachtige hand gevormd, bestuurd en in stand gehouden, was
door zijn' zwakken zoon en opvolger, Lodewijk den Vrome, als een verdeeld en door
inwendige twisten verscheurd gebied achtergelaten. Lodewijk's zonen lieten in den
strijd tegen elkander het zwaard niet rusten in de schede, en inmiddels plunderden
en verwoestten gansche scharen van Noordsche zeeroovers het rampzalige land.
Grieksche kapers overvielen Marseille, Arabieren bezochten Rome zelf met
brandstichting en moord. Toen
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begrepen keizer Lotharius en zijn broeders, Karel de Kale en Lodewijk II, dat het
tijd werd, de handen ineen te slaan. In Februarij 847 kwamen zij te Marsna aan de
Geule in een der vorstelijke hofpaleizen zamen, en beloofden elkander plegtig hulp
en steun. Maar spoedig werd het verbond weêr verbroken. Zwakheid en verraad
bleven hun' noodlottigen invloed uitoefenen. De Noormannen bleven de geessel der
kuststreken niet alleen, maar keer op keer drongen zij diep in het binnenland door.
In 881 sloegen zij bij Elslo aan de Maas, twee uren van Maastricht, een versterkt
legerkamp op, waaruit zij jaren lang met hun strooptogten schrik en verwoesting
verspreidden, en in 891 leed koning Arnulf's leger, aan de boorden der Geule,
waarschijnlijk in dezen omtrek, een verpletterende nederlaag, toen het een sterke
rooverbende op haar' verdelgingstogt van Luik naar Aken wilde ophouden.
Maar reeds lang vóórdat de geschiedenis van het hofpaleis der keizers te Meerssen
melding maakt, moet in het Geuledal een niet onbelangrijke bevolking hebben
gewoond en er de voorregten van weelde en beschaving hebben genoten. Langs deze
heuvelen liep de groote Romeinsche heirbaan over P o n s M o s a e , - de Maasbrug,
het latere Maastricht, - die Tongeren aan Gulik verbond. Hier en daar zijn er nog
overblijfsels van te vinden, nevens den tegenwoordigen kunstweg, die overigens
meest die oude heirbaan volgt, 't Was een weg van 10,56 M. breed, bestaande uit
eenige rijen zware steenblokken, waarboven een laag fijn kiezelzand was aangebragt,
die op hare beurt met groven kiezel was bedekt. De oppervlakte was boogvormig,
terwijl een gemetseld muurtje van gehouwen Namenschen steen, 1 M. hoog en 30
Centim. dik, langs den zoom ten N., waarschijnlijk tot een waterkeering was bestemd.
Wanneer wij den grooten weg naar Houthem en Valkenburg volgen tot aan de
laatste huizen van het dorp, dan vinden wij ter linkerzijde een spoor, dat naar boven
voert. Wij behoeven dien kant niet uit en kunnen het dus ter zijde laten liggen, maar
willen wij nog eens een eigenaardig Limburgsch landschap
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zien, laat ons dit pad dan eens inslaan en, waar het zich weldra splitst, den weg ter
linkerhand houden. Wij komen dan in een' dier holle wegen, die aan de bergstreken
zooveel bekoorlijkheid geven, vooral wanneer de gloed der avondzon den stellen
rots-wand tint en de struiken hoog boven ons met haar' gouden glans overgiet, terwijl
de donkere schaduwpartijen in een geheimzinnig waas zijn gehuld. Hier blinkt aan
de eene zijde de geelwitte mergelrots, gekroond met frisch en weelderig groen van
digt ineengewassen struweelen; lauge sierlijke ranken hangen langs de blanke zijden
neêr, en om haar' voet wendt zich de weg met zijn diepe wagensporen in bevallige
bogt. Aan den anderen kant rijst een glooijende helling, met gras begroeid, waaruit
de ruwe stammen der wilgen opschieten en waarboven het bleeke groen van hun
loover, met de krachtige tinten van het houtgewas op den rotsmuur geschakeerd, een
wonderschoon gewelf over de bergkloof vormt. Langzaam klimmende, komen wij
op een' breeden, open heirweg, die over de bergkruin tusschen uitgestrekte
korenvelden loopt. Slaan wij regtsom, dan zouden wij weldra het hooggelegen gehucht
R a a r bereiken, met zijn oude hoeve, die reeds in 1381 wordt vermeld; maar vóór
dat wij zoover zijn gekomen, wenden wij ons bij dit bosch van ligte populieren
wederom regts en volgen het spoor, dat met den weg een' scherpen hoek maakt en
door de peppels weêr naar beneden leidt. Hier vinden wij een treffend gezigt op
Meerssen met zijn trotsche Gothische kerk, oprijzend boven de roode daken van het
dorp, als in een lijst van hoog opgaand geboomte gevat en met de blaauwe bergen
op den achtergrond. Niet ver van daar zijn wij weêr op den tweesprong, waar wij
zooeven den hollen weg ingingen, en weldra hebben wij de chaussee weêr bereikt,
die wij voor ons uitstapje verlieten. Eenige schreden verder, tusschen de chaussee
en de spoorbaan, ligt een gròot stuk lands, van ouds als d e o n d e r s t e
H e r k e n b e r g h bekend. Wij zien er nu niets bijzonders. Toch verbergt het hoogst
merkwaardige overblijfsels uit lang vervlogen dagen. Toen de L i m b u r g s c h e
M a a t s c h a p p i j v a n L a n d b o u w voor eenige jaren een' ploegwedstrijd had
uitgeschreven, was dit veld er
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voor gekozen, en tot groote ergernis van menig mededingenden boer was meer dan
één ploeg op verborgen muurwerk gebroken. In het voorjaar van 1865 werd het land
omgewerkt, en het trok de aandacht van den ijverigen oudheidkundige, den Heer
Habets, dat een menigte pannen, tegels en bouwsteenen te voorschijn kwamen, die
alle blijken van een' Romeinschen oorsprong droegen. De ontdekking werd
medegedeeld aan den baron de Lamberts-Cortenbach, aan wiens schoonmoeder de
kamp land behoorde, en in Augustus van dat jaar begon de opgraving van het terrein,
op kosten van dien edelman.
Allengs kwam eene uitgestrekte Romeinsche villa aan het licht, blijkbaar, evenals
al dergelijke bouwwerken in dezen omtrek, door een' geweldigen brand vernield,
maar wier metselwerk voor een groot gedeelte nog in goeden staat was bewaard en
wier inrigting nog genoegzaam te herkennen was. Men vond er de muren van 0,55
tot 0,63 Cent. dikte, uit kleine mergelblokken bestaande en met kalk verbonden. Men
vond de plaats van het i m p l u v i u m , het binnenplein, waaromheen de kamers waren
gebouwd, en men kon een aantal vertrekken meten, die meerendeels klein waren, 2
tot 4 meters in het vierkant, terwijl alleen eene kamer bij de baden een lengte van 12
bij een breedte van 3 meters had. Men vond den kelder, waarin men langs een' houten
trap van het impluvium was afgedaald en de voortreffelijk bewaarde baden, die aan
de tegenovergestelde zijde, met uitzigt op de Geule, waren aangelegd, met de beide
badkamers, het fornuis, de buizen voor het warme water en de waterreservoirs. Dit
gedeelte van het gebouw schijnt met groote weelde te zijn ingerigt, blijkens de
fragmenten van kunstig beeldhouwwerk, die men er aantrof. De steensoort van een
prachtig kapiteel schijnt afkomstig van een groeve in het land van 's Hertogenrade,
en de schoone bewerking pleit voor de hoogte, waarop in den tijd der stichting van
de villa de kunstvaardigheid der bevolking was gestegen, terwijl de overblijfselen
van schilderwerk op de wanden aanwezen, hoe overigens de vertrekken van het huis
waren versierd en welk kunstvak destijds aan de boorden van Maas
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en Geule werd beoefend. Ook groen gegoten glas werd aangetroffen, dat deels schijnt
gediend te hebben tot bekleeding van de muren, deels tot vensterglas. De
mergelblokken zijn in den omtrek uitgehouwen, waarschijnlijk in de groeve van
Geulhem, en wijzen op de vroegtijdige exploitatie van die merkwaardige grotten.
Het veelsoortig aardewerk spreekt welligt van pottebakkerijen in den omtrek, waartoe
althans de helling van den Raarschen berg de grondstof leveren kon, en de talrijke
wijnkruiken geven eenigen grond aan het vermoeden, dat op de naar het Z. gekeerde
heuvelen niet zonder vrucht de teelt van den wijnstok was beproefd.
Daar heeft op de villa aan de Geule een welvarend gezin gewoond. Sierlijk
glaswerk, smaakvolle voorwerpen van koper en brons, kostbaar bewerkte
toilet-artikelen getuigen van rijkdom en weelde, en dat men er geen gebrek leed, dat
bewijst de overvloedige keukenafval, waaronder, nevens de beenderen van rund en
schaap, die van hert en everzwijn niet worden gemist, en waar zelfs de oesterschelpen
niet ontbreken.
Een geweldige brand heeft het gebouw verwoest. Wanneer? Opgegraven munten
toonen, dat het niet vóór het jaar 145 kan zijn geschied. Maar een gansche reeks
Romeinsche villa's, aan de groote heirbanen in deze oorden ontdekt, draagt de
kenteekenen van gewelddadige vernieling, en munten van later dagteekening dan
het jaar 176 zijn daar nergens gevonden. Welnu, in dat of in het volgend jaar had
een inval der Chauken in België plaats. Van de boorden der Elbe gekomen, volgden
de plunderende benden den weg, die van Gulik naar Tongeren leidde. Toen gingen
hoogst waarschijnlijk de Romeinsche lusthuizen langs dien weg in vlammen op. Het lijk van een menschelijk slagtoffer dier vreeselijke gebeurtenis kwam bij de
ontblooting der puinhoopen aan het licht. Niet ver van het fournuis der baden lag
een man op het aangezigt, met de regterhand aan het achterhoofd. Een groote steen
had hem de ruggegraat gebroken. Was het een der bewoners, overvallen eer hij zich
redden kon? Een der plunderaars, verrast terwijl hij de rijk versierde badkamer
beroofde? Een krijgsman was het wel niet. Althans geen spoor van
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wapen of rusting was bij liem te vinden, zelfs niet het geringste overblijfsel van
kleeding of sieraad. Tot wat ras of landaard heeft hij behoord? De belangstellende
kan welligt het antwoord vinden aan de Luiksche Universiteit, wier anatomisch
cabinet het merk-waardige skelet bewaart. De overige voorwerpen, in de villa van
den Herkenberg gevonden, zijn aan het Museum der S o c i e t é h i s t o r i q u e e t
a r c h é o l o g i q u e te Maastricht geschonken.
Hebben wij een' blik geslagen in het verledene, toen het schoone landschap nabij
Meerssen de woonplaats was van een weelderig en fijn beschaafd geslacht, totdat
vóór zeventien eeuwen de daar bloeijende maatschappij te gronde ging, wij moeten
onzen togt naar Valkenburg nog niet voortzetten. Trouwens, een groot deel van den
weg is ons reeds bekend. Tusschen Valkenburg en Houthem hebben wij het
merkwaardige reeds gezien, en behalve eenige nieuwe landhuizen ontmoeten wij
ook niets, wat bijzonder onze opmerkzaamheid zou verdienen. Wij kunnen dus zonder
veel schade het spoorwegstation weêr opzoeken, om gebruik te maken van den trein,
die ons in weinige minuten ter plaatse onzer bestemming zal brengen. Maar de fiere
kruiskerk verdient in hooge mate vooraf nog ons bezoek. Zij geeft ons een en ander
te zien, dat wij elders niet aantreffen. Reeds het uitwendige heeft iets bijzonders.
Aan den Westkant sluit zich onmiddellijk een groot, vrij ouderwetsch gebouw er bij
aan, thans een particuliere woning, het heerenhuis van een landgoed, 't Was eenmaal
d e p r o o s t d i j . Gerberga, dochter van hertog Giselbert van Lotharingen, de
Gemalin van koning Lodewijk d' O u t r e m e r , schonk in 968 hare villa, goederen
en regten te Meerssen aan de abdij van St. Remigius te Rheims, en de abdij rigtte er
eene proostdij op, die eeuwen lang groote goederen en belangrijke regten in een
aantal Limburgsche dorpen bezat. De koning van Frankrijk was haar geboren voogd
en beschermer, maar de keizer, in wiens gebied zij lag, had zich voorbehouden, een'
voogd over haar aan te stellen, die de monniken en hunne
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bezittingen zou beschermen en bewaren. Lang hebben de Heeren van Valkenburg
de erfelijke voogdij van Meerssen en onderhoorigheden, met den invloed en de
inkomsten daaraan verbonden, bezeten. Heer Walram van Valkenburg kon evenwel
niet beletten, dat de plaats in den jare 1287 door de Luikenaars geplunderd en verbrand
werd. Wèl was het aan de voorspraak van den koning van Frankrijk te danken, dat
de goederen der proostdij niet in beslag werden genomen, toen Meerssen aan de
Staten kwam. In ‘den Franschen tijd’ werden haar landerijen stuksgewijze verkocht.
De kerk, die aan het huis is verbonden, draagt de kenmerken, dat zij in haar'
tegenwoordigen vorm door Fransche bouwmeesters is gesticht, 't Is een kruiskerk in
den Gothischen stijl van het tweede tijdperk (s t y l e r a y o n n a n t ) gebouwd. Heeft
zij thans den vorm van een geknot kruis, daar de Wester-arm niet de vereischte lengte
heeft, het is, omdat de toren in 1649 bij een' zwaren storm is ingestort en een gedeelte
van de kerk zóódanig beschadigd heeft, dat het moest worden afgebroken en sedert
niet weêr is hersteld. De grondslagen van den toren schuilen nog in den tuin der
proostdij. De tegenwoordige kerk is niet de eerste, die hier gestaan heeft. Het Westelijk
deel bewaart tot op zekere hoogte het muurwerk van een kleinere en oudere kerk,
die in Romaanschen stijl was opgetrokken.
Opmerkelijk is de Noorder-ingang, die, weinig in 't oog vallend, achter den
uitspringenden muur der proostdij in een' blijkbaar weinig bezochten uithoek ligt,
die ook in den loop des tijds doêr weer en wind geschonden en door onhandige
restauratie be-dorven is, maar van hoog belang, als in ons vaderland eenig in zijne
soort. Die ingang toch is overhemeld door een portaal met geribde spitsbogen,
waartusschen een menigte beeldjes van Engelen en Heiligen zijn aangebragt. In
Frankrijk treft men zulke portalen in grooten getale aan; in België vindt men ze, te
Tongeren en te Dinant aan de L.V. kerken, te Brussel aan O.L.V. op d e n Z a v e l ,
te Yperen aan de St. Maartenskerk. In ons vaderland komen zij niet voor, dan aan
de St. Servaas te Maas-
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tricht en hier te Meerssen, die dus als dorpskerk in de Nederlandsche gewesten de
eenige is. - Een ander ten onzent geheel eenig stuk is in de kerk zelve te vinden. Het
is eene t h e o t h e c a of H. Sacramentshuisje. De legende verhaalt, dat vóór eeuwen
de kerk te Meerssen door brand werd verwoest. Het Ciborium met de gewijde Hostiën
loopt gevaar, in de vlammen verloren te gaan. Maar een jongeling, die bezig is het
veld te ploegen, verlaat paarden en gereedschap en waagt zich in het brandend
gebouw. Het gelukt hem, het heiligdom onbeschadigd uit den verdelgenden vuurgloed
te redden, en als hij naar zijn' akker terugkeert om zijn' arbeid voort te zetten, dan
vindt hij tot loon van zijn moedige zelfopoffering het werk door Engelen gedaan.
Des jong'lings naam werd niet bewaard
Voor 't dankbaar nageslacht,
Maar wel zijn daad. De kunstenaar
Heeft in een meesterwerk
Haar afgebeeld in 't hoofdaltaar
Van Meersen's nieuwe kerk.

Het ‘meesterwerk’ is nog boven het altaar te zien. Maar vrij wat grooter kunststuk
werd ter zijde er van, tegen een der wanden van het koor, aangebragt tot bewaring
van het zoo wonderdadig behouden Ciborium. Een bundel opgetaste torentjes, uit
een soort van bloem opschietend en zich tot aan het gewelf verheffend, bevat een
kamertje, waarin langen tijd het Allerheiligste werd geborgen. Rondom zijn nissen
in den vorm van Gothische vensters, waarin zinnebeeldige voorstellingen van het H.
Sacrament zijn geplaatst, a l s h e t o f f e r v a n M e l c h i z e d e k , d e
i n z a m e l i n g v a n h e t M a n n a e. derg., terwijl het werk wordt gekroond door
het beeld van den H. Norbertus, den ijverigen tegenstander van Tanchelm, die de
waarachtige tegenwoordigheid ontkende. Het schoone, misschien wel wat al te rijk
en bont versierde stuk is uit de eerste helft der 16de eeuw afkomstig, in de derde
Gothische orde (s t y l e f l a m b o y a n t ), met overhelling tot den renaissance-stijl.
Op het koor staan goedbewerkte en goedbewaarde koorban-

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

85
ken, uit de L.V. kerk te Maastricht afkomstig. Wat het beeldhouwwerk betreft, moeten
zij bij de koorbanken te Breda en te Dordrecht achterstaan, maar daarentegen prijken
zij met fraai schilderwerk van den Luikenaar Coclers, bisschoppelijke symbolen
voorstellend. In het N. transcept en in de sacristy zijn muurschilderingen ontdekt,
die welligt meer om haar ouderdom dan om haar kunstwaarde opmerkelijk zijn. Er
is echter voor het oogenblik nog te weinig van te zien, om een oordeel te kunnen
vellen. Enkele Engelen en Heiligenbeelden zijn er op te herkennen. Misschien zal
er meer voor den dag komen, als de witkalk verwijderd kan worden, maar naar het
schijnt hebben de kleuren reeds veel geleden.
Ook deze kerk was in den tijd der Republiek, en nog na de oprigting van het
koningrijk Holland, bij de R. Catholieken en Protestanten in gemeenschappelijk
gebruik. Sedert 1837 hebben de Hervormden te Meerssen een eigen bedehuis. Ook
de Israëlieten hebben er eene bijkerk.
De lange zomerdag loopt ten einde. Wij hebben den tijd wèl besteed. Na gedanen
arbeid is het zoet rusten. Onder de boomen, die het station omringen, wachten wij
den trein af, die ons huiswaarts voeren zal. De zon is ondergegaan, de schemering
daalt. Hoe rustig en kalm is het hier. Hoe liefelijk suist de koelte door de toppen. De
vermoeide arbeider is naar huis gekeerd. Hier en daar flikkert een lichtje door de
vensters. Enkele vrolijke stemmen laten zich hooren te midden der stilte, en in de
verte klinkt nu en dan het geblaf van een' waakhond op een hoeve. Een indruk van
vrede maakt zich van ons meester. Veilig kan de landman slapen in zijn eenzaam
huis in de bergen. Onbezorgd kan de daglooner het moede hoofd neêrleggen in zijn
afgelegen hut. Geen vijandige hand zal zijn schamel eigendom aantasten, geen
baldadige ruiterbende zal zijn welig korenveld vertrappen, geen alarmklok zal hem
opschrikken uit zijn rust, om hem te zeggen, dat de gevreesde stroopers naderen, 't
Is vrede aan de boorden der Geule: geen
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edelman roept zijn dienstluiden meer te wapen, om hun bloed te storten in zijn veeten
met een' naburigen Heer. Geen dievenbenden, door overheidspersonen en ambtenaren
gesteund, zullen des nachts verschrikking komen brengen in dorpen en gehuchten,
't Is veilig op den weg, en wilden wij in het duister naar Valkenburg wandelen, geen
haar zou ons worden gekrenkt. Hoe liefelijk is die rust, hoe gezegend die vrede! In
bonte menge-ling gaan ons de beelden voorbij. Ernstige Romeinen wandelen hier in
de weelde hunner verfijnde beschaving; maar de wilde horden komen en hun rijke
villa's gaan in vlammen op. Trotsche Noormannen draven op hun oorlogsrossen
langs de rivier, wier wateren door het bloed van duizenden van Christenen worden
gekleurd. De heuvelen weêrkaatsen het gerinkel der ijzeren rustingen en de
strijdleuzen van Valkenburg en Luik. Jaren lang dreunt de donder der kanonnen in
oorlog op oorlog, en ook als hun stemmen zwijgen, is 't inwendig geen vrede, want
misverstand en verbittering heerscht tusschen regeering en onderdanen. De gevreesde
‘bokkenrijders’, de geheimzinnige vermetele roovers, vervullen meer dan dertig jaren
lang het land van Valkenburg alom met schrik, totdat, vóór honderd jaar, in 1777,
de verschrikkelijke bende door beulshanden was uitgeroeid. Verbrokkeld was het
grond-, en verbrokkeld het regtsgebied. Allerlei wetten gelden; in de tallooze groote
en kleine heerlijkheden bewaart ieder Heer zijn zelfstandigheid, slaat zijn eigen geld
en oefent zijn eigen jurisdictie. Sterke kasteelen worden roofnesten, die jaren lang
alle wet en gezag trotseren. Vorsten in menigte deelen de souvereiniteit in een land,
als een dambord in tientallen stukjes verdeeld. Hoeveel verschillende afzonderlijke
bezittingen hebben wij heden niet doorwandeld! Hoe verwarrend is de indruk, dien
wij ontvingen, terwijl wij hier en daar het boek der geschiedenis opensloegen! Wat
al bontgekleurde tafereelen verdringen zich voor onzen geest, terwijl wij hier rusten
en droomen! Thans is het vrede en veiligheid en vrijheid in het land van Overmaze.
Wèl ons, dat wij met dien indruk mogen heengaan.
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Aanteekeningen.
Aan den Heer P.H. Witkamp te Amsterdam dank ik eenige opmerkingen omtrent
mijne wandeling i n e n o m Va l k e n b u r g , die ik hier gaarne opneem.
Deel II bl. 316. E p e n en S l e n a k e n stonden tot het oude hertogdom Limburg
in dezelfde betrekking als Witthem, Gronsveld, Cartiels enz. Bl. 316. Onder de
plaatsen tot Guliksch grondgebied behoorende, had ook Te g e l e n , tusschen
Roermond en Venlo, genoemd moeten worden. Bl. 317. Ook Belgisch Limburg
vormt geen groot deel van het oude hertogdom. Het bestaat grootendeels uit stukken
van het graafschap Loon, eenige Brabantsche en Luiksche streken, het graafschap
Reckheim, de baroniën Kessenich en Petersheim, de heerlijkheid Leuth enz. Overigens heeft niet het Weener Congres, maar koning Willem I de provincie Limburg
gemaakt.
St. Gerlach werd niet door keizer Jozef II opgeheven (bl. 350), maar door hem in
1785 aan de Vereenigde Nederlanden afgestaan en in 1786 door de Staten bij het
land van Valkenburg ingelijfd.
De Valkenburgsche grotten zijn vermeld in W i t k a m p 's A a r d r i j k s k .
Wo o r d e n b o e k v a n N e d e r l a n d , bl. 1238.
Ook omtrent andere Limburgsche plaatsen zijn in dat werk bijzonderheden te
vinden. Ik citeerde het niet, omdat ik het hier niot tot mijn beschikking heb.
Enkele opmerkingen omtreut andere punten vinden hare plaats in de
B i j v o e g s e l s en v e r b e t e r i n g e n .
Het opstel o v e r d e c a t a c o m b e n te G e u l h e m van prof. H.J. Allard, te
Maastricht, (Aant. dl. II. bl. 371), is sints in het licht verschenen; eene plaat geeft
een afbeelding van de merkwaardige kapel aldaar, terwijl een verbeterde en
vermeerderde uitgave onlangs uitkwam.
Omtrent bijzonderheden uit het landbouwbedrijf in dit deel van Limburg ontving ik
zeer gewaardeerde inlichtingen van den Heer Habets te Berg-Terblijt. Het gezegde
op bl. 43 (dl. III) ‘de paarden wordon afgespannen’, berust op een misverstand. Over
de Romeinsche heirbaan, de gasthuizen langs dien weg en den moord door de ‘gasten’
in het gesticht onder Bemeleu gepleegd, (bl. 46,47,48) is te raadplegen het II deel
der P u b 1 i c a t i o n s , bl. 228 en 252.
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De geschiedenis van Keer en Cadier, benevens die van het slot Blankenberg, is
behandeld door Habets in zijne N o t i c e s u r l a c i - d e v a n t s e i g n e u r i e d e
C a d i e r e t l e c h a t e a u B l a n k e n b e r g . (Ruremonde, 1876.)
De geschiedenis der Heeren van Gronsveld is te vinden: P u b l . dl. XII. bl. 1 vv.; de
graftombe in de kerk aldaar is beschreven: P u b l . IV. bl. 145 ev. Bijzonderheden
omtrent de omstreken van Gronsveld leverde Caumartin, P u b l . I. bl. 262 e.v.
Het ‘trotsche kasteel’, bl. 61 vermeld, is niet N e d e r - C a n n e , maar C a e s t e r t .
Omtrent Ryckholt schijnt niet veel te vinden. Ik ontleende de namen der verschillende
bezitters aan de P u b l . dl. XII. bl. 7 en 116. dl. X. bl. 45,48, 54, aan Goethals, d i c t .
g e n e a l . dl. I, aan dr. C. Wolff, d i e u n m i t t e l b a r e n T h e i l e d e s
e h e m a l i g e n , R.D.K. r e i c h e s n a c h i h r e n f r ü h e r e n u n d
g e g e n w a r t i g e n Ve r b i n d u n g . De herbouw van het kasteel in 1779 wordt
vermeld: P u b l . dl. IV. bl. 424. Aan de Heeren Eversen en Vorsterman van Oyen te
Maastricht dank ik eenige welkome inlichtingen. A l l u e n d a en S i m o n vond ik
bij Wauters: t a b l e c h r o n . d e s d i p l . i m p r . II 40 en IV 61.
De overleveringen omtrent de d i e f a c h t i g e e k s t e r t e R y c k h o l t , h e t
p a r e l s n o e r v a n G r o n s v e l d en den kerkbrand te Meerssen zijn te vinden bij
Welters: L i m b . L e g e n d e n , S a g e n , S p r o o k j e s en Vo l k s v e r h a l e n .
Het kostbaar plaatwerk betreffende Va e s h a r t e l t is getiteld: A l b u m , d e d i é
a m e s e n f a n t s e t m e s a m i s . (Maastricht 1868.) De platen met de wapens
en kwartieren zijn gedrukt bij Ch. Claesen te Luik, de overigen bij Lemercier en Co.
te Parijs. Zij zijn voortreffelijk van uitvoering.
Vaeshartelt werd in 1841 door koning Willem II aangekocht van de erven des
graven de G r i m a u d e t .
De villa van den Herkenberg is beschreven door Habets: D e c o u v e r t e s d'
a n t i q u i t é s d a n s l e d u c h é d e L i m b u r g . (Ruremonde 1871.) dl. I. bl. 201
e.v; en P u b l . dl. VIII bl. 379 e.v., met een aantal platen, waarop het voornaamste,
wat gevonden werd, is afgebeeld.
Eenige bijzonderheden omtrent de kerk te Meerssen ontving ik van prof. Allard
te Maastricht. Over de proostdij te Meerssen is o.a. te raadplegen P u b l . dl. VI. bl.
31 e.v. en IV. bl. 25 e.v.
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PA. Schipperus.del.lith.
RUINE VAN HET HUIS TER HAAR
S. Lankhout & Co den Haag
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De ruïne van het huis ter Haer.
't Is een der schoonste, zoo niet de schoonste ruïne, die wij in ons vaderland hebben
aan te wijzen. Kroonde zij een der bergtoppen aan den Rijn, zij zou eene Europeesche
en misschien meer dan Europeesche vermaardheid genieten. Blondlokkige M i s s e s
z o u d e n er in 't voorbij varen haar kijkers op rigten, of er een schets van maken als
zij in den omtrek vertoefden; ‘zeer gnädige Gravinnen, met een Sehnsuchtsmeir in
't oog’, zouden er dweepen aan den voet der hooge muren, en muzenzonen met groote
baarden en kleine petten zouden op het ruig begroeide binnenplein hun opgewonden
liederen komen zingen. Ook de Nederlander zou er van weten te vertellen, als hij
tehuis kwam van den Rijn. Hij zou den bergtop hebben beklommen; hij zou hebben
rondge-doold in de gewelfde kelders; hij zou den torentrap hebben bestegen en hij
zou zeggen, dat onder de burgten, die trotsch en geheimzinnig neêrzien op den
prachtigen stroom, deze fiere bouwval geenszins de minste moet worden genoemd.
Maar de ruïne van het huis ter Haar ligt niet aan den Duitschen Rijn. Zij ligt bij
Vleuten in de provincie Utrecht. Daar
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‘trekt zij’ - zooals Robidé van der Aa zegt - ‘de oogen tot zich van allen, die dat
gedeelte dezer provincie bezoeken.’ Zonder twijfel. Wie den grindweg tusschen
Woerden en Breukelen langs komt, die ziet haar. Maar wie komt ooit op dien weg?
Wat vreemdeling reist ooit in die streken? Wat landgenoot heeft er ooit iets te doen,
tenzij dan, dat hij een handelsreiziger is? De jongelui uit Utrecht rijden er nog wel
eens met een tilbury heen, maar 't is niet to ontkennen, dat aan den anderen kant der
grijze bisschopsstad de bosschen van Zeist en de villa's van Driebergen vrij wat
aantrekkelijker zijn, dan de saaije, kronkelende weg naar Vleuten, waar niet veel
anders te zien is, dan uitgestrekte wei- en bouwlanden, hier en daar met een hofstede
en een boomgaard. Niemand komt in de nabijheid van het huis t e r H a a r , of hij
komt er om de wille van dat huis zelf. Toch kunnen honderden en duizenden de ruïne
althans van verre gezien hebben. In den winter komen haar donkere muren tusschen
het omliggend houtgewas uit, en wie van Gouda naar Utrecht reist, die kan haar vrij
goed ontwaren, wanneer de witte toren van het huis d e n H a m voorbij is gevlogen,
mits hij de plaats weet en goed oplet. Beter, veel beter, is zij te zien van de spoorlijn,
die Harmelen aan Breukelen verbindt. Die weg loopt er tamelijk digt bij langs, en
de groote steenklomp met den ronden toren is duidelijk genoeg te onderscheiden,
als de lucht niet al te bewolkt is of niet, juist ter ongelegener tijde, de dikke damp
voor de ramen neêrslaat, - een geenszins ongewoon geval in een' spoortrein. Zulk
een blik is echter natuurlijk in het gunstigste geval niet meer dan zeer oppervlakkig
en, verre van te voldoen, kan hij alleen den lust opwekken om dat uitgestrekte gebouw,
dat zoo hoog en krachtig boven de boerenhoeven uitsteekt, eens nader te gaan bezien.
Wie dat doet, zal zich niet teleurgesteld vinden, want was het Sticht van Utrecht
eenmaal overrijk in ridderhofsteden, deze gold voor de grootste van allen, en haar
stevig muurwerk is nog genoeg gespaard, om haar een meer dan vlugtig bezoek
overwaardig te maken.
Het naaste station is dat van H a r m e l e n . Vandaar uit is de
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ruïne in een drie kwartier te bereiken. Zij ligt omstreeks twee uur van Utrecht,
anderhalf uur van 't station Breukelen, een uur van dat te Maarssen. Geen dier wegen
verdient de voorkeur om iets merkwaardigs, dat er in 't voorbijgaan zou te zien zijn.
Niet altijd Avas dit deel van het Sticht zoo arm aan opmerkelijke gebouwen. Daar
was een tijd, toen een kring van sterke ridderburgten deze grenzen van het
Nederkwartier tegen den Hollandschen erfvijand dekte, en in de dagen van voorspoed
en weelde, toen lustplaats aan lustplaats de boorden van den Vechtstroom omzoomden,
kon de rijke koopheer zijn togtjes in zijn pleizierjagt op de rivier of in zijn karos
langs haar oevers wel afwisselen met een' langeren rid door de vlakke, vruchtbare
velden ten Westen van de Vecht, en hij zou er meer dan ééne kloeke ridderhofstad
voorbijkomen, op meer dan één oud adellijk huis bij vriend of bloedverwant een
gastvrij onthaal vinden. Wie bij Over-Holland den kleiweg verliet, orn het rijpad
langs de smalle, heldere vaart te volgen, had weldra, vóór het jaar 1673 althans, een
tweetal sterke sloten zich zien spiegelen in hun breede grachten. Daar lag het hooge
huis t e r A a , met zijn' ringmuur om het voorplein, zijn vierkant poorthuis, zijn'
achtkantigen hoektoren en zijn' zwaren, afzonderlijk liggenden burgt, door een gracht
van het hoofdgebouw gescheiden. Daar lag, een weinig verder, het oude R u w i e l
met zijn rondeel, zijn trapgevels, zijn hoog gedakt woonhuis en zijn' ranken toren,
die uit het midden der slotgebouwen oprees. Na 1673 had hij er niets meer dan de
droevige puinhoopen van gevonden; want door de Franschen, die in Utrecht lagen,
waren ook deze kasteelen verwoest, en hun eigenaars hadden zich niet opgewekt
gevoeld, hen weêr op te bouwen uit hun puin, gelijk 't met de vernielde sloten aan
de Vecht was geschied. Maar wie tusschen Maarssen en Breukelen, tegenover het
prachtig drietal hofsteden H o o g e v e c h t , O t t e r s p o o r en G a n s e n h o e f , den
landweg volgde, die
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N y e n r o d e ' s g e r e g t van de heerlijkheden M a a r s e n b r o e k en T h e r m a a t
scheidde, die kon nog in de vorige eeuw een niet onbelangrijk aantal oude, maar nog
altijd bewoonde heerenhuizen vinden, eer zijn vierspan - 't mogt wel haast een zesspan
zijn, als 't niet lang had gedroogd in den zomer! - hem weêr voor de muren van
Utrecht bragt. Deze landstreek had, in vergelijking met andere oorden in het Sticht,
niet veel geleden. Wèl was den 3den September 1673 Vleuten geplunderd, wèl was
Harmelen het tooneel van meer dan ééne schermutseling, wèl wemelde 't hier soms
van ruiters en soldaten, toen Woerden door den prins werd belegerd, maar de
ridderhofsteden leden weinig aanstoot. Zij behoorden nagenoeg allen aan Utrechtsche
edelen, destijds als onderdanen van den koning van Frankrijk beschouwd, en diens
politiek bragt niet mede, hunne eigendommen te verwoesten.
Wie dan den landweg insloeg, die van de Vecht in Z.W. rigting naar de Heikoper
wetering liep, die trof er, even vóórdat hij aan die vaart was gekomen, een' dwarsweg
aan, waarlangs hij, links omslaande, zijn' togt vervolgde. Dan kwam al spoedig het
huis t e r M e y in 't gezigt, met de hooge trapgevels aan het breede, smalle
hoofdgebouw en de beide vleugels, waarvan één in het midden van den voorgevel,
de andere aan het einde er van vooruitsprong, als torens om de brug over de breede
gracht te dekken. In de onmiddellijke nabijheid rezen de statige gebouwen en torens
van t e r H a e r . Straks leidde hem het zandpad, dat om de kleine maar schoone kapel
van de buurt de Haer zich heenboog, langs den zwaren, vierkanten toren van het huis
d e n H a m en de riddermatige hofstad B o t t e s t e i n , naar het welvarende
V l e u t e n , beroemd om zijn vruchtbare boomgaarden en zijn smakelijk bier. - De
vrome Dirk Rafaelsz. Camphuizen heeft er van 1615 tot 1618 gearbeid, door Roomsen
en Onroomsch hooggeschat en bemind.
Te Vleuten, niet ver van de kerk, stond een dier eigenaardige torens, wier
eenvoudige inrigting en bekrompen ruimte hen voor de woning van een adellijk gezin
niet zeer geschikt maak-
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ten, maar wier hooge ouderdom juist daardoor bewezen werd. 't Was een stevig,
vierkant gevaarte van vier verdiepingen boven de kelders, met kanteelen en hangende
torentjes op de hoeken. Daartegenover prijkte het huis d e n E n g h , welks schoone
voorpoort den toegang gaf tot het ruime, beplante plein voor de deftige ridderhofstad,
met het hooge leijen dak boven den ouden, vierkanten burgt en den nieuweren vleugel
met zijn breede trapgevels. Een weinig verder, waar de wetering een' scherpen hoek
maakte, lag het hof t e r We i j d e , wiens klokvormige torenkap vrolijk uitstak boven
het onregelmatige woonhuis, met zijn uitbouwsels en ver vooruitspringenden vleugel.
En dan liep de weg langs de heldere vaart, aan wier oevers wel geen ridderhofsteden
meer oprezen, maar toch meer dan één heerenhuis met zijn plantages en menig rijke
hoeve was gesticht.
Wie den togt wilde uitbreiden en van de Haer over H a r m e l e n naar Utrecht
wilde rijden, die vond daar het edele, thans zoo kinderachtig opgesmukte kasteel in
een uitgestrekt en rijk met welig hout bewassen park en, bij de groote kruiskerk, de
aloude kommanderij der Malthezer ridders. B a t e s t e i n ' s lustig plantsoen, onder
welks lommer Abraham Ormea en Bernardus Costerus en de hooggeleerde Petrus
Burmannus zoo gaarne de zomermaanden doorbragten, spiegelt zich daarginds in
den Rijn. Straks schemeren de graauwe muren van het sombere N i j e v e l d , de oude
stamburgt der Va n Ve l d e ' s , in 1356 verwoest, door de Zuylen's herbouwd, in
de 16de eeuw de bezitting der Brederode's, later der grafelijke familiën v a n D o h n a
en v a n d e r L i p p e , der M i l a n V i s c o n t i ' s en der v a n R e e d e s . En als het
dorpje d e M e e r n is doorgereden, dan trekt het fraaije huis d e Vo o r n , met zijn
spitse daken en zijn sierlijk overkapte achtkantige torens, de regtmatige aandacht.
Thans is van dit alles niets meer te vinden, dan het gemoderniseerde, witgepleisterde
kasteel te Harmelen, de dikke toren van d e n H a m met zijn rood pannendak en de
merkwaardige ruïne van het huis t e r H a a r
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't Is een rustig en landelijk plekje, dat dorpje H a a r Z u i l e n s , dat hier voor ons
ligt onder de muren van den hoogen burgt, waaraan het zijn ontstaan en zijn opkomst
dankte en dien het in zijn eenvoudige nederigheid heeft overleefd. Een ruim, met
gras begroeid plein, door kloeke stammen omringd en overschaduwd, daaromheen
enkele burgerwoningen en een tamelijk ruime herberg, waartoe een paar groote
schuren behooren, zietdaar het dorp, of liever het gehucht. Boven een der schuurdaken
steekt het pannendak van een vierkant torentje uit. Dat was weleer de kapel. Maar
aan de eene zijde van het dorpsplein rijst de majestueuze ruïne uit de ruig bewassen
gracht. Wij zien haar van hier in haar' grootsten omvang, al vertoont zij zich van hier
niet in haar schilderachtigste gedaante. Indrukwekkend zijn de strenge lijnen van de
nog nagenoeg geheel gespaarde buitenmuren van het hoofdgebouw, van de beide
ronde torens en den hoogen gevelmuur, die zich nog boven de met gras en mos
begroeide steenmassa verheft, 't Kost onzer verbeelding weinig moeite, het zware
dak weêr te plaatsen op het huis en de achthoekige spitsen op de torens en het trotsche
gesticht weêr te zien in den toestand, waarin het zich van hier moet hebben vertoond,
eer het aan een langzaam verval werd ten prooi gelaten. Wij merken daarbij op, dat
de muur boven de vensters der tweede verdieping aanmerkelijk minder dik is. Wij
zien in de hoeken, die de torens met den buitenwand vormen, een paar deuropeningen,
op dit smalle terras uitkomend en wij ontdekken beneden de hoogste raamgaten de
gleuven, waarin eens balken hebben gerust. Dat wijst ons op een galerij, die rondom
het huis liep, en die inderdaad op de nog bestaande afbeeldingen vań het slot in zijn'
welstand ook is te zien. Die galerij, zonder twijfel tot verdediging van het kasteel
bestemd, geeft aan het huis iets eigen-aardigs, iets geheel eenigs welligt, en ook in
dit opzigt verdient de ruïne de opmerkzaamheid onzer boiiwkundigen. Van den kant,
waar vroeger de ingang was, heeft het gebouw meer geleden. Het schilderachtige
van den vorm heeft er door gewonnen; maar hier moet de afbeelding aan de
verbeelding te hulp komen. Een
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vierkante toren, nog in vrij goeden staat, springt voor het front vooruit. Het overblijfsel
van een' tweeden toren, wiens muurwerk in gelijke lijn met den hoofdmuur blijft, is
door een' lagen muur aan een' niet zeer hoogen, maar dikken en zwaren ronden toreu
verbonden, die den N.O. hoek dekt. Tusschen beide vierkante torens leidt thans een
begroeid dijkje binnen de ruïne. Daar was eens de gewelfde poort, waartoe een vaste
brug op steenen bogen van het ruime voorplein voerde. De galerij, door den ronden
toren aan den Westelijken gevel een oogenblik afgebroken, liep tot den eersten toren
aan den voorgevel door. Van den voorburgt is niet meer, dan een enkel muurbrok
over. Toen het slot nog de woonplaats was van een adellijk gezin, stonden hier de
stallen, en kunstig aangelegde plantagiën moeten het destijds, hebben omringd.
Laat ons, na den blik op 't uitwendige te hebben geworpen, ook het inwendige
bezoeken. De kastelein in de herberg heeft den sleutel van het houten hek, dat den
voorburgt afsluit. Wij zouden haast vermoeden, dat het dijkje, of, wilt gij, de
glooijende puinhoop, die ons naar het binnenplein tusschen de vervallen slotgebouwen
brengt, van nog niet veel jaren dagteekent. Althans, de plaat door Christ voor Robidé
van der Aa's ‘O u d - N e d e r l a n d i n b u r g t e n e n k a s t e e l e n ’ geteekend,
geeft den ingang te zien, onmiddelijk oprijzend uit de gracht, in wier helder water
de koeijen plassen en die dus zeer ondiep moet zijn geweest. Is die afbeelding juist,
dan was destijds de ruïne niet veel minder dan ongenaakbaar, tenzij men 't zich
getroostte, door de gracht te waden en voorts tegen de steile muurbrokken op te
klouteren. Zouden wij ons daardoor welligt niet hebben laten afschrikken, welkom
is 't ons niettemin, dat het ons thans gemakkelijker is gemaakt. Wij zijn op het
binnenplein, een verwarde, begroeide hoop puin, waaromheen aan den W. en Z. kant
de hooge muren nog oprijzen, en vanwaar wij in de nog ten deele gespaarde vertrekken
en kelder kunnen doordringen. Van den N.W. hoek van het huis is alleen nog de
buitenmuur met zijne diepe raamopeningen over, en de toren naast de poort, hoe-
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wel nog in zijn muren staande, is ontoegankelijk geworden door het wegvallen van
den trap, waarvan de sporen nog te zien zijn, terwijl de vorm en hoogte van het dak
op dit gedeelte der hofstad tegen den torenmuur is na te gaan. Maar de beide zalen
en de daaraan grenzende vertrekken in het hoofdgebouw zijn nog in tamelijk goeden
staat en althans duidelijk genoeg te herkennen. De hooge vierkante toren, die op het
plein vóór het hoofdgebouw oprees, en waarin de groote trap was aangebragt, is
grootendeels vervallen, en de ronde toren in den Z.O. hoek had geen' afzonderlijken
opgang. Wij kunnen hier dus niet naar boven klimmen. Maar de fraaije toren aan
den W. gevel staat nog in zijn geheel en uit zijn' gewelfden kelder kunnen wij den
kunstig gemetselden wenteltrap bestijgen, die ons wel niet naar den top, maar althans
op het gewelf der derde verdieping brengt, en zelfs nog iets hooger, maar dan moeten
wij terug, want de houten zolderingen daar boven zijn verdwenen. Het metselwerk
van het bovenste gedeelte van den toren heeft het eigenaardige, dat het niet massief
is, maar van binnen ter dikte van 1½ steen met openingen of kastjes is ingewerkt.
Ruime, in elkander loopende kelders strekken zich onder het gansche gebouw uit.
Naast den toren, dien wij beklimmen, is de keuken nog aan den gootsteen te
herkennen, en van het puin, dat het binnenplein vult, kunnen wij afdalen in het sterke
gewelf van den lagen toren, die het front heeft gedekt en den Oostmuur bestreek.
Wat eens ter versiering van het slot was aangebragt, is verloren, maar dat het een
sterk kasteel is geweest, dat kan de bouwval nog overvloedig bewijzen. 't Was
blijkbaar niet alleen bestemd om een groote en geriefelijke woning voor een' edelman
en zijn gezin te zijn, maar het moest ook een' vijandelijken aanval kunnen weêrstaan.
Daartoe werden de muren der benedenverdieping ter dikte van 1.40 M. gemetseld;
daartoe werden nevens de vensters holten aangebragt, waarin de houten balk ter
sluiting van de luiken werd vastgezet; daartoe werden de kleine gleuven in den muur,
die als lichtopeningen en als kijk- en schietgaten tevens konden dienen, in schuine
rigting
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geplaatst; daartoe ook in de privaten aan den O. gevel de smalle raampjes zóó
gemaakt, dat geen pijl of kogel daardoor kon binnendringen. Daartoe ook de galerij,
waaruit het beklimmen van de muren kon worden verhinderd, terwijl ook overigens
langs den ganschen omtrek van het gebouw geen enkel punt was, dat voor het
werpgeschut uit de ver uitspringende torens was gedekt. Kon de burgt alzoo een wel
versterkt kasteel genoemd worden, en bood het ruimte genoeg voor een aantal
wapenknechten, het bevatte ook de noodige zalen en vertrekken voor den burgtheer
met zijn gezin en zijn dienaars. En toen de man, die later als de wakkere verdediger
van Leiden en als de eerste curator der nieuwe hoogeschool, als uitstekend geleerde
en smaakvol dichter, een' wel verdienden roem zou verwerven, - toen Jonkheer
J o h a n v a n d e r D o e s in 1564 hier op het hooge huis ter Haar met Lysbeth van
Zuylen huwde, toen ontbraken er zeker de kamers niet, waar de vrienden en magen
van den edelen bruidegom de gastvrijheid van Heer Dirk van Zuylen konden genieten.
Deels zijn zij nog in het hoofdgebouw gespaard, deels is hun ligging en omvang nog
genoegzaam te herkennen tusschen de hooge muren, die het binnenplein omringen,
en wat van het huis nog over is getuigt van den rijkdom van den edelman, die 't aldus
weêr uit zijn puinen heeft opgebouwd.
Want het tegenwoordige huis is niet het oude, dat omstreeks 1162 of 1165 door
Godschalk van Woerden moet zijn gesticht, of althans door hem bewoond werd.
Naar het schijnt heeft het magtig geslacht van Woerden hier in den omtrek uitgestrekte
bezittingen in eigendom en in leen gehad. Uit hunnen stam waren, behalve de Heeren
van der Haer, die van Harmelen, Uteneng en Utenham, in deze streken rijk gegoed,
en allen voeren de ruiten van Woerden, gelijk nog menig ander edel huis, dat in
Holland en het Sticht was gevestigd. -Tot 1451 bleef het huis in het bezit van Heer
Godschalks' afstammelingen. Toen werd Dirk van Zuylen er mede beleend, als
gehuwd met Josina van der Haer. Dertig jaren later was het uur der verwoesting voor
den grijzen burgt geslagen. De magtige Bourgondische vorsten had-
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den een tijdlang de erfelijke veeten onderdrukt, die de Nederlandsche gewesten sints
lange jaren hadden geteisterd, en de binnenlandsche twisten, die burgers tegen burgers
zoo fel en zoo bitter hadden verdeeld. In Utrecht werd bisschop David, de
Bourgondische bastaard, door zijn' vader der bevolking opgedrongen, door zijn'
broeder op den bisschoppelijken zetel gehandhaafd. Maar naauwelijks is hertog Karel
gevallen, of het twistvuur barst in volle verwoedheid weêr uit. De Hoekschen in
Holland steken het gebogen hoofd weêr op, en als van ouds vinden zij in Utrecht
hun altijd strijdvaardige bondgenooten. De gehate kerkvoogd wordt verdreven. Het
onrustige Gelder vliegt te wapen. Het bloed vloeit weêr bij stroomen, plundering en
brandschatting brengt verderf over de dorpen. Vaste steden worden verrast, sterke
burgten gaan in vlammen op. De aartshertog van Oostenrijk, die de rijke erfgename
der Bourgondiërs als bruid heeft gewonnen, heeft de handen vol om overal de
oproerige onderzaten te bedwingen. Zijn stadhouder, Joost van Lalaing, roept den
vierden man uit Holland op ter heirvaart. De Julijmaand van het jaar 1482 vindt hem
met zijn talrijk leger, van bussen goed voorzien, tusschen Woerden en Utrecht. Het
slot te Harmelen, door Gijsbrecht van Zuylen bezet, wordt stormenderhand genomen
en verbrand. Nu geldt het 't kasteel ter Haer. De eigenaar van het huis, Heer Dirk
van Zuylen, burgemeester van Utrecht, is een der meest verbitterde tegenstanders
van den bisschop, een der geduchtste partijgangers van den burggraaf van Montfoort.
Hij heeft de bezetting van zijn slot beloofd, hun, zoo mogelijk, te hulp te komen.
Een vuur in den nacht zou het teeken zijn, dat hij tot ontzet nabij was. De kogels
beuken de sterke muren, en vergeefs zien de veertig wapenknechten op den burgt
naar het gehoopte teeken uit. Den 16den Julij wordt het huis opgegeven. Een man
bleef er dood; de anderen worden gevangen, en de brand wordt in de slotgebouwen
gestoken.
Terzelfder tijd werd ook het naburig huis t e r M e y verwoest. Het was met
bolwerken versterkt en werd door ‘buur-
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luijden’ bewaakt. Maar dezen durfden den aanval niet afwachten en onderhandelden
met den overwinnaar. Daar gaat op eens een haakbus af en een Hollander wordt door
den kogel gekwetst. Nu roepen de ruiters ‘verraad’; zij stormen het huis binnen, slaan
er drieëntwintig man van de bezetting dood en verbranden het kasteel. Toen trok de
stadhouder naar Hoorn.
Daar Heer Dirk van Zuylen zich vergrepen had aan den leenheer, van wien hij de
heerlijkheid hield, verloor hij zijn leen, en het huis werd op Walraven van Brederode
verleid. In 1505 ontving zijn zoon Steven 't als achterleen terug. Omstreeks 1535
werd het verwoeste slot door een' anderen Dirk van Zuylen herbouwd. Naar 't zich
gissen laat, werd het op de oude grondslagen opgetrokken en behield het den vorm
van een' onregelmatigen vijfhoek, die van het eerste huis was overgebleven. Van het
muurwerk was ligt ook nog vrij wat bruikbaar, althans de grootte der steenen schijnt
op een' vroegeren tijd, dan op het begin der 16e eeuw, als op den tijd der stichting te
wijzen. Werd het wederom tot een sterk kasteel bestemd, zijn weerbaarheid werd
niet bij vernieuwing op de proef gesteld. Maar dat kon Heer Dirk niet voorzien, dat
de oorlogsfakkel, die nog geen twintig jaar geleden zoo fel had gebrand, vooreerst
zou zijn uitgedoofd en er meer dan een halve eeuw van rust voor het Sticht zou zijn
aangebroken.
Door het huwelijk eener erfdochter ging de heerlijkheid de Haer aan de Renesses
van Moermont over, én van hen aan het geslacht van Stembor; maar in de laatste
helft der 18e eeuw kwam zij aan de Zuylens van Nyeveld, die de ruïne nog bezitten.
Als de laatste bewoner wordt Karel van Stembor genoemd, die althans nog een
gedeelte van het reeds grootendeels vervallen gebouw in gebruik hield. Maar een
dergelijke woning vereischt groote kosten, om in goeden staat te worden gehouden.
De daken en torenkappen eischten telkens dringender voorziening. De groote kamers
stonden ledig, de vermolmde ramen woeijen in. Stuksgewijze werden de vloeren en
bindten weggebroken, om er de hofsteden, onder het landgoed behoorende,
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meê te herstellen. Eindelijk werd het huis verlaten. Wat vervoerbaar was, werd
weggenomen: lood en ijzer en houtwerk. De stormen gierden door de open
vensterholten, groote muurbrokken vielen in de verlaten zalen neêr en verbrijzelden
hier en daar de gewelven der kelders. Op het binnenplein hoopte zich het afgebrokkeld
puin opeen. Het poorthuis stortte in en vulde een deel van de gracht; riet en biezen
schoten op in den breeden vijver, die het slot omringde, en het huis ter Haer werd
een ruïne. Naar men zegt, moet in der tijd ook vrij wat steen door de boeren zijn
weggevoerd, maar thans is het terrein van den bouwval afgesloten. De hand wordt
er voldoende aan gehouden, om althans verder verval zooveel mogelijk te weren, en
blijft de tijd ook zijn sloopingswerk voortzetten, nog vast genoeg is het sterke
muurwerk; nog menig, menig jaar kan over de schoone ruïne voorbijgaan, eer haar
plaats ledig wordt en van het edel huis niets meer dan d e h e r i n n e r i n g over is.
Het gehucht Haar Zuilens heeft, behalve den trotschen bouwval van het kasteel, nog
een' anderen aan te wijzen, vrij wat kleiner van omvang, vrij wat eenvoudiger van
vorm, maar die toch bij ons bezoek niet mag worden voorbijgegaan. Achter de herberg
trekt een kleine, vierkante toren met laag pannendak onze aandacht. Wij gaan de
slotgracht langs, om den hoek van de groote schuur heen, en wij komen op een klein
pleintje, tusschen stallen en hooibergen. Daar ligt het overblijfsel eener kapel. Wat
er nog van staat, is een eenvoudig gebouw met een lage deur en een tweetal
digtgemetselde vensters, door een verweerd pannendak gedekt: - het voormalig schip
der kerk. In het Westen paalt de toren er tegen aan en ten Oosten rijst een hooger en
statiger muurbrok, met spitsen gevel en een spitsboog-venster, door steunbeeren
gesterkt, - het overschot van den Zuider-arm van het kruis. Van het koor daarachter
zijn nog maar enkele steenen over, met klimop en struikgewas begroeid.
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De vorm van een halven tienhoek is intusschen nog duidelijk te herkennen, en de
afbeeldingen uit de vorige eeuw geven van het koor nog genoeg te zien, om over den
bouwstijl van het geheel te kunnen oordeelen. De dwarsarm der kapel met het koor
waren aanmerkelijk hooger dan het schip, en de kleiner steensoort wijst op een' later
stichtingstijd. 't Laat zich gissen, dat de kerk, van denzelfden steen als het kasteel
gebouwd, nog van vóór 1482 dagteekent, terwijl de hersteller van het slot zijn oude
slotkapel heeft vergroot en versierd. Daar was ook de grafkelder der familie. In het
gras, dat in de ruimte tusschen de verbrokkelde koormuren opschiet, ligt een drietal
grafzerken. Eene er van is geheel ledig en heeft ons dus niets te verhalen; de beide
anderen dragen namen en opschriften en wapenschilden. Zelfs mag een der beiden
genoemd worden als een welgeslaagde proeve van steenhouwerswerk, gelijk zij,
ondanks de ongenade van wind en weêr, waaraan zij sinds eene eeuw is blootgesteld,
nog zeer goed bewaard is gebleven. Zij vertoont een wapen met vier kwartieren, de
zuilen van Z u y l e n en de ruiten van t e r H a a r en een hartschild met de dubbel
getinneerde balken van Z e v e n d e r . Het wapen is gedekt met een' helm, versierd
met den kop en hals eener ree als helmteeken. Boven aan de zerk zijn twee zittende
menschenbeelden aangebragt, die aan lange sluijers of festoenen acht kwartierwapens
houden, vier aan iedere zijde van den steen: regts, SVYLLEN (met een' lambel, die in
het hoofdwapen niet gevonden wordt,) ASSENDELFF, NYEVELT, KYFHOVCK; - links,
DRAEKENBORCH, RENNES (Renesse), HAER, CVINRE. Onder aan de zerk is het
borstbeeld van een mensche-lijke figuur, met gekruiste handen, en de wijde mouwen
van het kleed als vleugels uitgespreid. Het omschrift vermeldt:
ANNO DEN STERFT DIE EDELEN ēN GESTRENGE DIRCK Vā ZUYLEN RITTER
HEER TOT ZEVENDER.
ANNO DEN STERFT DIE EDELE ēN WISE VROUWE JOSINA VAN
DRAEKENBORCH S HUYSVRAWE.
Men ziet het, jaartal en dagteekening van beider overlijden zijn niet ingevuld. Nog
bij hun leven hebben zij den steen laten
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beitelen, die eens hun overschot zou dekken, als het werd bijgezet in den grafkelder
hunner slotkapel. Maar de invulling bleef achterwege; welligt zijn zij elders begraven.
Heer Dirk en Josina van Drakenburg waren de ouders van Lysbeth van Zuylen, die
met Jan van der Does is gehuwd.
De andere zerk is veel eenvoudiger van bewerking en heeft ook van den tijd veel
meer geleden. Zij draagt een gevierendeeld wapenschild, dat in de beide eerste
kwartieren drie zuilen vertoont, in het derde drie ruiten, in het vierde drie rozen. Daar
boven staat in oude Duitsche, maar nog goed leesbare letters:
Dirck van zullen van der Haer Ridder.
en daar boven een nagenoeg geheel uitgesleten jaartal, waarop alleen nog
Anno XVo.
te onderscheiden is.
Welligt rust hier de oude onrustige burgemeester, die het slot had verloren, maar
wiens overschot toch werd bijgezet in de grafkapel van zijn geslacht, toen de zoen
was gesloten en zijn zoon in 't bezit van het erfgoed was hersteld.
Wat van de kerk nog staat, is thans bij den kastelein der herberg als wagenschuur
en bergplaats van landbouwgereedschappen in gebruik. Onder den ruwen houten
kap, die het pannendak draagt, is het geraamte van de vroegere welfvormige
plafonnering nog grootendeels overgebleven. Het bestaat uit net bewerkte halfronde
bogen, met banden van Gothisch profil voorzien, terwijl hun kruispunt met een op
gelijke wijze geprofileerde middenrib met rosetten versierd is. Het kruisgewelf in
den toren is in dezen zelfden stijl met zorg bewerkt. Blijkens een half bolvormig
hardsteenen wijwatervat, bij een der ingangen ingemetseld, was de kerk oorspronkelijk
voor de R.C. eeredienst bestemd. Later werden er de godsdienstoefeningen voor de
Protestanten in gehouden door den predikant van Kokkengen, ouder wiens gemeente
de
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Haar behoorde. Maar reeds sedert 1703, toen het koor is ingestort, wordt er geen
dienst meer gedaan. Een hoogst merkwaardig altaar werd er nog in 1731 aangetroffen.
Wij hebben nu wel alles gezien wat het stille dorpje ons te aanschouwen geeft, en
als wij hebben vermeld dat sommigen het houden voor het oude F u m a r g a , waarvan
Alfridus, de negende bisschop van Utrecht, in 838 de inkomsten heeft toegestaan
aan graaf Rutgerus, ter vergoeding van eenige goederen, door hem aan de kerk van
Utrecht afgestaan, - als wij hebben verhaald dat ook hier, gelijk elders in dezen
omtrek, het buurregt in zwang was en dat keizer Karel, in 1534, die van Kokkengen
vergunde met de Haer het schepenregt te gebruiken, maar het oude gebruik reeds het
volgende jaar werd hersteld, totdat Heer Jan van Zuylen, in 1632, van de Staten van
Utrecht het schepenregt binnen zijne heerlijkheid ontving, - dan hebben wij het
weinige medegedeeld, wat van het bescheiden plaatsje te zeggen schijnt. En met een
afscheidsblik op den schoonen bouwval kunnen wij naar 't station Harmelen
terugkeeren.

Aanteekeningen.
De bezoeker van de ruïne van het huis t e r H a a r vindt in de herberg eene korte
geschiedenis van het gebouw, waarvan hij inzage kan nemen, om zich vooraf
eenigszins op de hoogte te stellen. Dit voorbeeld verdient navolging, maar de juistheid
der opgaven, daar verstrekt, laat te wenschen over. Het berigt is grootendeels
overgenomen uit den Te g e n w. S t a a t , met de drukfout Renesse van Roermond
(voor Moermond), maar het jaartal van de verwoesting (1482) is daar ten onregte in
1486 veranderd. Ook vindt men er, dat Karel van Stembor omstreeks 1770 het slot
nog heeft bewoond;
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ook dit is onjuist. De bronnen omtrent de geschiedenis van het kasteel vloeien niet
zeer ruim; zij zijn deels op het provinciaal archief van Utrecht, deels op het rijksarchief
te zoeken. Het huis ter Haer ‘met den vrijthof’ was, althans sints 1505, een leen van
Vianen, een achterleen Aran het Sticht. De oude leenregisters van Utrecht zijn
grootendeels verloren gegaan, en ik vond, met de vriendelijke hulp van den Heer
archivaris P.J. Vermeulen, niets anders dan de aanteekening: ‘Boekel van der Haer
houdt het dagelijksch gerecht van Spengen, thijns en tiende van die kerkhove naot
der gifte van de kerk te Kokkengen, thijns en tiende van twee hoven, die gelegen
zijn aan de andere zijde van Kokkengen; het dagelijksch gerecht, thijns en tiende
van de twee hoeven ende Gestorp; die hofstad also sie gelegen is met 24 morgen
lands in het kerspel van Woerden.’ (Zonder jaartal, maar blijkbaar uit het midden
der 13de eeuw. S t i c h t s c h l e e n r e g i s t e r .) Volgens aanteekeningen in een
handschrift van 1740, afkomstig uit de bibliotheek van den burgemeester Van Doelen,
berustende op de stadsbibliotheek, mij medegedeeld door den Heer Mr. S. Muller
Fzn., stedelijk archivaris van Utrecht, verstierf het huis ter Haar omstreeks 1434 op
Wouter van der Haer, na wiens dood, op Beloken Paschen 1440, met het huis beleend
werd zijne zuster Josina van der Haer, gehuwd met Dirk van Zuylen. Deze werd 12
Maart 1451 met het slot beleend. Hij was medepligtig aan het innemen van de stad
Vianen, door die van Utrecht in 1481. Die misdaad kostte hem zijn leen. Volgens
het Stichtsch leenregister blijkt, dat Walraven van Brederode, Heer van Vianen, in
1497 met het burggraafschap van Utrecht en eenige andere goederen, o.a. met ‘het
huis ter Haer en den Vrythof’ werd beleend. Tot 1782 loopen de beleeningen geregeld
door. In het laatste jaar werd Jhr. Frederik Hendrik van Wassenaar, Heer van St.
Pancras; ten behoeve van de Staten van Holland door die van Utrecht met het huis
beleend. Uit een berigt van een ongenoemde, op het prov. archief van Utrecht
berustend, ontleen ik, behalve de mededeeling: ‘het huys ter Haer met 9 hoeven
verlyd 1585 Nicolaes van Sulen by vrouwe Geertruyt van Bronchorst ende is anno
1569 den eedt vernieut aen d'Heer van Brederoden’, de niet zeer duidelijke opmerking:
‘wesend niet te min het geslachte van de Hair van jonger broeder voortgekomen in
Essen.’ Josine wordt in dit berigt genoemd: ‘erfdochter van Gysbert van der Haer.’
Den 14den Maart 1505 ontving Steven van Zuylen, Dirks zoon, het kasteel terug,
als leen van Vianen. - Het bleef in het geslacht der van Zuylens tot den dood van
Jhr. Johan van Zuylen van der Haer, heer van Sevender, wiens weduwe, Greertruyt
van der Lennep, het als weduwengoed behield. Den 22sten Febr. 1634 werd beleend
Jhr. Johan van Renesse, wiens oudoom de laatste Heer was geweest.
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Den 23 May 1665 beleent joffr. Gysberta Antonia van Renesse door doode van Jhr.
Johan van Renesse haer vader.
Den 14 Juny 1683 beleent Antonius van Stembor door opdrachte van Ludolph
van Schuylenborch als gevolmachtigde etc.
Den 17 January 1696 beleent Johan Philip van Stembor, door doode van Antony
van Stembor zijn vader.
Den 4 December 1709 beleent Willem van Stembor door doode van Johan Philip
van Stembor zijn broeder.
Den 23 July 1736 verlyd Carel van Stembor door doode van Willem van Stembor
zijn broeder.
Den 4 Mey 1761 verleyd joncker Antoni Martinus van Zuylen van Nyeveld door
doode van Carel Stembor zijn oom.
(Negen hoeven landts mittet huys ter Haer, metten Vrythof, metten gerechte, thyns
en tienden. - XII ponden goet gelts.
Leenregister van Vianen No. 39 folio 47 verso. Rijksarchief.)
Het uittreksel uit het leenregister van Vianen dank ik aan de welwillendheid van
den Heer L. Ph. C. van den Bergh, Rijksarchivaris, die mij ook omtrent het huis en
zijn geregtigheid nog het volgende mededeelde: ‘Toen in 1798 de bezitters van
heerlijke regten verpligt werden daarvan aan de regering opgave te doen, is van wege
den Heer van de Haer de volgende verklaring gegeven: J.J. van Zuylen van Nyeveld,
als gelaste van A.M. van Zuylen van Wickevorsel, gewezen ambagtsheer van de
ridderhofstad de Haar, in welke relatie deselve gehad heeft de aanstelling van schout,
gadermeesters, schepenen, secretaris en bode, alsmede heffende een thijns van de
landen aldaar gelegen, item het bewind van den Haer koornmolen met de erfpagt
van dien, mitsgaders voor syne considerable achterleenen’.
Op de gemeentelijke bibliotheek te Utrecht berusten ruim dertig afbeeldingen van
het slot in welstand en in ruïne, die het van verschillende kanten te zien geven. Daaruit
blijkt o.a. het bestaan van een' hoogen, thans bijna geheel verdwenen, vierkanten
toren op het binnenplein, tegen den voorgevel van het hoofdgebouw geplaatst. Ook
is daar de af beelding bewaard van een merkwaardig altaar, in renaissance-stijl, een
«marmeren altaar, volgens het onderschrift, in 1728 en 1731 nog in het koor aanwezig.
De teekening van 1728 geeft het als een graftombe midden in het koor, die van 1731
plaatst het tegen den Oostelijken muur. De altaartafel was aan de voorzijde versierd
met beelden, een staand en een knielend op de hoeken, een figuur met een' hoed op
een' staf in het midden. Daar tusschen
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in waren twee wapens, één met vier kwartieren en hartsckild (naar het schijnt
overigens ledig), een met drie balken, beladen met acht St. Andries-kruizen
(D r a k e n b o r c h ). Het schijnt dus gesticht door Dirk van Zuylen en Josina van
Drakenborch, wier schoone grafzerk nog in de kapel over is. Op het blad van de
altaartafel is, op elk der beide hoeken, een groep van tegenover elkander kuielende
figuren aangebragt. Boven het altaarblad is een nis tusschen twee platte pilasters,
waarin de tafelen der wet en een stralenbundel uit den hemel, door twee knielende
figuren aangebeden, zijn te onderscheiden, en aan weerskanten der nis is een kleinere,
waarin een staand beeld is geplaatst. Een platte, versierde lijst bekroont het verhevene
middelstuk van het belangrijke kunstwerk.
De teekening van 1731 geoft van het altaar weinig bijzonderheden te zien, maar
heeft daarentegen de ribben van het gewelf bewaard.
Een drietal houten ornamenten uit de kapel berusten in dezelfde verzameling. Het
eene bevat het gevierendeelde wapen, waarin do ruiten van d e H a e r , tegen het
gewone gebruik, den voorrang innemen. Het tweede draagt het helmteeken der
Zuylens, den kop en hals eener ree; het derde vertoont een gehelmd en zwaargesnord
hoofd.
Eene bouwkundige beschrijving van de ruïne, met twee platen, is geleverd door
den Heer C.B. van der Tak, directeur der gemeentewerken te Rotterdam, in de
B o u w k u n d i g e b i j d r a g e n . Deel XII, blz. 879 e.v.
Het volgende extract uit het Repertorium op de Stichtsche leenregisters is mij door
Mr. P.J. Vermeulen verstrekt. De beleening van Heer Walraven, ‘met remissie van
versuym’ kan aanwijzen, dat het leen van d e H a e r reeds vroeger, met het
burggraafschap verbonden, aan de Brederode's behoorde.
Het Gerecht van Jutphaas. Item die
Burg-graefschap van Utrecht. Item dat
huys ter Haer, mitten Vrythof. Item de
Hedelyker Weynd gerechte ende erve.
Item die hofstede te Maetkenburg met 24
morgen lands.
1497, 8 Maart.

Heer Walraven Heer tot Brederode, tot
Vyanen, ther Ameyden, ende van
Heemsfoerde, met remissie van versuym.

1524, 23 Sept.

Heer Walraven heer tot Brederode enz.

1529, 27 Julij.

Heer Walraven heer tot Brederode enz.

1532, 11 Jan.

Heer Reynalt heer tot Brederode na dode
van Heer Walraven heer tot Brederode
zijn vader.
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1557, 3 Nov.

Heer Hendrik van Brederode naar dode
van heer Reynalt heer tot Brederode zijn
vader.

1580, 19 April.

Vrouwe Geertruyd van Bronkhorst en
Batenburg Vryvrouwe tot Vianen, na
dode van heer Hendrick Heer tot
Brederode haar oom.

1590, 29 Dec.

Herman Diether Heer van Milendonk
Vryheer tot Vianen en Ameyde na dode
van heer Balthazar van Brederode in zyn
leeven Heere tot Vianen ende Ameyde.

1591, 30 Junij.

Vrouwe Anthonya Penelope van
Brederode eensdeels na dode van heer
Hendrik van Brederode haar Genade
broeder ende voorts vermits dode van
Joncvrouwe Geertruyd van Bronckhorst
en van Batenburg.

1591, 9 Nov.

Walraven heere tot Brederode na dode
van Joncvrouwe Geertruyd van
Bronkhorst van Batenburg.

1616, 19 April.

Walraven Heere tot Brederode Vrijheer
tot Vianen na dode van here Walraven in
zyn leven ook here van Brederode van
Vianen zyner Genade Oom.

1622, 6 April.

Hans Wolphard heere tot Brederode
Vryheere tot Vianen na dode van heer
Walraven voornoemd zyner Genade
broeder, die den 5 Maii 1623 hiervan
transporteert aan Louis de Malapert, d'
ambagtsheerlykheyd van 't Neder-Eynd
van Jutphaas met alle Geregtigheden en
toebehoren van dien. NB. en aaugesien
dit transport, word in 't volgende verley
't Leen weder even als in capite
beschreven.

1657, 9 Jan.

Heer Hendrick van Brederode geboren
Grave uit den huyze van Holland,
Vrijheer van Vianen, Ameyde, Erf
Burg-Graaf van Utrecht, heere van
Brederode, Cloetinge, Noordeloos,
Haeften, Hellouw, na dode van zyn
Excellentie heer Grave Hans Wolphard
Heere van Brederode in syn leeven
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Veldmaarschalk der Vereenigde
Nederlanden zynen Heer vader Loffelyker
memorie.
In den volgenden brief aldus beschreven:
Die Burg-Graefschap van Utrecht, zonder
meer.
1674, 18 April.

Heer Wolphard van Brederode na doode
van heer Grave Hendrik heere van
Brederode.
In de volgende brieven aldus beschreven:
Die Burg-Graafschappe van Utrecht. Item
dat huys ter Haar, metten Vriethof ende
met zynen toebehoren. Item de
Hederykerweert, gerechte ende erve. Item
die hofstede te Maatkenburg met 24
morgen lands.
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1686, 10 Febr.

Heer Carel Emilius Burggrave als
Erfgenaem onder beneficie van Inventaris
van Froulyn Hetwig Agnes van
Brederode na verzuym by overleyden van
heer Wolphard haar vader.

1687, 18 Aug.

De Hoog WelGeb. Heer Simon Hendrik
Grave van der Lippe wegens desselfs
gemelte Vrouwe Emilia na dode van
Hoog Geb. heere Carel Emilius voors.
haar broeder.

1701, 8 April.

De Heer Frederik Adolph Grave van der
Lippe na dode van Vrouwe Emilia voors.
zyn Excellentie Vrouwe moeder.

1719, 15 Julij.

De Heer Simon Hendrik Adolph Grave
van der Lippe na dode van Heer Frederik
Adolph voors.

1725, 3 Nov.

De Heer Reinhard Vincent Grave van
Hompesch door opdracht van weegen
heer Simon Hendrik voors. Grave van der
Lippe.

1726 30 Jan.

Jor. Jacob Philip Baron van den
Boetzelaer t e n b e h o e v e v a n d e
Ed. Groot Mog. Heeren
S t a a t e n v a n H o l l a n d door
opdracht van voorgemelde Heer Grave
van Hompesch.

1782, 6 April.

Jor. Fredrik Hendrik van Wassenaar, Heer
van St. Pancras ten behoeve als voren na
dode van Jor. Jacob Philip Baron van den
Boetselaer.
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P.A Schipperus.del.lith.
ROTTERDAM.
S. Lankhout & Co den Haag.
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De nieuwe spoorwegwerken te Rotterdam.
Een belangstellend vriend en welwillend beoordeelaar van onze Wa n d e l i n g e n 1,
heeft de zeer juiste opmerking gemaakt, ‘dat in vorige eeuwen over ons platteland
tal van A r c a d i a ' s , Ve c h t - e n A m s t e l s t r o o m e n en dergelijke werken
v e r s c h e n e n , waarvoor teekenaars als Rochman, Rademaker, Spilman, de Beier,
Pronk en anderen de prenten leverden, terwijl in latere dagen wel albums en
prentwerken over onze groote steden verschenen, maar de kleinere en het platteland
geheel vergeten werden.’ Ons doel is dan ook, die leemte eenigszins aan te vullen.
Het liefst bezoeken wij ‘de kleine steden en het platte land.’ Door de minder bezochte
en weinig bekende streken, door de achterhoeken en langs de landwegen leiden wij
bij voorkeur hen, die ons volgen willen. Zijn de middelpunten van onze beschaving
en van ons maatschappelijk leven rijker aan velerlei merkwaardigheid, - wie hen
bezoeken wil, vindt gidsen genoeg in allerlei talen, die hem aanwijzen, wat hij er
zien moet, wat hij er genieten kan, wat hij er verwachten mag. 't Is geen misken-

1

In de aankondiging van het werk in het B i j b l a d v a n d e A l k m a a r s c h e C o u r a n t
van Zondag 29 November 1874.
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ning van de groote beteekenis onzer hoofdsteden, wanneer wij tot nog toe buiten den
kring hunner in plantsoenen herschapen wallen bleven, maar 't is de wensch, om ook
die gedeelten van ons vaderland meer algemeen bekend te maken, die anders in dezen
tijd van spoorwegen en stoombooten ligtelijk uit het oog worden verloren en toch
de belangstelling van den Nederlander verdienen, gelijk zij in de laatste jaren de
aandacht van een' Havard en een' De Amicis tot zich trokken. Voor o n z e
landgenooten schrijvend, meen ik daarbij te mogen treden in bijzonderheden, die zij
met stilzwijgen konden en moesten voorbijgaan. Wat voor Franschman en Italiaan
geen belang heeft, kan voor ons van gewigt zijn, omdat het een deel uitmaakt van
het groote geheel, waartoe wij behooren. In den regel zullen onze voeten dan ook
verder meer de zandwegen, dan de straatkeijen betreden, zal ons oog meer in
dorpskerken en verlaten heerenhuizen, dan in trotsche cathedralen en rijke musea
rondzien.
Maar 't zal geen regel zonder uitzondering zijn. Onze groote steden verkeeren ook
in een' tijd van overgang, waarvan wij vooreerst nog maar niet met den leekedichter
zullen zeggen:
‘'k Woû, dat hij overging’.

Immers, al heeft voor het oogenblik de eigenaardige rustige en harmonische
schoonheid der oud-hollandsche steden merkbaar geleden door de omkeeringen, die
aan de orde van den dag zijn, - al laat de bekoorlijkheid van half afgebroken straten
en half omvergeworpen wijken hier, van half voltooide straten en wordende
stadswijken ginds, ook te wenschen over, die verwarring is het teeken van welvaart
en leven. De oude vestingen, nutteloos geworden, - helaas! niet omdat het zwaard
voortaan zal rusten in de schede, maar omdat de getrokken achterlaad-kanonnen tot
zulk een' hoogen graad van volmaaktheid zijn gebragt, - de oude vestingen ademen
vrij, nu het knellend keurslijf hunner wallen en 't niet minder knellend dwangjuk van
verboden kringen en onvrije terreinen is weggenomen. Zij springen uit den band
hunner muren en grachten. Zij bedekken met
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nieuwe, langbegeerde huizenreeksen hun exercitiepleinen. Zij krijgen licht en lucht
en ruimte, de onmisbare levensvoorwaarden, en zij maken er dankbaar gebruik van.
De steden, die reeds lang geen vestingen waren of het nooit zijn geweest, gingen in
de laatste jaren in het werk der uitbreiding voor. Amsterdam is haast een nieuwe stad
geworden. Utrecht en den Haag, Arnhem en Haarlem veranderen bij den dag. Wat
vooruitgang in zielental heeft iedere volkstelling niet aan te wijzen! Wat nieuwe
kwartieren vindt gij er verrezen, als gij er eenigen tijd niet zijt geweest! Kom er over
een half jaar terug, en gij verdwaalt weêr in sommige gedeelten.
Ook Rotterdam had ruim zijn deel aan die voortdurende verandering. Ook daar
zoekt gij de teekenen van frisch en krachtig leven niet te vergeefs. Ook daar in hooge
mate de verschijnselen van dien tijd van overgang, die sloopt en verwoest en
omverwerpt, die verwarring te zien geeft en in zoover niet aangenaam aandoet, maar
die ook opbouwt en verfraait. En wij hopen, dat die tijd van overgang nog in lang
niet zal overgaan, om plaats te maken voor een rustige rust en een doodsche
onveranderlijkheid!
In deze omstandigheden is ook een bezoek aan onze groote steden niet overbodig.
Aan beschrijvingen en afbeeldingen ontbreekt het geenszins, maar wij leven snel,
en wat vóór weinig jaren nieuw was en juist, is nu misschien veranderd en verouderd.
Er is geen gevaar, dat wij niets nieuws zouden kunnen toonen of verhalen. Maar wat
voor den wandelaar een voordeel is, wordt tevens een nadeel. Op zijne beurt is hij
spoedig verouderd. Wat er heden nog is, is er morgen niet meer; wat nu nog in
wording is, zal weldra voltooid zijn. Wanneer zal het de tijd zijn, om te zeggen: nu
kan een beeld geleverd worden, waarvan de trekken niet haastig weêr zullen wolden
uitgewischt? Welligt is nu die tijd gekomen. Wèl is nog veel onderhanden, wèl is
met name de uitbreiding der stad aan den overkant der Maas nog pas in haar begin,
wèl moeten de daarmede in verband staande werken aan deze zijde der rivier nog
vrij wat verandering aan-
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brengen, wèl ontbreekt het in nieuw ontworpen straten nog geenszins aan steigerwerk
en ledige plekken, maar 't laat zich toch niet aanzien, dat het karakter der stad in de
eerste jaren belangrijke veranderingen heeft te wachten, nu het groote werk, dat in
de laatste jaren zooveel verwoesting heeft aangerigt, d e s p o o r w e g d o o r d e
s t a d , in zoover is voltooid, dat eerlang de treinen zullen daveren in het ijzeren
traliewerk der brug over de Maas, en over den viaduct het stoompaard snuivend en
dampend zal voortrennen. Wij wachten dan niet, totdat alles, wat op touw gezet en
begonnen is, ten volle zijn beslag heeft verkregen, maar wij brengen een bezoek aan
de tweede stad des rijks, gelijk zij zich in het voorjaar van het jaar o. H. 1877 vertoont.
D e s p o o r w e g d o o r d e s t a d , dat is inderdaad de bijzonderheid, waardoor
Rotterdam zich tot nog toe van de overige vaderlandsche steden onderscheidt.
Amsterdam heeft iets dergelijks, maar daar doorsnijdt de baan maar een zeer klein
gedeelte van den schoonen boog, die zich welft op den oever van het IJ. Rotterdam
wordt er van het N. tot het Z. in twee deelen door gescheiden. Dwars door de gansche
stad loopt de op sterke pijlers gebouwde ijzeren weg, en haar geheele voorkomen is
er door veranderd. In dat opzigt is Rotterdam vooreerst nog eenig onder de steden
van Nederland. In hoever 't een voorregt is, laten wij in het midden. Of het n o o d i g
was, der baan deze rigting te geven en of niet elders een overgangspunt over de rivier
had kunnen gevonden worden, hebben wij niet te beslissen. Of het belang van den
Rotterdamschen handel er door zal worden gebaat en of het algemeen belang de
millioenen vorderde, aan de kostbare werken en de kostbare onteigeningen besteed,
staat niet ter onzer beoordeeling. Wij staan voor een f a i t a c c o m p l i . De spoorweg
is er, met al den aankleve van dien, en wij hebben als wandelaars eenvoudig op te
merken, wat wij zien. En dan zien wij zonder twijfel een kunstwerk. De baan, die
zich bij
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den Hollandschen spoorweg zou aansluiten, om zich aan de overzijde der Maas met
den weg naar Dordrecht te vereenigen, moest zulk een hoogte hebben, dat het vrije
verkeer in de straten, ook met hoog geladen wagens, er niet door belemmerd werd.
Dat eischte den aanleg van een' viaduct, die de gansche stad doorsnijden moest. En
hiermede stonden andere werken in verband, die wij bij onze omwandeling van zelf
wel zullen opmerken; maar reeds eene oppervlakkige beschouwing doet ons zien,
dat het in elk geval een g r o o t werk is geweest. Doet het ons aangenaam aan? De
smaken verschillen en men kan een zaak van meer dan één kant beschouwen. ‘O n z e
s t a d i s e r d o o r b e d o r v e n ’ klagen de oude Rotterdammers. En 't is niet
gansch te ontkennen. Het schoone gezigt op de S c h i e is weg. Een ongewoon,
misschien ook noodeloos, lompe en leelijke brug verbergt de lange, deftige vaart
met de statige huizen en de frissche kastanjeboomen, die aan weerskanten staan
geschaard. Het fraaije gezigt van de K o n i n g i n n e b r u g bij de Beurs is weg. In
plaats van de breede brug met haar kloeke arduinsteenen balustrade is een plein
gekomen, en het uitzigt op de vrolijke B l a a k en de scheeprijke K o l k is
weggenomen door het postkantoor en het gebouw der spoorweghalt. Wij zouden
meer kunnen noemen, maar zeker is het gezigt op de gansche uitgestrektheid der
stad langs de rivier, zoo treffend bij aankomst met een stoomboot of een trein der
Rhijnspoorwegmaatschappij, door de groote Maasbrng verbroken. Toch is ook de
keerzijde onmiskenbaar. Aan de eischen van het schoonheidsgevoel beantwoorden
die vijf getraliede cirkelsegmenten, boven een lange regte lijn zich verheffend, zeer
zeker niet. Toch is in zulk een brug iets indrukwekkends, iets ernstigs, iets edels, iets
stouts, dat er den stempel eener gansch eigenaardige schoonheid op drukt. Zoo trotsch
overspant zij den breeden stroom, zoo ernstig rijst zij hoog en fier op haar sterke
pijlers, zoo duidelijk draagt zij het merk onzer negentiende eeuw, dat wij, vergetend
wat zij bedierf, haar begroeten als een waardig sieraad, neen, als een passend deel
der negentiende-eeuwsche koopstad. Zij verstoort den indruk niet; zij behoort bij 't
geheel. Zij houdt,
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voor wie uit zee of van de bovenrivier komen, voor wie van den kant van Utrecht of
van dien van Breda haar naderen, den rang der magtige handelsplaats op.
En heeft de viaduct in de stad met zijn talrijke zuilen en bogen van steen en van
ijzer, met zijn laag en ligtgeel geverwd hekje, niet op buitengewone schilderachtigheid
te roemen, juist door zijn lengte verkrijgt hij iets aantrekkelijks, en gansch eigenaardig
is de geheimzinnige schemering, die er heerscht in de onafzienbare gewelven,
waaronder, als tusschen reusachtige tooneelcoulissen, voetgangers en wagens elkander
kruisen. Tot sierlijke vormen leent zich de ijzeren bouw der spoorwegwerken minder;
de groote kosten, die toch reeds gevorderd worden, maken spaarzaam met alles, ter
verfraaijing zou dienen, maar ook de strenge lijnen missen hun schoonheid niet,
vooral niet, waar het werk op groote schaal is uitgevoerd. Tegenover hetgeen de stad
onloochenbaar heeft verloren, staat, wat zij onmiskenbaar heeft gewonnen. Veranderd
is zij, en alle verandering was waarlijk geen verbetering, maar toch ook niet uitsluitend
vermindering. En overigens, men gewent aan alle dingen.
D e s p o o r w e g d o o r d e s t a d . Weldra zal de reiziger uit zijn waggon het oog
laten gaan over de breede rivier, die diep beneden hem onder de kokerbrug
doorstroomt en over de woelige kaden, die regts en links langs de Maas zich
uitstrekken. Hij zal neêrzien op de krioelende menschenmassa in de enge straten, op
de ruime pleinen, waar de rijtuigen heen en weêr rijden, op de drukke havens met
hun talrijke schepen. Hij zal een' nieuwsgierigen blik in de vensters der
bovenverdiepingen kunnen werpen en, in den beginne althans, nog menig zijmuur
en achtergevel zien, niet bestemd om zóó aan het oog der wereld te worden
blootgesteld. Met belangstelling heeft reeds menigeen het rustelooze leven daar
beneden hem gadegeslagen als deze bladzijden den goedgunstigen lezer onder de
aandacht worden gebragt, en
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het zoo eigenaardig tagereel zal hem hebben verrast en geboeid. De ‘passage langs
den spoorweg’ zal dan verboden zijn, en dit is jammer, want het overzigt uit het
raampje der coupé zal maar een gebrekig denkbeeld geven van het rijke en
afwisselende panorama, dat een wandeling over de spoorwegbrug en oveer den
viaduct door de stad te aanschouwen en te genieten gaf. Gelukkig kan geen directie
ter wereld haar terreinen afsluiten voor wandelaars in den geest. En tot zulk een
wandeling wil ik u uitnoodigen. Wij worden dan ook niet door de rustelooze
locomotief voortgesleept, maar kunnen den tijd nemen om eens stil te staan en rond
te zien, en om onder weg ons het een en ander te laten verhalen van de wijze, waarop
het groote werk tot stand kwam, van de bezwaren, die daarbij moesten worden
overwonnen.
Wij zijn aan 't station M a l l e g a t . Aan de omstandigheid, dat het een station is,
heeft het oord vrij wat te danken, wanneer ten minste bekend te zijn in de gansche
beschaafde wereld een voorregt mag worden genoemd. Wie kende vroeger
M a l l e g a t ? Wat Rotterdammer zelfs was zich van 't bestaan van zulk een plaats
in zijne onmiddellijke nabijheid bewust? Wat beteekenis had het haventie, buiten
den kring der fabriek op Feijenoord, die er haar houten mallen kon bergen? Sints
enkele jaren werd zijn naam rondgedragen in de oude en in de nieuwe wereld, overal
waar H e n d s c h e l ' s ‘Telegraf’ wordt gelezen, en honderden van Fransche en
Engelsche monden hebben dien uitgesproken, een iegelijk in zijne eigeue taal. Welligt
zal Mallegat's vermaardheid van korten duur zijn. Het zal het lot deelen van menig
beroemdheid, - enkele jaren door ieder genoemd en dan vergeten, verdwenen als een
luchtverheveling. 't Zal er niet veel bij verliezen! Niet velen spraken zijn' naam met
ingenomenheid uit. Onbekend te zijn is niet veel erger lot, dan met verontwaardiging
te worden vermeld en herdacht. Het
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station Mallegat was een kruis en een ergernis voor ‘den reizenden man’, vooral niet
minder voor de reizende vrouw, en het allermeest voor mannen en vrouwen, die het
voorregt hadden, met een aantal kinders, waaronder een paar zuigelingen, te reizen.
Zoolang de spoorwegbrug en de daartoe behoorende werken niet gereed waren, was
Mallegat een hulpstation, waar de reis met de spoorbanen van het Zuidernet begon
of eindigde. De gemeenschap met Rotterdam werd onderhouden door twee
stoombooten. Een lange galerij, van boven bedekt, maar aan beide zijden open,
verbond het houten gebouwtje met de aanlegplaats der booten, 't Kon er gruwelijk
waaijen, en onbarmhartig konden de gure buijen het aangezigt der reizigers teisteren,
als zij in een lange rei den afstand tusschen trein en stoomboot doorliepen, 't Kon er
onuitsprekelijk ongezellig zijn op den donkeren avond, als de storm- en regenvlagen
gierden over de vlakte. Mallegat heeft heel wat verwenschingen moeten hooren en
heel wat pruttelaars gemaakt! Maar sommigen herdenken het toch ook met
vriendelijker gevoelens. Want als de stoomboot de breede wateren kliefde en allengs
de fiere stad in 't gezigt kwam, met haar lange reeks van statige huizen langs de kaden
geschaard, met al de vrolijke bedrijvigheid van haar schepen en booten op haar
schoone rivier, dan ontrolde zich bij helderen zonneschijn een prachtig tafereel. En
op een' kalmen, helderen avond, als de onafzienbare lijn der lichten langs den oever
zich in de verte verloor, als de lantaarns der op stoom liggende schepen in tallooze
menigte straalden en zich spiegelden in den helderen, majestueuzen vloed, dan was
het betooverend schoon, dan ontsnapte aan menig mond een uitroep van blijde
verrassing.
Wij zijn dan aan het station M a l l e g a t . De reizigers stijgen hier niet meer uit,
sints de trein doorrijdt over de brug. Maar wij beginnen hier onze wandeling langs
de spoorwegwerken. Ter regterhand rijzen op eenigen afstand de gebouwen der
fabriek Feijenoord, en het gerucht van het kloppen en hameren op de ijzeren
stoomketels dringt tot ons door. Daarnevens stroomt de
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Maas, en aan de overzijde prijkt het zware, digte hout van de O u d e p l a n t a g e
met den sierlijken ‘w a t e r t o r e n ’, die van hier wel een kloeke ridderburgt schijnt.
Ter linkerhand, beneden den spoorwegdijk, is 't nog een groote, zandige vlakte, van
een paar havens doorsneden, hier en daar met enkele huizen van steen, keeten van
hout, hutten van stroo bezet. Eenige hooge heitoestellen steken er boven uit, de damp
van ettelijke locomobiles stijgt omhoog, en een zandtrein schuifelt er langzaam door
heen. Er is op 't oogenblik nog niet veel te zien. De kaden en pakhuizen zijn er nog
niet, en de belangrijke werkzaamheden der fundering zijn grootendeels afgeloopen.
Wat van onze gebouwen en kunstwerken het merkwaardigst is, blijft in den regel
voor den voorbijganger verborgen. Daar is een haven. Het water sluimert rustig
tusschen de bazaltmuren. Daar is een brug, en gij wandelt er over heen. Daar rijst
een pakhuis, en gij ziet er naauwelijks naar om. Maar wat er geschied is, eer de dingen
- de zeer eenvoudige dingen - die uw oog aanschouwt, er waren, dat ziet gij niet.
Hoe diep moest de grond worden uitgegraven, hoeveel honderden en duizenden palen
moesten worden ingeslagen, hoeveel zandwagens moesten worden leêg gestort,
hoeveel kostbaar en stevig metselwerk moest er in de diepte worden uitgevoerd,
hoeveel tijdelijke dammen moesten worden opgeworpen, om veilig te kunnen
arbeiden, eer die brugpijlers werden opgetrokken, die sluisdeuren werden
aangehangen, die sterke bazaltkaden werden aangelegd en het water werd ingelaten
in de havens en kanalen, om voortaan al die vruchten van scherpzinnige berekening
en noeste werkzaamheid weêr aan het oog te onttrekken! Men klaagt wel eens - en
niet gansch ten onregte - over gebrek aan kunstzin bij ons volk. Men zegt, dat onze
rijken geen lust hebben om hunne huizen uit een bouwkundig oogpunt schoon te
maken, en dat onze architecten geen' slag hebben om versieringen aan te brengen,
die den goeden smaak bevredigen. Vooral het geen de regering bouwen laat, munt
in den regel door onsierlijkheid uit. Niet gansch ten onregte, want er zijn openbare
en bijzondere gebouwen in menigte, die geen' penning meer hadden behoeven
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te kosten, om zich veel aantrekkelijker te vertoonen. Maar dit is toch ook zeker:
duizenden en tienduizenden, die in het buitenland in dienst van het Schoone besteed
zonden kunnen worden, moeten ten onzent onder den grond worden verwerkt. Voor
wat te zien komt, moet de steenhouwer en de verwer, de stucadoor en de fabriekant
van gegoten krullen worden te hulp geroepen. De kosten voor het kunstwerk van
beeldhouwer en schilder, van de meesters in 't smeed- en snijwerk, loopen te hoog.
En naar de vraag regelt zich het aanbod. Om zich toe te leggen op een kunstvak,
moet de jongeling eenig vooruitzigt hebben, dat zijn arbeid zal worden begeerd en
beloond. Wanneer de mannen van fortuin, bij het bouwen van hun huizen, aan de
kunst een ruim aandeel willen vergunnen - en daar is werkelijk vooruitgang in dit
opzigt sedert eenige jaren, - dan zullen, niet als met den slag eener tooverroede, maar
toch allengs, de personen zijn te vinden, die zich wijden aan de ornamentatie der
openbare en bijzondere gebouwen.
Het terrein der H a n d e l s v e r e e n i g i n g geeft ons voor het oogenblik nog niet
veel te zien, maar weldra zijn wij langs de spoorwegdijk aan de brug genaderd, die
over de K o n i n g s h a v e n ligt.
De Koningshavèn is een nieuw kanaal, aangelegd voor de doorvaart der schepen,
die door de vaste brug over de Maas werd belet. De schepen en stoombooten, die uit
zee komen of die voor de stroomafwaarts gelegen streken bestemd zijn, moeten ten
W. van de groote spoorbrug blijven; die stroomop te huis behooren, vinden ten O.
daarvan hunne ligplaats. Een deel der handelsbeweging, die thans in de Koningshaven
een zeer drukke doorvaart te weeg brengt, zal worden afgeleid wanneer de
S p o o r w e g h a v e n en de B i n n e n h a v e n , met hun pakhuizen, loodsen en
loskranen, gereed zijn, de daarvoor bestemde ladingen te ontvangen. De doorvarende
vaartuigen, die mast of
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schoorsteen niet strijken, de zeeschepen, die naar de hoogerop gelegen werven worden
gesleept, passeren deze 150 M. breede K o n i n g s h a v e n , waartoe, zoowel in de
spoorbrug als in de stadsbrug een beweegbaar gedeelte is aangebragt. De eerste
steenen der Stadsbrug zijn den 21sten Mei 1874 gelegd door Z.M. den koning en de
overige prinsen van het vorstelijk huis. Uit de hoogte, waarop wij wandelen, zien
wij neêr op het kanaal, met zijn breede brug, die voor wagens en voetgangers een
ruime gelegenheid tot ongehinderd verkeer oplevert en die, wanneer wij er over
gingen, inderdaad niet zou nalaten indruk te maken, maar van hier gezien, bij den
sterken bovenbouw der spoorwegbrug, zoo klein en nietig schijnt. De strook lands,
tusschen de Koningshaven en de Maas, - het Noordereiland - is nog onbebouwd, en
van den spoorwegdijk, die haar doorsnijdt, overzien wij nog maar een met gras
begroeide vlakte, waarin een paar houten keeten verspreid liggen, maar die bestemd
is om een aantal straten met woonhuizen en kantoren te ontvangen. En nu opent zich
vóór ons de bijna 400 M. lange tunnel van traliewerk, die de Maas overspant. 't Is
een zonderling, eigenaardig gezigt, wanneer wij er binnen treden en, langs haar
dubbele spoorbaan, onder het netwerk van ijzeren bindten doorzien, en niet het minst,
wanneer wij, nevens ons, den blik laten weiden over de statige rivier daar beneden,
over de levendige kaden aan haar' oever, over de vrolijke beweging op haar' snellen
stroom. Het verkeer in de stad, dat door den spoorweg niet belemmerd mogt worden,
eischte voor de Maasbrug een belangrijke hoogte, zoodat de rails op 10 M. boven
A.P. liggen. Sterke hardsteenen pijlers waren noodig, om de vijf colossale
overspanningen te dragen, die elk een wijdte van ongeveer 80 M. hebben, en wat
ons oog aanschouwt, stemt tot ontzag voor het reuzenwerk en tot eerbied voor den
menschelijken geest, die het ontwierp en tot stand bragt. Maar ook hier zien wij maar
een gedeelte, en welligt niet het belangrijkste gedeelte van den stouten arbeid. Ook
hier hebben wij te spreken
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‘Van zooveel steens omhoog, op zooveel houts van onder,
Van zooveel kostelijks, zoo kunstiglijk gewrocht.’

Immers, wat al palen moesten worden ingeheid, eer de slappe, weeke grond den
zwaren last kon dragen! En 't was hier niet alleen met het kostbare, maar onder ons
gewone, heiwerk te doen. Twee der vier stroompijlers, de eerste en tweede van de
stad gerekend, de beide laatsten dus wanneer wij van de overzijde komen, vereischten
eene pneumatische fundering; want de zandplaat, waar de forsche pilaren een' vasten
grond konden vinden, lag zóó diep beneden den bodem, dat de langste dennemasten
niet lang genoeg waren, om door de laag van los en onzamenhangend moer in den
steviger zandgrond te dringen. Weken en maanden lang kon stadgenoot en vreemde
een' geheimzinnigen en voor den oningewijde volstrekt onbegrijpelijken arbeid gade
slaan. Aanvankelijk zag hij op de sleephelling aan den overkant een zonderling
gevaarte van ijzeren platen zamenstellen, dat, eindelijk gereed, een reusachtige koker
bleek te zijn, door een stevig middelschot in twee afdeelingen van zeer ongelijke
afmetingen gescheiden, waarvan de grootste de ‘werkkamer’ wordt genoemd.
Inmiddels was in de rivier een hooge steiger opgerigt, en toen alles ver genoeg
gevorderd was, kon hij de vervaarlijke caisson van de sleephelling regtstandig te
water zien gaan. Maar de diepte was daar te gering om hem op den zolder te doen
drijven, zoodat zijn diepgang door het inpersen van lucht moest verminderd worden.
Dit geschiedde met behulp van locomobiles en luchtperspompen. Daarentegen dreigde
nu het gevaar, dat de koker zou omkantelen. Hiertegen werd gewaakt door het
aanbrengen van twee schepen, die er vast aan verbonden werden. En zoo dreef de
gansche toestel langzaam en statig, door een stoomboot gesleept, naar den steiger,
waar het werk der fundering zou beginnen.
Ter bestemder plaatse gekomen, wordt de caisson gebragt in de opening, die
daartoe in den steiger gelaten is. Het metselwerk op den zolder vangt aan. Naarmate
het hooger wordt, wordt de mantel van ijzeren platen, tegen den aandrang van het
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water genoegzaam versterkt, hooger opgetrokken, en naarmate de last zwaarder
wordt, zinkt de koker dieper, totdat de bodem der rivier is bereikt. 't Vereischt groote
zorg, om hem in regten stand te houden. Wee, wanneer hij kantelt of scheef zakt!
Wij zullen straks van een dergelijk ongeval hebben te verhalen.
Als de benedenrand van den caisson op den bodem rust, dan beginnen de
locomobiles, in een loods op den steiger geplaatst, met hun gewigtig aandeel aan het
groote werk. Door buizen, in den zolder aangebragt, wordt het water uit de werkkamer
geperst, en de arbeiders dalen er in neêr, om den grond al dieper en dieper uit te
graven, terwijl de geheele caisson hoe langer hoe meer zinkt. Twee ploegen van
werklieden, die elkander om de zes uren aflossen, zijn dag en nacht bij het licht van
waskaarsen bezig, terwijl de stoomwerktuigen steeds versche lucht in de werkkamer
pompen en den uitgegraven grond uit de diepte ophalen. Als eindelijk de vaste grond
is gevonden, dan wordt de gansche werkkamer met beton vol gegoten, en het
fundament is gereed, waarop de pijler wordt geplaatst. Als die straks oprijst uit den
stroom en den kloeken bovenbouw torscht, dan trekt hij de aandacht en dan wekt hij
bewondering. Maar laat er dan ook aan gedacht worden, wat scherpzinnigheid en
vernuft, wat uitgebreide kennis en wat wijze bedachtzaamheid, wat volhardende en
moeitevolle arbeid, wat schat van geld er noodig was, eer een enkele steen er van
kon worden gelegd, - laat er aan gedacht worden, wat de rivier onder haar bedding
verbergt en bedekt!
Twee der pijlers van de spoorwegbrug zijn aldus gefundeerd, bovendien nog twee
pijlers van de W i l l e m s b r u g , die, ten behoeve van voetgangers en voertuigen,
daarnevens wordt gebouwd. De pijlers zijn gereed. Zij maken, naast het trotsche
gewrocht, waarover de spoortrein heensnelt, weinig vertooning. Zij behoefden op
verre na zoo hoog niet te zijn, omdat men geen rekening had te houden met het
verkeer in de stad; zij mogten zoo hoog niet wezen, omdat de opgang voor de wagens
anders veel te steil zou worden. Maar al zijn zij veel lager en daardoor
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veel minder indrukwekkend, zij vorderden niet minder zorg en geld bij de fundering,
en een hunner, de eerste van den kant der B o o m p j e s , heeft vrij wat meer moeite
en hoofdbreken gekost, dan de anderen te zamen.
De oostelijke kop van den caisson stuitte op een zinkstuk met stortsteen-bedekking,
om den naburigen pijler van de spoorwegbrug aangebragt, en raakte tusschen de
steenen bekneld, terwijl aan de westzijde de rivierbodem aanmerkelijk lager lag en
door zijn weekheid geen' tegenstand bood. De poging, om door het aanbrengen van
sterke takels het gevaarte weêr in zijn' goeden stand te brengen, mislukte. Voor de
kracht van wind en water sprongen de takels in stukken, met eb en vloed werd de
caisson her- en derwaarts bewogen, nu eens opgeheven, dan weêr op zijde geworpen,
en het was een droevig gezigt, het reusachtige ligchaam als een halfomgevallen toren
ten deele boven den stroom te zien uitsteken, omringd van het paal- en steigerwerk,
dat bij zijn' val was verwoest, en wat werd aangewend om het onheil te herstellen,
bleek alles vergeefs.
Maar toch overwon ten slotte de menschelijke geest. De bekwame ingenieur, de
Heer D.A. W i t t o p K o n i n g , wist het middel te vinden, om den onhandelbaren
pijler te ligten. Binnen den ijzeren mantel werd een houten bekuiping aangebragt,
hoog genoeg om boven hoog water te blijven, sterk genoeg om den aandrang van
het water te weêrstaan, en zoodanig met den pijler verbonden, dat door de opwaarts
werkende kracht, door het uitmalen van water veroorzaakt, kuip en pijler te zamen
werden opgeheven. Daar de zolder van de werkkamer onder water lag, moest al het
werk tot het stellen, versterken en bevestigen van de kuip door duikers worden gedaan.
Nu werd het water binnen de kuip uitgemalen, en de caisson rees uit zijn' stand, van
een' hoek van 45o tot een' van 22o. Kettingen en kabels bragten den pijler tot 17o.
Zamengeperste lucht in de werkkamer deed hem tot een' hoek van 9o rijzen. Vijzels,
ter zijde aangebragt, deden het overige, terwijl door steenbestorting, gedurende het
gansche werk voortgezet, het verder uitwijken
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van den pijler belet werd en hij allengs naar zijn oorspronkelijke plaats werd
teruggedrongen. Zoo was de zege bevochten, zoo was het noodlottig ongeval hersteld.
Thans kan niemand het den steen en muur, die eenige voeten boven den waterspiegel
uitsteekt, meer aanzien, wat er is geschied eer hij werd opgemetseld. Straks, als de
overspanning is gesteld, zal ook hij zelf nagenoeg voor het oog verborgen zijn. Dan
zullen honderden van reizigers uit den trein er onverschillig op neêrzien. Dan zullen
duizenden van voetgangers er gedachteloos over heen snellen of slenteren. Het
heerlijk uitzigt op stad en rivier zal dezen boeijen. Berekeningen, plannen, droomen,
zullen hoofd en hart van genen vervullen. Welligt leest een enkele den naam van den
fabrikant, die het gietwerk van den bovenbouw leverde. Maar de namen dergenen,
die het werk ontwierpen, de naam van den man, die den gevallen pijler weêr oprigtte,
de geschiedenis van de worsteling met de krachten der natuur, de groote geschiedenis
van de heerschappij des menschen over het geschapene, - deze dingen zullen alleen
uit een of ander boek worden gekend. De wandelaar door Nederland mag ze wel
weten. Onze eeuw ziet veel verdwijnen, wat wij ongaarne missen, maar zij brengt
ook tot stand, wat de vaderen in de dagen hunner kracht zelfs niet hadden durven
droomen. Met belangstelling en liefde vertoeft de vriend zijns vaderlands bij de
gedenkstukken, die van oude dagen verhalen. Maar met ingenomenheid en eerbied
begroet hij ook de wonderen van den nieuwen tijd.
Wij staan nog op de spoorwegbrug, terwijl wij ons laten vertellen, hoe zij tot stand
is gekomen. Hopen wij dat het niet te veel waait, en vooral dat het niet regent. Zooveel
is zeker, dat het moeijelijk boozer weêr kan zijn, dan op den dag toen de brug werd
beproefd en de proef zegevierend doorstond. Wie er door ambtspligt of door liefde
voor de studie waren zamengebragt, om te zien hoe de werken zich hielden terwijl
de
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tien zware locomotieven met hunne tenders in twee indrukwekkende reijen langzaam
voortreden en op iedere overspanning een kwartier uurs bleven stilstaan, zij hadden
onder storm en sneeuwjagt een zware taak! Maar ook al zijn de elementen niet zóó
verbolgen, 't kan ongenadig waaijen op de brug, en bij regen vooral zouden wij veel
verliezen. Want inderdaad, er is hier vrij wat te zien, en bij helderen zonneschijn is
't een aantrekkelijk tafereel, vol rijkdom en afwisseling, vol leven en beweging, dat
zich rondom ons uitbreidt. Vóór ons de donkere huizenmassa der stad, met haar
talrijke gevels en haar ontelbare schoorsteenen, en daar boven de grijze toren der
groote kerk op den achtergrond. Hoe schoon van vorm, hoe fijn van toon is die toren!
Links de B o o m p j e s , de lange, deftige kade met haar hooge huizen en de rei der
boomen, waaraan zij haar' naam ontleent, de nog niet oude, maar toch reeds kloeke
en statige opvolgers der linden, die er in 1615 werden geplant, toen de nieuwe kade
was aangelegd. Hier liggen de Oostinjevaarders met hun hooge masten, en in lange
treinen trekken de zwaar geladen sleeperswagens onder ons voort, terwijl de
voortbrengselen der tropische gewesten, hier op den wal gelost, ginds dwars over de
straat naar de pakhuizen vervoerd, ons met een' vlugtigen blik iets te zien geven van
het verkeer der stad met onze ver gelegen koloniën. Aan den anderen kant, ter
regterzijde, zien wij meer de drukte van het binnenlandsch verkeer. Daar liggen de
rivierbooten langs de Oosterkade. Enkelen stoomen de rivier op, of komen van boven
af, terwijl hun raderen hun' weg met lange sporen teekenen. Daar worden diep geladen
aken gesleept, of rustig liggen zij op stroom te wachten tot de sterke sleepboot er
voor wordt gespannen. De witte zeilen der binnenschepen blinken, en het schuim
spat op voor den boeg. Op de K o n i n g s b r u g wemelt het van komenden en gaanden,
die zich her- en derwaarts verspreiden. De kleurige gevels der achterhuizen van het
H a r i n g v l i e t schitteren vrolijk in het zonlicht, geschakeerd met het f rissche
groen der tuinen, en op de wegen langs het plantsoen bewegen zich rijtuigen en
voetgangers, door kudden vee en voertuigen
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voor goederen afgewisseld. Aan het einde van het ruime plein ligt het station van
den R h i j n s p o o r w e g , en daarnevens het groote gebouw, dat in 1785 aan de oude
werf der A d m i r a l i t e i t v a n d e M a a s werd gesticht. De digte boomgroepen
van de O u d e P l a n t a g e aan een bogt der rivier vormen den ernstigen achtergrond.
Op den voorgrond, vlak beneden ons, lossen ligters hunnen last in de ranke stoomers,
die naar Antwerpen zijn bestemd. Een verward gedruisch stijgt tot ons op, en wij
zouden niet moede worden van het neêrzien op dien rusteloos woelenden
menschenstroom.
Maar wij moeten onze wandeling voortzetten, verblijd, dat wij althans in staat
waren tot wat langer vertoef, dan de spoortrein ons zou hebben vergund, als wij in
't gevolg der onbarmhartige locomotief met snelle vaart door dit rijke en boeijende
panorama waren heengevoerd.
Uit een der torentjes bij den ingang der brug leidt een steenen wenteltrap naar
beneden. Wij maken daarvan echter geen gebruik, wanneer althans de draaibrug over
de W i j n h a v e n niet open is, en niets belet ons haar voor gesloten te houden.
Wandelaars in den geest als wij kennen geen hinderpalen. Wij bekommeren ons niet
om de belangen van scheepvaart of spoorwegverkeer. Hier hebben wij een paar
stadsgezigten. Aan de eene zijde komen de W i j n - en S c h e e p m ak e r s h a v e n s
zamen. Ons oog volgt de dubbele rei der deftige woonhuizen langs de eerste, aan de
tweede de pakhuizen, die uit het water oprijzen, en de masten der schepen langs de
kaden, overal uitstekend tusschen het groen der iepen, die gelukkig nog zijn ontkomen
aan al de noodlottige invloeden, waardoor de boomen in een stad worden bedreigd.
Aan den anderen kant overzien wij de menigte van beurt- en vrachtschepen, die
vooral op Maandag en Dinsdag de O u d e h a v e n vult; en langs den onderwetschen
gevel van het z e e k a n t o o r , waar tot omstreeks 1635 de oude Beurs heeft gestaan,
zien wij aan het einde van het H a r i n g v l i e t met zijn talrijke vaartuigen, de
merkwaardig scheefgezakte kerk van de Engelsch Episcopale gemeente. Als wij
voortgaan, wordt voor
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eenige oogenblikken het levendig stadsgezigt afgebroken door de nog hoogst
onbehagelijke zijmuren der huizen, waartusschen de viaduct zich een' doortogt heeft,
gebaand. Alleen de lange, enge, doodsche W i j n s t r a a t strekt zich als een smalle
kloof beneden ons uit. Menschen zien wij er niet veel, maar groote vaten en
sleeperswagens zijn er in grooten getale. Aan den wijnhandel is de straat, ondanks
haar' naam, volstrekt niet uitsluitend noch bij voorkeur gewijd. Het best zou de naam
K a n t o o r s t r a a t haar tegenwoordige bestemming uitdrukken. Spoedig hebben
wij een punt bereikt, waar het uitzigt weêr ruim en levendig is. Wij zijn bij de
spoorweghalte in het midden der stad, althans in het middelpunt van haar verkeer,
in het hart, vanwaar voor haar het leven naar de overige deelen meer of minder
onmiddellijk uitgaat. Daar ligt d e B e u r s met haar' eenvoudigen, ernstigen gevel,
deftig en degelijk, met niet veel vertooning, maar solide, gelijk het karakter van het
volk dat haar stichtte, van de handelaren die er komen, van de handelszaken die er
gedaan worden. Van de weinige openbare gebouwen, die in Rotterdam een eenigszins
behoorlijk front hebben, is het beursgebouw een der besten. Het werd in 1736 voltooid,
en de open binnenruimte werd voor eenige jaren met een dak van ijzer en glas bedekt,
waardoor de eenheid van stijl wel geleden, maar zonder twijfel de bruikbaarheid
gewonnen heeft. Naast de Beurs ligt een ruim plein met boomen beplant, en aan de
achterzijde daarvan verrijst het groote, hooge gebouw, dat voor p o s t - en
t e l e g r a a f k a n t o o r is ingerigt. Het postkantoor aan de W i j n h a v e n moest voor
den spoorweg plaats maken, en wij hebben straks gewandeld over de plaats waar het
stond. Een deel der B l a a k is voor het nieuwe plein gedempt en de zijgevel der
Beurs, vroeger uit het water opgetrokken, is er een wel wat al te onaanzienlijke
zijmuur door geworden. Ook de fraaije, breede B e u r s - of K o n i n g i n n e b r u g ,
met haar kloeke hardsteenen borstweringen, die sints 1827 een sieraad van dit gedeelte
der stad was, is daardoor verdwenen. Nog geen halve eeuw had zij haar diensten
gedaan, toen haar bijna onsloopbaar metselwerk
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weêr werd afgebroken. Is het druk en levendig op het plein, waar vrij wat wegen
zamenkomen en rijtuigen en voetgangers elkander in alle rigtingen kruisen, niet
minder woelig is het tooneel gestoffeerd, dat wij aan de andere zijde van den viaduct,
aan onze regterhand, overzien. Tal van vaartuigen in de haven, en aan de overzijde
van de breede kom de menschenstroom, die langs den M o s s e l t r a p en over de
S p a n j a a r d s b r u g stroomt, terwijl de N i e u w e h a v e n met haar schepen en
haar dubbele huizenreeks zich daarachter uitstrekt. Ook voorbij de halte, die door
niets opmerkelijks onze aandacht trekt, worden wij geboeid door een dier prachtige
stadsgezigten, waaraan Rotterdam zoo rijk is. Over de hooge brug - die intusschen
geen draaibrug is, zooals de naam der D r a a i s t e e g , waarheen zij leidt, zou doen
vermoeden, en zooals zij inderdaad vroeger ook is geweest - zien wij over de O u d e
h a v e n langs de S p a a n s c h e en de G e l d e r s c h e k a d e n tot in de Maas, en
niet het minst aantrekkelijk is dit schoone, ruime uitzigt vol afwisseling en beweging.
Wèl is het waard, dat wij er den indruk van bewaren, want het gedeelte der stad,
waardoor onze hoog verheven weg ons verder leidt, zal weêr een ander karakter
dragen. Wij bereiken spoedig de zoogenaamde B i n n e n s t a d , waar wij de ruime,
vrolijke havens verliezen voor de meestal naauwe straten en de smalle armoedige
stegen, waar wij geen schepen meer zien en geen groen van eerwaardige of nieuw
geplante boomen, waar de handel heeft plaats gemaakt voor de neringen en de deftige
heerenhuizen door winkels worden vervangen. Maar het We s t n i e u w l a n d , welks
gevels zóó digt bij den viaduct oprijzen, dat wij, als wij wat onbescheiden zijn, de
bewoners der bovenverdiepingen in hun doen en laten gemakkelijk kunnen bespieden,
behoort nog tot de B u i t e n s t a d , al bereidt het door zijn winkelhuizen den overgang
tot het binnensdijks gelegen gedeelte. En tot de buitenstad behoort ook de g r o o t e
M a r k t , waar wij Erasmus op den rug zien en waaromheen nog een aantal oude
geveltjes zich scharen, gelijk wij ze in Rotterdam niet veelvuldig aantreffen. Kalm
en rustig, als 't niet op een' marktdag
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is ten minste, ligt aan onze regterhand de open R i j s t u i n , en langs een niet zeer
breed water is de B o e r e n s t e i g e r gebouwd. Als wij die achter ons hebben, hebben
wij de Buitenstad gezien, voorzoover onze tegenwoordige wandeling ons die te
aanschouwen geeft. Wanneer wij weêr op den beganen grond zijn aangekomen, dan
doorkruisen wij wel verder het deel van Rotterdam, dat buiten den grooten rivierdijk
ligt.
Zie hier de H o o g s t r a a t , de welbekende Hoogstraat. Heeft de vreemdeling zich
soms een grootsche voorstelling daarvan gevormd, dan gevoelt hij zich vermoedelijk
teleurgesteld. De Hoogstraat is geenszins een dier breede, lijnregte straten, die de
tegenwoordige smaak en behoefte eischt. Zij is integendeel vrij smal, smaller zelfs
nog dan zij zich vertoont aan den voetganger, die haar uit een minder verheven
standpunt ziet dan wij. Zij maakt ook geen' indruk door reusachtige gebouwen. Hoog
zijn de huizen, maar breed zijn zij niet. De voor ieder beschikbare ruimte is tamelijk,
vaak zelfs zéér bekrompen, en een' opmerkelijken gevel zoekt men er te vergeefs,
tenzij dan dat het opmerkelijke bestaat in de algemeene overhelling, - die echter zóó
groot en onrustbarend niet is als d e A m i c i s het met het reizigersvoorregt van een
weinig overdrijving wil doen gelooven. Toch is 't wel de moeite waard, hier eens stil
te staan en den bezigen bijenzwerm gade te slaan, die daar beneden ons af en aan
gonst. En de vreemdeling ziet er bovendien in al die smalle huizen, met de eindelooze
afwisseling van hun rijzende en dalende geveltoppen en van hun veelkleurig
beschilderd houtwerk, de type eener Hollandsche straat, die, al is het geen
O u d -Hollandsche meer, toch nog genoeg van haar eigenaardig karakter heeft
overgehouden, om een' bevredigenden indruk achter te laten bij den reiziger, die aan
de grootsche eenvormigheid der moderne steden gewoon is. Welligt vindt hij bij
nadere kennismaking in die Hollandsche straat een type van het Hollandsche volk;
groot en indrukwekkend in geenen deele, maar, op de keper beschouwd, toch rijk
aan trekken, die de aandacht verdienen en genegenheid winnen; - cosmopolitisch
genoeg, om de aantrekkingskracht
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van groote spiegelruiten en reusachtige aankondigingen te hebben leeren erkennen,
maar niettemin zijn zelfstandig karakter bewarend; meêgaand met den tijd, maar
vasthoudend aan het oude, waar het mogelijk en soms meer dan wel dienstig is; door grond en luchtgestel in menig opzigt in zijn vrije ontwikkeling belemmerd,
maar daaraan ook meer dan ééne niet verwerpelijke eigenaardigheid dankend.
Wij hebben hier de menschen en paarden, de karren en wagens digter bij ons, dan
bij het eerste gedeelte van onzen togt, want de begane grond der Hoogstraat is de
kruin van een deel van den hoogen en zwaren rivierdijk, die sints een zestal eeuwen
de lage landen van S c h i e - en R i j n l a n d tegen de wateren der Maze beschermt,
en van hier af daalt de spoorbaan allengs, totdat zij zich bij het nieuw gebouwde
station met den gewonen spoorweg vereenigt. Zij blijft evenwel vooreerst hoog
genoeg boven de straten, om het vrije verkeer niet te hinderen; en waar zij bij haren
overgang over de S c h i e daartoe te laag is geworden, daar is de straat verlaagd en
aldus de doortogt vrij gehouden. Wij zouden zeggen, dat mot de daling van den weg
ook de schoonheid der stadsgezigten vermindert. Voor den reiziger, die van den kant
der hofstad komt, zal er in dubbelen zin opklimming zijn. Maar al loopt de baan,
nadat wij de Hoogstraat hebben vaarwel gezegd en de G r o o t e k e r k op het stille
plein zijn voorbijgegaan, een' geruimen tijd tusschen een dubbele rei van meestal
niet zeer sierlijke achtergevels door, zij verdient niettemin onze belangstelling, zooal
niet om wat wij zien, dan toch om wat wij niet zien. Om haar tot stand te brengen is
de B i n n e n - R o t t e gedempt. De oude rivier, die sints eeuwen hier vloeide en na
den aanleg van den grooten dijk door een sluis zich met de wateren van de Maas
vereenigde, zag zich het gedeelte van haar stroomgebied betwist, waar de eerste
visschershutten de schamele bevolking van B o e c k e l s a m b a c h t en R u b r o e k
hadden gehuisvest, waar de poorters der aanwassende stede hun woningen hadden
gesticht - paleizen, bij die arme hutten vergeleken, hutten bij de huizen van steen,
die er
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later zouden spiegelen in den vloed - waar de trotsche parochiekerk werd gebouwd,
wier zwaarte de weeke grond naauwelijks kon dragen, en waar de eerste school had
gestaan, waar de oudste geldmannen hun kantoren en de deftige burgers nog lang
hun woonplaatsen hadden. Zij zag dit deel van haar aloud en klassiek gebied haar
betwist; zij moest het zich ook zien ontweldigen. Maar niet dan na lange worsteling
gaf zij zich gewonnen. De bodem weigerde den opgedrongen last te torschen. Hier
en daar spotten de wellen met alle pogingen, om hen te digten. Paal op paal verzonk
in het grondeloos moeras. En als nu de spoorbaan veilig rust op haar steenen bogen,
met ijzeren kolommen afgewisseld, dan is het niet dan na langen, volhardenden strijd,
en dan werd ook hier de overwinning met schatten betaald. Uit het tijdperk toen de
straat nog rivier was, zijn al die koepelvormige uitbouwsels, al die wonderlijke
ongeregelde muren en lijsten, al die hekjes en platjes nog over; maar de achtergevels
beijveren zich voorgevels te worden, en bij sommigen heeft de herschepping reeds
plaats gehad. Hier en daar werpen wij een' vlugtigen blik door een zijstraat.
Stadsgewoel ontwaren wij in den omtrek van het onoogelijke S c h o t s c h e k e r k j e .
Enkele enge, donkere stegen vergunnen ons een niet zeer opwekkelijk kijkje in de
spelonken, waar duizenden van armen huizen. Dan wijken aan wederzijde de muren.
Dan opent zich weêr een ruim en vrolijk uitzigt. De breede singel buigt zich om de
stadsvest. Aan het B o s c h j e , - welks naam aan het verledene herinnert en welligt
op de toekomst vooruitloopt, maar zeker door het tegenwoordige niet geregtvaardigd
wordt, - aan het B o s c h j e aan den overkant prijken de sierlijke torentjes eener
nieuwe R.C. kerk. De R o t t e slingert zich tusschen een verwarring van geringe
woningen en dampende fabrieken. Tusschen de boomen der voormalige Ve e m a r k t
rijst aan onze linkerhand de fraaije triomfboog, de D e l f t s c h e p o o r t , als poort
onnoodig, voor 't verkeer zelfs min of meer hinderlijk, maar teregt gespaard als een
der schoonste gebouwen der stad; en ginds vertoonen zich de nieuwgothische torens
van het oude station van den Hollandschen
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Spoorweg. Straks, als wij een kleine woestenij van half gesloopte huizen en tuinen
zijn doorgegaan, gaan wij over de vaste brug, die de deftige S c h i e overspant en
bederft. Wederom een woestijn van zand en slooten en bleeken en arbeiderswoningen,
- overblijfsels van wat is geweest, beginselen van wat komen moet, - en eindelijk
bereiken wij het nieuwe station, dat voor het gemeenschappelijk gebruik van den
S t a a t s - en den H o l l a n d s c h e n spoorweg is bestemd.
Wij hebben onzen togt langs de spoorbaan over de Maas en over de stad volbragt.
Daar is voor dien weg heel wat gebouwd en heel wat omvergeworpen. Daar is door
hem vrij wat nieuws tot stand gekomen en vrij wat ouds verdrongen. Daar is boven
den grond niet weinig te zien, daar is onder den grond misschien nog meer gewrocht.
Rotterdam won er een reeks van opmerkelijke kunstwerken door en verloor er een
goed deel van zijn oude voorkomen bij. Wie in den trein langs den ijzeren weg
voortsnelt, zal een bont gekleurd en levendig gestoffeerd tafereel zich zien
voorbijgaan. Wij konden het rustiger overzien, maar als wij aan het eind onzer
wandeling zijn gekomen, dan schemert het zelfs ons van de menigte der beelden, die
elkander in rijke mengeling afwisselden, en aangenaam is het ons, een oogenblik
rust en kalmte te vinden aan het schoone stationsgebouw, dat met zijn sierlijke
overkapping en zijn fraaije vestibule zijn' ontwerper, den heer K.H. van Brederode,
eer aandoet.
Wat hebben de werken gekost, die deels onmiddellijk tot den spoorweg door
Rotterdam behooren, deels daarmede in verband staan? Hier aan het Spoorwegstation
vinden wij natuurlijk de gegevens niet om die vraag te beantwoorden, maar op het
gemeentearchief vinden wij de bestekken van het groote werk - eene opmerkelijke
verzameling reeds op zich zelve beschouwd, met al de bijzonderheden er in opgegeven
en de talrijke teekeningen en plannen er bij gevoegd. Wij zien daar de raming
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der kosten, en het kost ons weinig moeite in de dagbladen de sommen na te gaan,
waarvoor de verschillende perceelen werden aangenomen. Voor ons doel is eene in
alle opzigten naauwkeurige opgave der cijfers onnoodig. Ik noem u eenige sommen,
die althans een denkbeeld kunnen geven van hetgeen van staatswege besteed werd.
De werken, door de stad bekostigd, laten wij ditmaal buiten rekening. De
spoorwegbrug over de Maas vorderde 1.643.000 guldens, waarvan 872.000 voor den
bovenbouw; die over de Koningshaven ruim ƒ 500.000. Het dempen van de Rotte
werd voor ƒ 454.900 aanbesteed, waarbij gerekend moeten worden de kosten voor
de daarvoor noodzakelijke verandering van waterleidingen in het Hoogheemraadschap
S c h i e l a n d . De pijlers in de stad eischten ongeveer ƒ 1.000.000, en de bovenbouw
1.235.760 gulden. Voor het dempen van een gedeelte van de Blaak en de Oude haven
was 445.000 gulden noodig; het post- en telegraafkantoor kostte ƒ 262.000, de halte
aan de beurs ƒ 162.900, waaronder ƒ 33.900 voor de overkapping. Het station buiten
de Delftsche poort werd aangenomen voor ƒ 717.000, waarbij voor de ijzeren kappen
ƒ 263.823 komt, en bovendien nog omstreeks ƒ 600.000 voor bijgebouwen, ophoogen
van het plein enz. De spoorweghaven op Feijenoord kostte met het goederenstation
ongeveer ƒ 3.400.000 gulden. Ruim ƒ 400.000 was noodig voor den bovenbouw der
bruggen op Feijenoord, terwijl de tijdelijke werken bij 't station Mallegat bijna 120.000
gulden kostten. Wanneer wij het eerbiedwaardig cijfer van twaalf millioen guldens
noemen, zijn wij dus zeker niet ver van de waarheid, vooral niet, wanneer wij nog
rekening houden met de behoefte aan spoorstaven, wissels enz., die onder deze
opgave niet begrepen zijn. En hoeveel werd niet vereischt voor het onteigenen van
de talrijke huizen, die voor den spoorweg plaats moesten maken! Het groote werk
getuigt van de welvaart, die ons goede land geniet. Moge het het zijne ruimschoots
bijdragen tot vermeerdering van den voorspoed en den bloei des volks!
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ROTTERDAM.
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Een wandeling door Rotterdam.
Onze ‘Hollandsche’, d.i. onze Noord-Nederlandsche steden hebben iets eigenaardigs,
dat hen van de steden in het buitenland onderscheidt. Als een Duitsch schrijver zijn
boek over H o l l a n d e n d e H o l l a n d e r s begint met de woorden: ‘Amsterdam
is een groote stad, als alle andere groote steden’, dan laat zich dit maar in enkele
opzigten verdedigen. In het algemeen is het zeer zeker onwaar. Wie Amsterdam eens
heeft gezien, kan het in zijne herinnering met geen andere stad verwarren. En dat
geldt ook tot op zekere hoogte van al onze steden van eenig belang. De doorgaans
smalle en hooge huizen van baksteen, de levendige kleuren van het houtwerk aan
deuren en vensters, aan kozijnen en lijsten, de gevels, die voor het meerendeel met
trappen of in ronde bogen en krullen uitloopen, de stoepen, die bij velen naar den
ingang leiden, - de talrijke grachten, die de steden doorsnijden, en de menigte van
bruggen, die daarover heen zijn gelegd, - de steenen wallen, waarmeê de grachten
zijn omzoomd en de boomen, die er langs zijn geplant, - de bestrating met keijen in
het midden en voetstraten van klinkers aan de beide zijden, de ijzeren hekken, die
de bijzondere eigendommen van de openbare straat afscheiden - dit een en ander
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vormt een geheel, waarop een gansch eigenaardige stempel is geplaatst. In onze
groote steden vinden wij deze hoofdtrekken terug, en nog lang zal het duren eer zij
zijn uitgewischt, al bragt de nieuwe smaak reeds talrijke veranderingen, al dreigt de
portlandsche cement, die als de mantel der liefde velerlei ongeregtigheid moet
bedekken, met doodsche eentoonigheid; al vorderde het toenemend verkeer den
aanleg van trottoirs, die de stoepleuningen en hekken doen verdwijnen; al werd, in
't belang van gezondheid en ruimte, menig voormalige gracht in een straat herschapen.
't Is mogelijk, dat over een honderd jaar het oorspronkelijk karakter onzer steden zal
zijn verloren gegaan en zij, die na ons komen, alom de groote grijze barakken van
het buitenland zullen overgeplant vinden op onzen bodem, maar vooralsnog
verdringen zij gelukkig onze echt Hollandsche gevels en geveltjes niet.
Intusschen, bij overeenkomst in hoofdtrekken, wat onderscheid en afwisseling in
bijzonderheden! Wat reiziger, die eenigszins zijn oogen heeft gebruikt, zal in
gedachten Amsterdam verwisselen met Rotterdam of den Haag? Wie zal, in de hofstad
rondwandelend, een oogenblik zich in Leiden of Haarlem verplaatst achten? Anders
is de inrigting der verschillende steden, anders de bouw harer huizen, anders de
beweging en het voorkomen der bevolking op de straten. Zoo heeft ook Rotterdam
iets bijzonders. Het is een koopstad als Amsterdam; maar waar vindt gij een
stadsgezigt, waarvan gij zegt: d i t g e l i j k t o p A m s t e r d a m ? Het heeft, even
als de hoofdstad, zijn kwartieren, meer bijzonder aan den handel gewijd, zijn
aristocratische wijken, zijn gedeelten door den middelstand bewoond, zijn
winkelstraten, zijn achterbuurten, zijn drukke en zijn stille plaatsen; maar waar vindt
gij in beide steden niet veel meer verschil, dan overeenkomst? Rotterdam mist
nagenoeg geheel de grachten, met hare hooge steenen bruggen, die Amsterdam in
zoo grooten getale heeft aantewijzen. Zijn havens in de buitenstad zijn daarmede
niet te vergelijken, en de grachten, die men vroeger in de binnenstad aantrof, zouden,
ook al waren zij niet
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grootendeels gedempt, toch een ander karakter dragen. Velen er van waren maar aan
ééne zijde toegankelijk, terwijl aan den anderen kant de huizen uit het water waren
opgebouwd, gelijk aan h e t S t e i g e r achter h e t H a n g en d e n H o u t t u i n en
aan d e n G r o e n e n d a a l nog het geval is. In dit opzigt had Rotterdam iets
Venetiaansch, al durf ik niet beweren, dat die achtergrachtjes en slooten daarom in
a l l e opzigten op ééne lijn waren te stellen met wat de dichterlijke stad der Lagunen
te zien en te bewonderen geeft. Maar ook waar aan beide zijden van het water rijweg
en voetstraat ligt, hebben de Rotterdamsche stadsgezigten iets bijzonders. Dat ligt
ten deele in den bouwstijl der huizen. Het Amsterdamsche ‘koopmanshuis’ is even
als het Rotterdamsche, tevens p a k h u i s ; maar aan het IJ zijn de bergplaatsen voor
de koopmansgoederen boven, op de zolders; aan de Maas zijn zij beneden. Aan de
straat vindt gij in den regel ruime bergplaatsen met groote deuren, en van het woonhuis
alleen den ingang. De ‘stoepen’, die van het oude Amsterdamsche huis bijna
onafscheidelijk zijn, behooren in Rotterdam tot de uitzonderingen, en bij de
veelvuldige ophooging, die de begane grond moest ondergaan om bij hoogen
waterstand boven den vloed te blijven, zijn er velen allengs verdwenen. Daarbij zijn
de gebouwen in Rotterdam bijna allen met platte lijsten gedekt. Met name in de
buitenstad zijn de trap- en puntgevels zeldzaam, evenals de met lofwerk versierde
gevels, die in een' halven cirkel uitloopen. Maar ten deele wordt ook het verschil
tusschen Amsterdam en Rotterdam hierdoor veroorzaakt, dat in de hoofdstad de
scheepvaartdrukte en de handelsbeweging tot enkele gedeelten is beperkt, terwijl zij
hier de gansche buitenstad vervult. Zeeschepen - tot barken en fregatten toe - liggen
in de havens langs de kaden en lossen hun vracht op den wal. Groote zeestoombooten
brengen hun lading voor de pakhuizen in de stad. Dat geeft op de straten een gewemel
van sleepers en sjouwerlieden, dat vervult de lucht met een rumoer van snorrende
stoommachines, van dreunende wagens, van schreeuwende stemmen, van
neêrkletterend ijzer, dat veroorzaakt vaak een
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opeenhooping van kisten, vatpn, balen en zakken, waardoor de stroom van rijtuigen
en voetgangers zich dikwijls niet dan met moeite een' weg baant. Wij z i e n in
Rotterdam, wat er omgaat; wij h o o r e n het, wij v o e l e n het van tijd tot tijd. In
Amsterdam blijft de beweging grootendeels in het ruime O o s t e r d o k en in het
stille E n t r e p ô t besloten. Gansche rijen pakhuizen staan op de afgelegen ‘Eilanden’,
waar niemand komt, dan wie er wezen moet, en zonder gerucht glijden de
zolderschuiten, die de koopwaren invoeren, over het water in de lange deftige
grachten. 't Is druk op de straten der hoofdstad, maar 't is de drukte eener g r o o t e
stad, niet in de eerste plaats die eener k o o p s t a d . Te Rotterdam kan men 't geen
oogenblik vergeten, dat men in een h a n d e l s plaats is. Althans niet in dat gedeelte,
waar de vreemdeling komt, waar een goed deel der bevolking zich bij voortduring
beweegt, in dat gedeelte, dat tot het eigenlijke oude Rotterdam moet gerekend worden.
Rotterdam, gelijk het tegenwoordig is, bestaat uit drie hoofddeelen: de b u i t e n s t a d ,
de b i n n e n s t a d en de p o l d e r s t a d . De buitenstad ligt tusschen de Maas on den
grooten rivierdijk. Hier wonen de kooplieden, hier zijn de kantoren en de pakhuizen,
hier liggen de zeeschepen en stoombooten, hier vindt men ook de groote winkels en
magazijnen. Ware 't niet, dat enkele plaatsen van gezellig verkeer of godsdienstige
zamenkomst in de binnenstad lagen, honderden zouden welligt zelden of nooit de
grens, de H o o g s t r a a t , overschrijden. De binnenstad breidt zich benedensdijks
uit, en is binnen de oude vesten besloten. Daar zijn de marktpleinen en de lange
smalle straten, waarin de neringen en ambachten worden uitgeoefend; daar ook de
bekrompen stegen voor de arbeidende en voor de schamele bevolking. De
levendigheid der handelsbeweging laat zich ook hier bemerken, al ziet gij hier de
masten der schepen en de schoorsteenen der stoombooten niet. De wagens met
goederen en koopwaren worden er niet gemist, de kruiwagens en handkarren
vervoeren hun deel der producten van Oost en West naar en uit de berg- en
werkplaatsen in dit kwartier der stad, en 't is der menigte, die
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zich op straat beweegt, in den regel wel aantezien, dat zij op eene of andere wijze
onder den invloed van Mercurius of Neptunus staat. Anders is de indruk, dien wij in
de p o l d e r s t a d ontvangen. Zij omvat in wijden boog de oude binnenstad en is
buiten de vesten aangelegd. Een nieuwe singel, ten behoeve der waterverversching
gegraven, omringt en begrenst haar. Hier hadden de oude Rotterdammers hun
buitentuinen, in lange lanen, met houten schuttingen te wederzij, - lanen, als die,
waarin ‘Buikjen’ zijn' academievriend Dr. Deluw vond, toen het zoo warm was en
zoo ver. Hier breidden zich de weilanden uit, van de tuinen afgescheiden door slooten,
waarboven de zomerhuisjes en de koepels waren uitgebouwd, maar waarin niet ligt
de straatjeugd op heete dagen verfrissching zou hebben gezocht, en zorgvuldige
moeders dus voor de ergernis van badende knapen niet al te bezorgd behoefden te
zijn. Voor en na werden verscheidenen dezer lanen met woningen voor den
arbeidenden stand betimmerd, meestal in den vorm van zoogenaamde h o f j e s , geen
instellingen van liefdadigheid, zooals uit den naam zou kunnen worden opgemaakt,
maar vierkante pleintjes, waaromheen de huizen zijn geschaard en waar de
‘huurlingen’ een bleekje ter hunner beschikking hebben. Deze hofjes zijn er op
ingerigt, om een ongeloofelijk aantal bewoners te bergen. Langs den Ouden Singel
werden woonhuizen van beter gehalte voor de meer gegoede klasse gebouwd. Sedert
korte jaren verrezen ook langs den Nieuwen Singel villa's en deftige heerenhuizen,
terwijl de lanen, waar het mogelijk was, werden verbreed en de slooten gedempt.
Een aantal ruime straten werden dwars er door getrokken, en allengs bedekte een
uitgestrekte stadswijk de gronden der tuinen en weilanden. De polderstad, het nieuwste
gedeelte van Rotterdam, heeft weinig of niets Rotterdamsch. Behoudens enkele
uitzonderingen zijn de huizen er eentoonig - gansche reeksen van boven- en
benedenwoningen onder ééne platte lijst- en de straten zijn meerendeels doodsch en
stil.
Buiten den kring der polderstad eindigt het grondgebied van Rotterdam, maar
daaromheen schikken zich weêr andere straten
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en buurten, wier bevolking niet wettelijk onder de inwoners der stad wordt geteld,
maar toch grootendeels in haar en van haar leeft. Wat ten Oosten ligt, behoort onder
Kralingen, dat met Rotterdam zóó zeer zamenhangt, dat beide plaatsen nagenoeg
één geheel uitmaken. Wat ten Westen woont, wordt onder Delfshaven gerekend, al
is het er in werkelijkheid geheel en al van afgezonderd, terwijl het ten naauwste met
Rotterdam is verbonden. Alles, wat rondom de polderstad is gebouwd, dagteekent
uit de laatste jaren, en de huizen dragen dan ook den onmiskenbaren stempel van op
speculatie te zijn gemaakt.
Zoo vinden wij een drietal, in karakter tamelijk scherp van elkander onderscheiden,
bestanddeelen der stad. In eene plaats, wier bevolking misschien voor de grootste
helft bestaat uit personen, die of zelven van buiten gekomen zijn, of wier vaders
althans elders zijn geboren, verwachten wij niet veel kenmerkende eigenaardigheden
van taal of zeden. De echte Rotterdammer heeft zijne eigene spraak. Genestet
vermeldde: ‘het Rotterdamsche haaltje’, maar zelfs het fijne oor van van Lennep zou
vermoedelijk tusschen het Oost- en West-Rotterdamsch geen verschil van dialect
hebben gehoord, gelijk hij het in zijn vaderstad tusschen het Haarlemmerdijksch en
het Kattenburgsch had opgemerkt. Toch zijn, naar deskundigen verzekeren, de
bewoners der armenbuurten in den omtrek van het Achterklooster van een eenigszins
ander slag, dan die van de andere deelen der stad. Het schijnt, dat zich daar vooral
het oude Rotterdamsche volk heeft gehandhaafd en er zekere tradities van
maatschappelijken, kerkelijken en staatkundigen aard heeft bewaard. Van het Oosten
naar het Westen te verhuizen, wordt achteruitgang in fatsoen geacht, al zijn nergens
de stegen enger en de woningen ellendiger, dan in de digtbevolkte wijken van den
driehoek, die tusschen Hoogstraat, Delfsche vaart en Vest is besloten. Ook staat de
bevolking van h e t A c h t e r k l o o s t e r bij de politie zeer gunstig bekend. Dáár
zou welligt het volk het best te bestuderen zijn.
Om op straat uwe opmerkingen te maken, moet gij dag en uur onderscheiden. Des
Zondags ziet gij de wandelaars. Dan
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rust wel niet geheel de zweep des drijvers, want de Engelsche stoombooten, die altijd
haast hebben, kennen - buiten Engeland althans - geen' zon- of weekdag, evenmin
als dag of nacht. In den middag, tusschen 2 en 5 uur, ziet gij de aristocratie, te voet,
in rijtuig of te paard, vooral in het park, waar des zomers muziek is. Als zij terugkeert
naar de stad, stroomt de burgerij naar buiten. Opmerkelijk is het, dat de Rotterdammers
bij voorkeur in groepjes van drie schijnen te wandelen. - De Dinsdag is de
voornaamste marktdag. Dan wemelt het in de stad van schippers en van boerinnen
uit het Overmaas met hun reusachtige mutsen, van orgeldraaijers en van luid
schreeuwende koopluî met kruiwagens en stalletjes. - Ook de Zaterdag is een dag
van drukte, maar de volle luidruchtige bedrijvigheid vangt eerst des avonds aan, als
de sabbath voor de vrij talrijke Israëlitische bevolking is geëindigd, als de dienstboden
hare boodschappen doen, als het weekloon is ontvangen en naar kroeg of winkel
gaat. Dan is de Hoogstraat, met de hoofdstraten, die er heen leiden, en de pleinen in
den omtrek, het middelpunt eener uitermate levendige beweging. Dan vooral klinken,
boven het gegons der heen en weder woelende volksmenigte, de schelle stemmen
der onvermoeibare venters van vruchten en aardewerk wier fabelachtige
voortreffelijkheid alleen door hun ongehoorde goedkoopheid wordt geëvenaard. Wie het Hollandsch riviergezigt lief heeft, den frisschen stroom, met lustig zeilende
schepen bedekt, die moet 's Maandags, nadenmiddag vooral, aan 't B o l w e r k of
aan 't O u d e H o o f d de marktschuiten zien aankomen. Als vlugge vogels scheren
zij over het water. De witte zeilen blinken reeds van verre in het zonlicht. Het schuim
spat op voor den boeg en verstuift als een wolk van damp. Voor den mond der O u d e
H a v e n valt het zeil, en met een sierlijke bogt loopen zij binnen, om zich aantesluiten
bij de lange reeks, die door de openingen der K o n i n g s b r u g de stad intrekt en de
ruime K o l k allengs vult. Maar wat den flaneur, die niets te doen heeft, een bron
van genot is, dat is den bezige een oorzaak van ergernis, dat is den reiziger, op weg
naar het
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Rijnspoorstation, een reden van onrust en zenuwachtige gejaagdheid. Altijd weêr
schepen, die opdoemen! En inmiddels pakken zich menschen, rijtuigen, wegens,
handkarren, aan beide einden der brug opeen. Zij blijft altijd maar open! En de tijd
vliegt heen, de bezigheden dringen, de trein wacht niet! Eindelijk wordt de brug
gesloten, de hekken worden geopend, en nu stroomt het in dubbele rij er over heen,
de rij- en voertuigen in het midden, en het ‘v o e t g a n g e r s r e g t s ’ mag wel goed
gehandhaafd worden, wanneer zij elkander niet zullen verdringen op de opgehoogde
looppaden aan wederzij.
Als Dinsdag de markt is afgeloopen, herhaalt zich de optogt der schepen, ditmaal
als een e x o d u s , en weêr is de Maas met hun zeilen bedekt, totdat zij bij een
kromming der rivier uit het oog verdwijnen.
Onwillekeurig zijn wij weêr naar den rivierkant afgedwaald, en wie in Rotterdam
gedurende eenigen tijd vertoeft, die zoekt wel telkens en telkens weêr den stroom
met zijn frischheid en levendigheid. Langs den wijden boog, dien hij vormt, strekken
zich de lange kaden met de reeks van hooge huizen uit, en nagenoeg van ieder punt
langs den oever was de gansche bevallige lijn te volgen, eer de spoorwegbrug dit
schoone geheel in twee deelen heeft gesplitst. Laat zich nu nog, onder de overspanning
door, het grootste gedeelte der kaden wel overzien, in een eigenaardig grootsch
lijstwerk gevat, als de zooveel lagere W i l l e m s b r u g gereed zal zijn, moet het
gezigt langs de rivier onvermijdelijk veel verliezen, en een gansch ander karakter
zal dit kwartier aannemen, wanneer eenmaal de stad aan de overzijde zal zijn
uitgebreid. Dan wordt de Maas langs de B o o m p j e s een groot dok, met huizen aan
de overzij, in plaats van de ledige vlakte, waarop thans het oog nog stuit, in plaats
van de statige iepenlaan op den dijk in de verte, die er vroeger prijkte. De vrolijke
drukte van de scheepvaart zal zich dan naar de K o n i n g s h a v e n hebben verplaatst;
de groote schepen en zeestoombooten zullen voor het meerendeel in de nieuwe haven
aan den overkant lossen, en de beweging op de straat zal er aanmerkelijk
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verminderen. Maar thans is de breede rivier, die allengs meer van haar stroomgebied
door de stad zag innemen, maar niettemin sints haar jeugd haar trouw heeft
gevoedsterd, thans is nog de fiere Maas de bronader van haar welvaart en leven.
Wisselt de beweging op de straten en in de havens op de verschillende d a g e n min
of meer af, ook de u r e n van den dag hebben invloed op de stoffering der
stadsgezigten. De vroege morgen behoort aan den ambachtsman en den sjouwer, en
onder de voertuigen zijn de bakkerswagens en de tweewielige melkkarretjes het rijkst
vertegenwoordigd. In de binnenstad vooral staan gansche reeksen van koperen en
ijzeren ketels op theestoven, waarin de water- en vuurvrouw de buurt van kokend
water en kolen voorziet. De voorwerpen van koper bereiken niet altijd hunne
bestemming op de voor- of achterbovenkamers der rijkbevolkte ‘panden.’ Soms
verdwalen zij op geheimzinnige wijze in de winkeltjes van heelers en opkoopers. De
groen- en melkmarkten zijn overvol, en, des Dinsdags met name, is de
B e e s t e n m a r k t voor den liefhebber van schoon vee belangrijk, hoewel nagenoeg
ontoegankelijk. Een weinig later drentelen de talrijke naaimeisjes naar hun winkels,
en de uitwonende bedienden naar de respectieve magazijnen. Tegen negen uur is de
stad vol van de Spes Patriae. Dan openen de veelvuldige en veelsoortige inrigtingen
van onderwijs hare deuren, en voor eenigen tijd is de schooljeugd uit alle klassen
der maatschappij het overheerschend bestanddeel der straatbevolking. Deftige en
ernstige kooplieden, die zich naar hunne kantoren spoeden, en ambtenaren, die hunne
bureaux opzoeken, volgen de zorgelooze jongelingschap. Dan komt voor eenigen
tijd betrekkelijk kalmte. De arbeid is in vollen gang, maar een groot deel van den
arbeid wordt binnenshuis volbragt. Van equipages zijn het de rijtuigen van enkele
handelaars, die zich naar 't kantoor laten brengen, eenige afrijwagens en voorts de
dokterskoetsen en de vigelantes, waarin vreemdelingen en reizigers rondtoeren.
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Ten twaalf uur barst de schoolbevolking wederom uit. In statige rijen trekken de
kinders der bewaarscholen naar buiten en enkele andere scholen ‘wandelen.’ Wie
van kinderen houdt, kan dan zijn hart ophalen in h e t P a r k of in d e N i e u w e
P l a n t a g e . - Eén uur, en de kooplieden snellen naar de Beurs. Op de kaden wordt
het stil. 't Is schafttijd. De snorrende stoommachines rusten, de ratelende wagentjes,
waarmeê de koopwaren van de schepen en booten worden gereden, staan een
oogenblik stil. Tegen zakken en balen, op planken en stoepen genieten de sterke
werkluî hun middagmaal. Vrouw of kind zit er bij en het hondje wordt niet vergeten.
- Twee uur. De storm der beweging verheft zich. De schoolkinderen vliegen als een
zwerm musschen voort op het geluid der klok. De beurs gaat uit. De arbeid wordt
hervat. De dames komen op straat. De tijd van bezoeken brengen, van boodschappen
doen, van wandelen is daar. De equipages rollen over de straten. Op de Singels
trappelen de rijpaarden. De kindermeisjes en bakers flaneren met de hun
toevertrouwde schatten. Rusteloos gaat de arbeid voort. Het leven is in vollen gang.
- Omstreeks vier uur gaan de scholen uit. De waterkanten vooral zijn vol van jongens,
voor wie het ontrouw element ten allen tijde een groote aantrekkelijkheid schijnt te
hebben. Allengs keeren de wandelaars huiswaarts, en voor eenige oogenblikken komt
de stilte van den etenstijd. - Des avonds is het de drukte eener groote stad. 't Wordt
vroeg stil en donker in Rotterdam. De lichten der winkels worden uitgedoofd;
omstreeks elf uren kan men gansche straten ledig zien. De volksbeweging is in enkele
punten geconcentreerd. Met de rijtuigen, die de bezoekers van gezellige bijeenkomsten
tehuis brengen, en met de liederen van een of andere bruidspartij in de achterbuurten,
sterft het gedruis van den dag weg. Hier en daar klinkt het geraas eener stoomboot,
die des nachts haar lading lost. In sommige stadswijken krassen violen en galmen
luidruchtige stemmen. De eenzame wakers slenteren rond bij de opgestapelde
goederen op de kade. Een matroos of zwart geblakerd machinist, wien de breede
straat soms bijna niet breed genoeg is, tracht
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zijn vaartuig te vinden. Rotterdam is in rust. Do nacht breidt zijn vleugelen uit over
de woelige stad. En als de eerste schemering van den morgen aanbreekt, dan gaat
het weêr in den grooten rosmolen rond, altijd hetzelfde en toch altijd nieuw.
Waar zullen wij ons een oogenblik nederzetten, om ons een en ander van de
geschiedenis van Rotterdam te laten vertellen? De openbare straat met haar gegons
en gewoel is daartoe niet de meest aanbevelenswaardige plaats. De B o o m p j e s
met name, waar wij zoo gaarne de rivier zien voorbijstroomen en de vrolijke
beweging, die leven geeft en welvaart, gadeslaan, de B o o m p j e s met name zijn
(of is) bij uitnemendheid ongeschikt, om er te luisteren naar eenigerlei menschelijke
stem. Als ‘een stemme veler wateren’ bruischt het om ons heen, en treffen wij het,
dat wij wandelen in dezelfde rigting als een reeks sleeperswagens, met staaf- of
plaatijzer beladen, dan kunnen wij alle gedachten aan een geregeld gesprek gerustelijk
laten varen. Maar wij behoeven niet bezorgd te zijn, dat wij nergens een kalm en
rustig plekje zouden kunnen vinden, waar wij elkander mogen verstaan. Wij hebben
zelfs de keus uit meer dan één van verschillenden aard. Wilt gij vertoeven onder den
blaauwen hemel, in de vrije lucht? Binnen het ijzeren hek, dat het nieuw aangelegde
plantsoen aan de O o s t e r k a d e omringt, vinden wij ligt wel een bankje, dat nog
onbezet is. Maar de bezigheid om ons heen zou ons vermoedelijk te veel afleiden.
Langs den breeden houten steiger, die nevens de kade is gebouwd, liggen talrijke
rivierstoombooten. Zij komen aan, zij vertrekken, passagiers stroomen af en toe. Er
is te veel te z i e n , om bij voorkeur te willen h o o r e n . Mogelijk werden wij ook
wel onaangenaam verrast, door een' os uit een' voortgejaagden koppel, die in
arrenmoede over het hek springt, en misschien wordt ons gevoel pijnlijk gekwetst
door de beschamende ontdekking, dat een welwillend Germaan, die in 1862 een in
menig opzigt degelijk werk over Nederland
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uitgaf1, niet volkomen juist was ingelicht, als hij ten onzent dierenplagerij een
zeldzaamheid noemde. Zoowel in 't belang van het vee, dat aan ruwe mishandelingen
en noodelooze kwellingen blootstaat, als om de wille der straatjeugd, die ongeroepen
maar al te ijverig in slaan en schoppen zich betoont, zouden wij het volksgeweten
vrij wat meer wakker willen zien en betreuren wij het diep, wanneer mannen van
invloed en talent met een paar grappen om enkele ziekelijke overdrijvingen een goede
zaak belagchelijk maken, een groote volksondeugd helpen bestendigen. ‘De
regtvaardige ontfermt zich over zijn vee’, zegt de oude wijze, en de wetgever in Israël
had het goed gezien, hoezeer onbarmhartigheid jegens de dieren wreedheid en
barbaarschheid kweekt bij de kinderen des volks!
Aan de O o s t e r k a d e zijn wij te veel van beelden uit het h e d e n omringd, dan
dat wij er ongestoord zouden kunnen luisteren naar de stemmen, die uit het verledene
spreken. Toch worden wij ook hier herinnerd aan wat geweest is. De gansche
Oosterkade is betrekkelijk nieuw. Iets meer dan twintig jaren geleden, tot in 1856,
stroomde de rivier nog ter plaatse, waar wij nu rondwandelen tusschen grasperken
en heesters. Toen de 16e eeuw ten einde spoedde, was de vest tusschen de bolwerken,
die het Oostelijk deel der stad aan de Maaszijde beschermden, en de buitenkade, die
van het oude havenhoofd naar de Oostpoort liep, tot een breede, diepe gracht
vergraven, waardoor de haringbuizen naar de voor hen bestemde haven - het
B u i z e n g a t - voeren. De val van Antwerpen had een menigte kooplieden naar
Rotterdam doen uitwijken. 't Was een krachtig, bloeijend leven in de als verjongde
stad. Schatten van kennis, van ondernemingsgeest, van kapitaal, stroomden haar toe.
Veel te beperkt was de ruimte, die de gunstig gelegen en door haar handel reeds
belangrijke plaats haar steeds aanwassende bevolking aanbood, en aan weerskanten
van den nieuwen ‘Haringvliet’

1

Dr. A l b e r t W i l d , D i e N i e d e r l ä n d e . I h r e Ve r g a n g e n h e i t u n d
G e g e n w a r t . Leipzig 1862.
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werden erven ter betimmering uitgegeven. De grond ten Zuiden bragt de - destijds
aanzienlijke - som van 26000 guldens op. Binnen weinige jaren verrezen de kloeke
woningen der rijke kooplieden langs de kade, met de achtergevels onmiddellijk uit
het water opgebouwd. Menig nog niet uitermate bejaard Haringvlietbewoner heeft
uit de ramen zijner woning in de rivier gevischt. Een fraaije poort, de welbekende
H o o f d p o o r t , werd aan het Westelijk uiteinde der kade gesticht, terwijl de
A d m i r a l i t e i t v a n d e M a z e aan den Oosthoek bij het Buizengat haar werven
aanlegde. In 1785 bouwde zij het ruime en deftige gevaarte, dat thans achter het
stationsgebouw daarginds nagenoeg is verborgen, maar krachtig en fier zijn sterke
muren en zijn hooge daken mag opheffen boven het bouwprentachtig bordpapieren
gebouwtje, waar de treinen der Rijnspoorwegmaatschappij afrijden en aankomen.
Een hoofdstation in een koopstad eischt welligt een front in anderen, waardiger,
ernstiger stijl, dan het station voor een badplaats of voor een liefelijk, landelijk
uitspanningsoord.
Op eenigen afstand van de achtergevels van het Haringvliet, maar evenwijdig
daarmede, werd voor eenige jaren een lange houten steiger gemaakt, die zich bij h e t
H o o f d aansloot. Hier vonden de destijds reeds talrijke rivierstoombooten hare
aanlegplaats. 't Kon een geweldig gedrang zijn op die beperkte ruimte, wanneer de
beide stroomen van vertrekkende en aankomende passagiers elkander ontmoetten,
terwijl de sjouwerlieden met hun handkarren zich met niet minder onverstoorbare
vrijmoedigheid door de menschenmassa's een' weg baanden, dan de ossen, die van
de boot naar het Hoofd werden gedreven! 't Kon er bang genoeg worden voor de met
een drietal kinderen belaste moeder, voor den onder zijn bagage zwoegenden reiziger,
voor het schuchter juffertje, dat uit kalmer dreven te logeren kwam, voor de bedaagde
matrone, die niet zoo haastig meer uit den weg kon! Onhoudbaar werd op den duur
deze toestand, en onwaardeerbaar was de verbetering, toen de smalle steiger door
de breede kade vervangen werd. De huizen aan het Haringvliet wonnen daardoor
tevens terrein voor den aanleg van tuinen, en
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Rotterdam verkreeg er een stadsgedeelte van altijd aantrekkelijke schoonheid door.
Het verloor evenwel een zijner fraaiste gebouwen, de H o o f d p o o r t , thans een
belemmering der drukke passage geworden, en al zag de Rotterdammer niet zonder
groot leedwezen zijn veelbeminde poort onder den moker vallen, de ijzeren
noodzakelijkheid duldde haar behoud niet langer. Zij viel in 1856.
Het B o l w e r k aan den overkant der O u d e H a v e n , tot dus ver alleen door een
overhaalpont voor voetgangers met het Haringvliet verbonden, werd in 1860 door
de breede K o n i n g s b r u g met de Oosterkade in gemeenschap gebragt. De steenen
leeuwen, door Keerbergen gebeeldhouwd, die vroeger de in 1833 gesloopte
H o f p o o r t hadden versierd, vonden daarbij aan de vier hoeken der brug hunne
plaats.
Zoo heeft het plantsoen aan de Oosterkade wat het zou aanbevelen als de plaats,
om er eenige bladzijden uit het boek der geschiedenis van Rotterdams ontstaan en
ontwikkeling opteslaan. Hier zien wij het volle leven van den tegenwoordigen tijd,
hier stroomt de schoone rivier ons voorbij, waaraan ten allen tijde de welvaart der
stad zoo naauw was verbonden. Hier getuigen de stoombooten van haar binnenlandsch
verkeer, hier spreekt het spoorwegstation van haar verbinding met het Oostelijk deel
des lands en met Duitschland, gelijk de spoorwegbrug wijst op haar gemeenschap
met de Zuidelijke gewesten, met België en Frankrijk. Hier profeteren de terreinen
aan den overkant van de toekomst. Hier herinnert de admiraliteitswerf aan een krachtig
voorgeslacht. Hier ruischen de stemmen, die ons verhalen van wasdom en bloei en
steeds klimmende behoefte aan ruimte, bij aangroeijende bevolking en toenemende
handelsbeweging. Wij willen die beelden opvangen en in gedachtenis houden. Maar
elders willen wij liever rusten. Hier is te veel, dat ons boeit en afleidt.
Waarheen dan? Kalmte kunnen wij vinden buiten de stad, onder het hoog en
schaduwrijk geboomte der O u d e P l a n t a g e ten Oosten, in den sierlijken aanleg
van h e t P a r k ten Westen. Maar al hopen wij beiden op onzen verderen zwerftogt
te bezoeken, zij liggen ons nu wat ver uit den weg, en zullen wij bij
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onze wandeling door de stad overvloedig gelegenheid hebben tot opmerkingen en
aanwijzingen omtrent het verledene en het tegenwoordige, ik zou in de buitenstad
althans geen plekje weten, waar wij voor het oogenblik aan het gewoel onttrokken
waren.
Zullen wij binnenshuis onze toevlugt zoeken? 't Ontbreekt waarlijk niet aan localen,
waar wij ons kunnen nederzetten! Koffij- en bierhuizen bij dozijnen. Dat was voor
een vijf-en-twintig jaar anders. Hadden wij destijds eenige uren in Rotterdam moeten
vertoeven, wij zouden, behalve een paar societeiten, zeer enkele koffijhuizen midden
in de stad hebben gevonden, maar overigens zouden wij niet veel hebben aangetroffen,
wat zich boven den rang eener gewone matrozenkroeg verhief. Rotterdam had destijds
den naam, van voor een' vreemdeling hoogst vervelend te zijn. De inwoners waren
zeer huiselijk - een voortreffelijke oud-Hollandsche eigenschap! Maar wie geen
Rotterdammer was, werd met zijn' vrijen tijd verlegen. Een deftige societeit vervulde
de behoefte der kooplieden aan gezellig verkeer. Een paar collegetuinen in een of
andere laan boden aan hunne gezinnen gelegenheid tot gemeenschappelijke
uitspanning in den zomer. De uren, die van den arbeid overschoten, werden in den
regel te huis of in den kring der bloedverwanten doorgebragt. Geen schouwburg kon
bestaan. De lezingen in d e M a a t s c h a p p i j v a n f r a a i e k u n s t e n of in die
t o t N u t v a n 't A l g e m e e n , enkele goede concerten, vereenigden in den winter
de aanzienlijke familiën en schonken er kunstgenot en voedsel voor den geest. De
vreemdelingen klaagden. Thans is dit anders. In allen deele b e t e r ? A n d e r s ten
minste. In sommige opzigten ook stellig niet minder. Bierhuizen in menigte,
caféchantants bij de vleet, twee schouwburgen en een Hoogduitsche opera.
Muziekuitvoeringen bij zomer en winter, lezingen, kunstbeschouwingen in grooten
getale. Een schoone diergaarde, een permanent feestgebouw met s k a t i n g r i n k ,
een voortreffelijk leeskabinet, blijvende of tijdelijke tentoonstellingen van
kunstgewrochten van allerlei aard. Niemand behoeft met zijn' vrijen tijd meer verlegen
te zijn. Niemand behoeft op Zon- of werkdag,
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bij regen of zonnenschijn, bij dag of bij avond te vragen, wat hij doen zal, waar hij
heen kan. Daar is ruime keus tusschen min of meer geestelijke, min of meer
onschuldige genietingen. En wij, voor het oogenblik vreemdelingen en zwervelingen
in de stad, wij hebben maar eene of andere straat inteslaan, om al spoedig een rustof ververschingsplaats te vinden.
Maar liever leid ik u elders heen, dan naar een der openbare pleisterplaatsen. Tot
onzen zwerftogt door Rotterdam bereiden wij ons voor binnen de stille muren van
het fraaije gebouw, dat eertijds het g e m e e n e l a n d s h u i s v a n S c h i e l a n d
was.
Daar vinden wij het a r c h i e f en de stedelijke b i b l i o t h e e k .
Het voormalige gemeenelandshuis van Schieland, thans meer algemeen als het
M u s e u m B o y m a n s bekend, staat in een der oudste gedeelten der stad, aan den
grooten dijk, die de opkomst der plaats heeft mogelijk gemaakt. Langen tijd
vergaderde hier 't Hoogheemraadschap van Schieland. In 1841 werd het gebouw
door de stad aangekocht en zes jaren later ingerigt tot het plaatsen en tentoonstellen
van de belangrijke verzameling schilderijen, teekeningen, prenten en oud porselein,
haar door Mr. F.J.O. Boymans bij testament vermaakt. Een felle brand verwoestte
in den nacht van 16 Februarij 1864 een groot gedeelte der kostbare kunstschatten,
en van het schoone gebouw bleven alleen de geblakerde muren staan. Bij de herstelling
bleef de voorgevel bewaard. De dubbele trap leidt tot de zalen, voor de
kunstverzameling bestemd. Wij bestijgen dien nog niet, maar dalen den dijk af en
treden eene deur in de benedenverdieping binnen. Daar zijn de ruime localen voor
het archief, en van daar uit leidt een achtertrap naar de bibliotheek en de
‘rariteitenkamer’, waar oudheden en merkwaardigheden, de stad betreffende, worden
bewaard. Hier is de plaats, waar wij ons op de hoogte kunnen stellen van de
geschiedenis van het ontstaan, van de opkomst, van de uitbreiding der stad, waar het
verledene ons verklaard kan worden, ter voorbereiding op wat het tegenwoordige
ons te zien geeft. Hier is het punt, vanwaar wij onze wandeling door Rotterdam
beginnen kunnen.
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Het Rotterdamsch archief, dat wij in het voormalige g e m e e n e l a n d s h u i s v a n
S c h i e l a n d vinden, heeft bij deskundigen een' goeden naam, meer nog om zijne
voortreffelijke inrigting, dan om zijn' rijkdom aan oude stukken, gelijk men die in
het archief eener zoo belangrijke plaats zou verwachten. Trouwens, de oudste
perkamenten charters berusten niet hier, maar in twee groote brandkasten in de
zoogenaamde r o t o n d e van het stadhuis, waar ook nog een aantal andere bescheiden,
voor de gemeente van belang, worden bewaard. Ook moet men daar alles zoeken,
wat op de administratie van de stad sedert 1824 betrekking heeft. Wij vinden het
gansche archief dus niet hier. Maar bovendien, Rotterdam's beteekenis als handelsstad
dagteekent van niet vroeger dan de laatste jaren der 16e eeuw. Vóór dien tijd behoorde
het tot de zoogenaamde k l e i n e s t e d e n van Holland, al was het daarvan de eerste.
In 1477 telde men er 1275 huizen, in 1553 bedroeg hun getal slechts 1200 en 7
molens. In 1561 was dit cijfer reeds tot 1731 en 11 molens gestegen, en in 1622
waren er 4686. Sints bleef het aantal klimmende. Op de hoogstmerkwaardige dagvaart
der steden van Holland, den 15den Julij 1572 te Dordrecht gehouden, werd Rotterdam
nog niet vertegenwoordigd. De Spanjaard was er nog meester. Maar het volgende
jaar verscheen de stad ter vergadering en werd de vijfde in rang gerekend, daar
Haarlem was verloren en Amsterdam nog niet gewonnen. Onder de g r o o t e s t e d e n
bleef Rotterdam in de dagen der Republiek de zevende en stond tusschen Gouda en
Gorkum, beneden Dordrecht, Haarlem, Leiden, Delft en Amsterdam. Zelfs was het
in het midden der vorige eeuw voor sommigen nog de vraag, of het eigenlijk wel
onder de g r o o t e steden geteld mogt worden. Waartegen niet ten onregte werd
opgemerkt, ‘dat een stad, die destijds reeds sints meer dan eene eeuw, na Amsterdam,
het meest in de algemeene lasten gedragen had, gewisselijk wel eene plaats onder
de groote steden verdiende.’ En wanneer het magtig Amsterdam zelf altijd de vijfde
stad bleef, ook toen het feitelijk door rijkdom en invloed verreweg de eerste was,
dan
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blijkt het wel, dat uit de rangorde ter Statenvergadering niet altijd tot de meerdere
of mindere belangrijkheid eener plaats mag besloten worden.
Het oude Rotterdamsche archief behoefde evenwel om den betrekkelijk laten tijd
van den krachtigen wasdom der stad nog niet arm te zijn. Menige plaats van niet
meer, zelfs van veel minder gewigt, heeft vrij wat grooter overvloed aan te wijzen.
Zelfs zouden wij, met het oog op de snelle opkomst der stad, kostbare schatten kunnen
verwachten betreffende de ontwikkeling van het gemeenteleven, de geschiedenis
van het gildewezen, de uitbreiding van haar handelsbeweging, en plaatselijke
bijzonderheden in menigte mogten wij hopen te vinden. Werkelijk is er ook een rijk
archief geweest, maar het heeft ongelukkiglijk veel geleden. En dat niet alleen door
den tand des tijds of door de gewone ongevallen, waardoor bescheiden uit den voortijd
uit den aard der zaak worden bedreigd, maar ook en vooral door zorgeloosheid en,
ten onzent geenszins zeldzame, onverschilligheid voor de gedenkstukken van vroeger
eeuwen. Met name bij gelegenheid van de verbouwing van het stadhuis werd een
groote opruiming gehouden van ‘den rommel’, die aldaar werd bewaard. Gansche
kisten met boeken, gansche stapels papieren werden op het o u d e H o o f d verbrand
en enkele brokstukken, destijds door particulieren uit de vlammen gered, later op 't
archief weêr teregt gekomen - een gedeelte van de oudste thesauriers-rekening, van
1426 o.a. - geven eenig denkbeeld van wat er onherstelbaar verloren ging. Het verslag
der commissie aan den gemeenteraad over 1866 bevat bovendien de opgave van een
aantal bescheiden, die vroeger in het archief hadden berust, maar destijds verdwenen
waren. De eerste helft onzer eeuw was over het algemeen niet zeer gunstig voor oude
archieven. Wat van het Rotterdamsche was overgebleven, werd op de zolders van
het raadhuis geborgen en bleef er weinig minder dan ontoegankelijk en onbruikbaar,
door de groote verwarring, waarin de stukken lagen, en het gebrek aan behoorlijke
beschrijving. Maar een beter tijd brak aan. Allengs meer won de overtuiging veld,
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dat de plaatselijke archieven niet alleen van hoog belang zijn voor de geschiedenis,
maar ook van dadelijk praktisch nut voor de gemeentelijke finantiën. Rotterdam, dat
zoo krachtig zich begon uittebreiden, kwam onophoudelijk in aanraking met allerlei
vragen omtrent eigendommen en regten. 't Bleek hoe langer hoe meer noodig, in
dienst van de tegenwoordige plannen en behoeften, het verledene te laten spreken
van de dingen, die waren geweest, en van de wijze, waarop zij waren geworden. Er
werd besloten de groote voorwaarden te vervullen, die een archief bruikbaar maken.
Het zou worden g e p l a a t s t , g e o r d e n d , g e ï n v e n t a r i s e e r d . Op de
bovenverdieping van het stadhuis werden allengs een zestal vertrekken er voor
ingerigt, en de archivaris Scheffer begon met het reuzenwerk, om de massa behoorlijk
in rubrieken te verdeelen en een' inventaris van het voorhandene op te maken. De
localen waren in 1861 gereed, en de deelen van het gemeente-archief, ook elders in
verschillende inrigtingen bewaard, werden derwaarts overgebragt. Het werk der
regeling kon natuurlijk eerst allengs van jaar tot jaar worden voortgezet. Daar waren
tal van bijna onleesbaar geworden stukken over te schrijven. Het hoogst belangrijke,
ja, onmisbare protocol der talrijke erven en eigendommen in de stad moest uit een'
oceaan van verspreide gegevens worden opgemaakt; de berigten omtrent personen
uit doop- trouw- en grafboeken verzameld. Lijsten en registers werden aangelegd,
om in den doolhof der boeken en papieren den weg te kunnen vinden. IJverige
nasporingen, op het rijksarchief vooral, bragten aan het licht, wat daar voor Rotterdam
belangrijks was te vinden, en copieën of uittreksels moesten er van gemaakt worden.
Zulk een arbeid vordert jaren en is nog maar ten deele voltooid. Dringend was dan
ook hulp noodig voor de taak, die voor één' ambtenaar te zwaar en te veelomvattend
was, te meer, daar zijn tijd menigmaal in beslag werd genomen voor onderzoekingen
in dienst der gemeente, bij telkens voorkomende vragen omtrent allerlei regten en
bevoegdheden. De heer F.D.O. Obreen werd den archivaris ter zijde gesteld. De
toestand van
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het archief werd allengs meer bevredigend, en ook de niet onbelangrijke bibliotheek,
aan de gemeente behoorende, werd in orde gebragt. Maar de ruimte was beperkt, en
in geval van brand liep de verzameling onmiskenbaar groot gevaar. Een droevig
onheil, dat de stad van kostbare kunstschatten beroofde, kwam haar archief ten goede.
In 1866 besloot de gemeenteraad, het over te brengen naar de benedenverdieping
van het nu herbouwde Museum Boymans, terwijl de nagenoeg brandvrije r o t o n d e
in het stadhuis werd aangewezen tot de bewaarplaats van dat gedeelte, dat ten behoeve
van de dagelijksche dienst beter ten raadhuize bewaard bleef, alsmede van de
perkamenten charters, waaronder verscheidene, die nog van zeer goed bewaarde
zegels zijn voorzien. In den loop van het jaar 1867 werd het archief naar de nieuwe
localen overgebragt.
Het vond er een zooveel mogelijk veilige bewaarplaats, droog en koel en voorzien
van het noodige, om bij brandgevaar dadelijke hulp te verleenen. Behalve de gewone
toegang, kunnen drie groote openslaande ramen aan het Hogendorpsplein in geval
van nood gelegenheid geven tot verwijderen van bedreigde schatten. Licht en lucht
kunnen in het geheel op zich zelf staande gebouw overal hun' weldadigen invloed
doen gevoelen, en het bezoek en gebruik der zoo nuttige inrigting is veel
gemakkelijker gemaakt, nu zij met den begannen grond gelijk is, en niet, zooals de
meeste onzer stedelijke en provinciale archieven, een onnoemelijk aantal trappen
hoog onder de hanebalken is gehuisvest.
In een zestal ruime kamers zijn de documenten in groote, goed gesloten
glazenkasten geplaatst, deels ingebonden, deels in portefeuilles, allen van titels en
nummers van kast en kamer voorzien. Een volledig overzigt van alles, wat het archief
bevat, is hier niet op zijn plaats. De verslagen van de C o m m i s s i e v o o r h e t
A r c h i e f , jaarlijks aan den gemeenteraad gedaan en in het licht gegeven, kunnen
den belangstellende de noodige bijzonderheden aanwijzen. Wij willen alleen de zalen
doorwandelen en opmerkzaam maken op het voornaamste, wat wij er aantref-
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fen. Hier hebben wij een' eerwaardigen foliant, waarin de Privilegiën der stad zijn
geregistreerd niet een hand uit het midden der 15de eeuw. Het oudste privilegie is
van 1328, het laatste, in dit register opgenomen, van 1580. Daar staan de
resolutieboeken van de G e d e p u t e e r d e n t e r D a g v a a r t . Zij loopen van 1575
tot 1698. Die der volgende jaren zijn in druk verschenen. Verder vinden wij in deze
kamer, de N a a m r e g i s t e r s d e r R e g e r i n g v a n R o t t e r d a m van 1555 tot
1793, tal van resolutieboeken van de v r o e d s c h a p van 1495 tot 1795, van
B u r g e m e e s t e r s e n R e g e e r d e r s , van We t h o u d e r s e n R a d e n , van
den R a a d d e r G e m e e n t e - d e r S t a d , van de M u n i c i p a l i t e i t , van den
M a i r e , in één woord, van de hoogste regeringscolleges of personen onder
verschillende titels. Ook treffen wij hier de u i t g e g a n e M i s s i e v e n sedert 1645
aan en de r e q u e s t b o e k e n sints 1735.
Ook de kasten in de tweede kamer bevatten bescheiden, die met de regering der
stad in verband staan. Hier berust eene belangrijke verzameling i n g e k o m e n
m i s s i v e n bij B u r g e m e e s t e r e n , van 1557 af, a m b t e n b o e k e n van 1601
tot 1828, s e n t e n t i e b o e k e n van van 1446 tot 1742, - helaas zeer defect! k e u r -en o r d o n n a n t i e b o e k e n van omstreeks 1350 tot 1849, p l a c a a t - en
p u b l i c a t i e b o e k e n sints 1772, r e s o l u t i e b o e k e n v a n d e H e e r e n v a n
de weth, vredemakers of commissarissen van kleine zaken,
die het tijdvak van 1676 tot 1796 omvatten, en bescheiden betreffende notarissen.
Hier zijn ook enkele, welligt éénige, nummers van eene R o t t e r d a m s e
c o u r a n t , uitgeg. bij L. Baltz, loopende van Woensdag 17 Julij 1720 (No. 86) tot
Maandag 12 Aug. van dat jaar (No. 97). Het exemplaar der R o t t e r d a m s c h e
C o u r a n t , wier uitgave in 1738 begon, is hier volledig te vinden.
In de derde kamer vinden wij het archief der schepenen, bescheiden betreffende
h e t c i v i l e e n c r i m i n e e l e r e g t : de eersten beginnen met 1538, de laatslen
met 1499. Ook worden hier de archieven bewaard van d e H o o g e V i e r s c h a a r
v a n S c h i e l a n d en van de schepenbank der ambachten van Oost-
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en West-Blommersdijk en van de landen van Cool. Bescheiden omtrent o p e n b a r e
v e i l i g h e i d e n b r a n d w e e r en omtrent het b u r g e r s c h a p v a n
R o t t e r d a m , alsmede omtrent verschillende verkiezingen, vullen de kasten in dit
lokaal.
De vierde kamer bezit een' overrijken schat van gegevens omtrent Rotterdamsche
familiën, van omstreeks 1450 af, sints korten tijd vermeerderd met de 836 banden
in folio, waarin wijlen de Heer L.J.A. S c h e l t u s v a n K a m f e r b e k e eene
ongeloofelijke menigte aanteekeningen omtrent Nederlandsche geslachten had
opgenomen, met 41,566 geteekende wapens versierd (No. 272 van den catalogus
zijner verzameling, alhier verkocht). Voorts eene kostbare verzameling bescheiden
omtrent eigendommen der gemeente en van particulieren, en stukken betreffende de
voormalige heerlijkheden, aan Rotterdam behoorende, o.a. den belangrijken foliant
op perkament, h e t r e g i s t e r d e r l e e n e n v a n d e n h u i z e v a n
H o n i n g e n . Ook wordt hier eene reeks van stukken gevonden, die op het
H o o g h e e m r a a d s c h a p v a n S c h i e l a n d betrekking hebben, en tal van
bescheiden betreffende p l a a t s e l i j k e w e r k e n van Rotterdam bewaard.
De vijfde kamer is vooral aan finantiezaken gewijd. Men vindt er rekeningen en
stukken omtrent verschillende belastingen, voor de geschiedenis der geldmiddelen
van hoog belang, omtrent g e l d n e g o t i a t i ë n en b o r g t o g t e n , het archief der
w i s s e l b a n k van 1648 tot 1811, bescheiden betreffende de verschillende g i l d e n ,
- een en veertig in getal, - betreffende b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s c h e n h a n d e l
e n s c h e e p v a a r t , de A d m i r a l i t e i t v a n d e M a a s , v e r v o e r m i d d e l e n
te land en te water, v i s s c h e r i j , s c h u t t e r i j , van 1418 af, m i l i t i e ,
o n d e r w i j s , k u n s t e n en w e t e n s c h a p p e n en e e r e d i e n s t . Ook berust
hier het archief van de k a m e r v a n k o o p h a n d e l tot 1842.
De zesde kamer eindelijk bewaart de stukken omtrent instellingen van
w e l d a d i g h e i d , archieven van g o d s h u i z e n , bescheiden betreffende de
g e n e e s k u n d i g e d i e n s t . In dit vertrek is tevens de binderij.
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Reeds een vlugtig overzigt der verschillende rubrieken, een blik op de rugtitels der
boeken en portefeuilles, doet hooge verwachtingen opvatten omtrent het belangrijke
van dit archief. Hoeveel ligt daar nog verborgen, wat den ontginner van zulke mijnen
een' rijken oogst belooft! Wie er studeren wil, die vindt er de voorhanden bronnen
bovendien zoo toegankelijk mogelijk gemaakt en ontmoet in de HH. archivarii
mannen van uitgebreide kennis en onbegrensde hulpvaardigheid.
Wij behoeven ons bij onze studie nog geenszins te bepalen tot hetgeen wij in de
glazen kasten zien staan, noch tot hetgeen ons de benedenverdieping te aanschouwen
geeft. Gij kunt het verledene van Rotterdam ook nog op andere wijze leeren kennen.
Enkele afbeeldingen van bekende en beroemde Rotterdammers zijn langs de muren
opgehangen. Eenige oude gevelsteenen en andere sieraden en zinnebeelden, van
gesloopte gebouwen afkomstig, eenige groote metselsteenen van de sloten Honingen
en Spangen herwaarts overgebragt, werken mede, om ons van het oude Rotterdam
ook nog iets anders te laten zien, dan wat boeken en schrifturen kunnen geven. Maar
wat daarvan beneden wordt gevonden, is maar een zeer gering onderdeel van den
rijken schat, op de bovenverdieping bewaard. Hebt gij in de groote benedenzaal in
't voorbijgaan het colossale en keurig bewerkte model in kurk van dit groote kasteel,
met zijn wallen en torens, met aandacht beschouwd, dan hebt gij het terstond herkend,
als niet te Rotterdam te huis behoorend. Gelukkig trouwens! Het is het model van
de Parijsche B a s t i l l e , dat indertijd het ruime voorhuis van het kasteel Biljoen
versierde. Op de verkooping der Biljoensche collectie werd het door eenige heeren
gekocht, ten geschenke gegeven en hier geplaatst, waar het voldoende ruimte vond
en tot een niet onbelangrijk sieraad strekt. Een Bastille heeft Rotterdam nooit gehad!
Het had zijn gevangenissen, het had zeker ook zijne ongeregtigheden, maar een
geduchte en gehate staatgevangenis vond het volk bij zijn ontwaken hier niet te
sloopen.
Wanneer wij den achtertrap opgaan, die uit de groote be-
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nedenzaal opwaarts leidt, dan komen wij in de zoogenaamde ‘rariteitenkamer’ en in
de localen der stedelijke bibliotheek. De verzameling van merkwaardigheden,
Rotterdam betreffende, en wat overigens op de rariteitenkamer is te vinden, staat
met het archief in onmiddellijk verband. Aan boeken en handschriften ontbreekt het
er in geenen deele. In een zeer fraaije kast uit de 17de eeuw berusten alle kronieken
van Rotterdam. Ginds staat een welligt volledige bibliotheek over Rotterdam, een
verzameling, uit ± 5000 nummers bestaande en alles bevattende, wat in druk over
de stad is uitgekomen, in aansluiting met de verdeeling en rangschikking van het
archief. Daar ginds prijkt eene collectie E r a s m i a n a , bestaande uit 250 verschillende
werken in de onderscheidene drukken. Va n H o g e n d o r p en To l l e n s zijn hier
eveneens door de volledige uitgaven hunner werken vertegenwoordigd.
In antiquiteiten is Rotterdam niet rijk. Als museum van oudheden zou de
verzameling weinig te beteekenen hebben. Toch ontbreekt het niet aan voorwerpen,
die voor de geschiedenis der stad van belang zijn.
Hoogst merkwaardig zijn die overoude schedels, bij het graven van den
funderingsput voor den watertoren in de o u d e P l a n t a g e , ter diepte van tien
meters onder den beganen grond, op den kleibodem gevonden. Naar men zegt, moeten
daar de overblijfselen van een groot aantal menschen zijn ontdekt, maar de vondst
kwam te laat ter kennis van belangstellenden en deskundigen, om op de plaats zelve
de noodige onderzoekingen te kunnen in het werk stellen. Ook omtrent een vaartuig,
daar aangetroffen, maar bij het opgraven te niet gegaan, kon niets worden vernomen,
wat eenigszins had kunnen dienen ter bepaling van de oudheid er van. De schedels,
die naar het gemeente-archief werden overgebragt, verraden een' zeer hoogen
ouderdom, en de zeer lage voorhoofden getuigen van geringe ontwikkeling bij hen,
aan wie zij eenmaal behoorden. Eén schedel maakt een uitzondering door zijn' veel
edeler vorm, maar deze verschilt in kleur aanmerkelijk van de anderen en schijnt
veel
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jonger. Onder de oudste schedels is er een, met een groot gat in het midden, dat er
blijkbaar niet in later tijd in gestoot en is en op een' geweldigen dood wijst. Nevens
de beenderen vond men een vijftal raadselachtige schijven van been, afkomstig van
een of ander reusachtig dier. Zij zijn van verschillende grootte. Vier er van zijn goed
bewaard, rond van vorm met vlakke zijden: de grootste is het meest geschonden en
peervormig geworden. Deze is 26 centim. lang, 22 breed, 11½ dik, de overigen zijn
respectievelijk, 21-22-11, 19-16-8½, 18-16-9, 14-13-5. De laatsten zijn van boven
naar beneden, in de lengte, met twee doorloopende gaten doorboord: de eerste heeft
de gaten 10 à 11 centim. beneden den bovenrand en dwars doorloopend. Zij hebben
het voorkomen van niet kunstmatig doorboord te zijn. De best bewaarden vertoonen
op de vlakke zijden een' min of meer glad geschuurden kring, alsof er iets op geslepen
of gemalen was.
Waartoe hebben zij gediend? Waren het werptuigen, voortgeslingerd met een touw
of pees, door de gaten gestoken? Men vond, in 1841, bij het uitdiepen van den
Rijnmond te Katwijk, een groot aantal ballen van gebakken klei, met een sleuf
voorzien, die volgens Dr. L.J.F. Janssen waarschijnlijk tot slingersteenen bestemd
en van Germaanschen oorsprong waren.1 Onder, de voorwerpen, die hij ter
vergelijking beschrijft, en onder de afbeeldingen, die hij mededeelt, komen evenwel
geen voor, die op de onzen gelijken. Kunnen zij gediend hebben om koren te kneuzen
en te malen, bij gebrek aan molensteenen? De gladgeschuurde kringen mogen het
doen gissen. Maar het veiligst is het, vooralsnog ons van alle gissing te onthouden.
Een paar van die hoogst belangrijke en welligt e e n i g e voorwerpen zijn aan het
onderzoek van deskundigen onderworpen, dat, naar wij hopen, wat meer licht over
hun' oorsprong en bestemming zal doen opgaan. Jammer, dat de haastige wegruiming
van de overblijfselen door het werkvolk de gelegenheid benam, om een antwoord te
vinden

1

Zie N i j h o f f ' s B i j d r a g e n . D e e l III, b l . 137 e.v.v.
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op een aantal vragen: - hoe groot ongeveer het getal der lijken was? - of er alleen
beenderen van volwassene mannen lagen, dan of er ook die van vrouwen en kinderen
bij waren? - of er, behalve de schijven, nog andere voorwerpen werden gevonden
voor huiselijk gebruik, sieraad of wapentuig? - wat er was van dat vaartuig? - en wat
dies meer zij. Vooralsnog schijnt het, dat wij niet te denken hebben aan een
begraafplaats, noch aan een vaste woonplaats van menschen, maar aan een
verzameling van dooden, in een gevecht of bij een schipbreuk omgekomen.
Wat verhalen ons die spits toeloopende waterkruik - in bruikleen afgestaan door
den heer J. van Kempe Valk, - en die kleinere urn, beiden van gebakken klei, goed
bewerkt, maar zonder versiering? De eerste werd gevonden bij het graven van de
We s t e r h a v e n , de tweede in de K o n i n g s h a v e n . Zij staan als Romeinsch
vermeld, maar dagteekenen vermoedelijk uit de vroege Middeleeuwen. De lage,
meest half overstroomde grond was voor bewoning in die eeuwen nog niet geschikt,
en de stroom der rivier voerde wel allerlei voorwerpen met zich, voorbijvarende of
verongelukte schepen lieten wel allerlei dingen achter. De groote werken aan den
overkant, ten dienste der Handelsvereeniging, bragten, behalve een menigte stammen
van oude, zware eikenboomen, ook velerlei vaatwerk aan het licht, dat geen bijzondere
waarde had voor de kennis van den voormaligen toestand dezer streken.
Dat de Romeinen hier intusschen geen vreemdelingen zijn geweest, mag wel
blijken uit den overouden heirweg, waarvan voor een paar eeuwen nog de
overblijfselen bij den ouden dijk te Kralingen moeten te zien zijn geweest, en die
welligt nog wel hier of daar is te vinden op de gronden der buitens aan dien dijk.
Geregelde opgraving en naauwlettend onderzoek zou gewenscht zijn, indien het nog
mogelijk ware. Voor een Romeinsch bouwwerk gold ook de oude duifsteenen toren,
die tot omstreeks 1635 gestaan heeft te Crooswijk, waar thans het kerkhof is en waar
een overoude sluis in de Rotte moet hebben gelegen. Maar in hoever dit ‘Duifhuis’
van Romeinsche afkomst
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was, is thans niet meer nategaan. De weg van Leiden naar Vlaardigen kan langs
dezen toren geloopen hebben.
Die niet zeer groote ballen, klooten van gebakken klei, zijn bij het voormalige slot
Honingen gevonden. Zij kunnen dagteekenen uit den tijd van den Jonker Fransen
oorlog, toen men ‘tot Honingen’ een schip had laten zinken, om den toegang tot de
stad van die zijde voor de belegeraars van Rotterdam te sluiten, en uit die zelfde
dagen zijn waarschijnlijk die veel grootere steenen kogels, waarmede men in elk
geval vrij wat meer kwaad kon doen, dan met die ballen van klei, en die tot het
geschut op de wallen hebben behoord. Uit de 15de eeuw, en wel uit het begin er van,
zijn deze merkwaardige boekjes van de schoenmakersen bakkersgilden, - uit de
laatste helft dier eeuw zijn die witte en zwarte boontjes met dien fluweelen zak.
Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië hadden den 8sten April 1479
aan Rotterdam een privilegie gegeven, waarin o.a. bepaald werd, dat de
vroedschappen, bij loting met de witte en zwarte boonen, zeven uit hun midden
zouden vinden, die terstond, zonder iemand te spreken en zonder eten of drinken,
achttien personen moesten aanwijzen, waaruit de graaf burgemeesters en schepenen
voor een jaar zoude aanstellen. Dit gebruik bleef, met eenige wijziging, tot de revolutie
in stand. Vijf b o o n h e e r e n benoemden een dubbel getal, waaruit, bij loting,
burgemeesters en schepenen gevonden werden. Uit denzelfden tijd is ook de zilveren
papegaai, het insigne van den koning der St. Joris-schutters. Maar het oudste der 200
schepenzegels, dat van Floris, bastaard van Bokel, schout van Rotterdam, is uit de
14e eeuw afkomstig. Aan de reeks der zegels sluit zich die der zegelstempels aan,
beginnende met een' fraaijen zilveren stempel van 1560.
Van de gilden zijn niet veel overblijfselen voorhanden. Eenige drinkschalen en
bekers, van zilver, glas of tin, de archiefkist van het kuipers-, de instrument- en
simpliciakast van het chirurgijnsgild trekken er de aandacht, maar vooral de schoon
bewerkte zilveren begrafenisschilden van het zakkedragersgild. Ook het zilveren
hoofdmansschild van het speldemakersgilde en dat van
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den commissaris over het wagenveer tusschen Rotterdam en Gouda verdienen de
opmerkzaamheid; het eene, omdat het herinnert aan een indertijd in Rotterdam
bloeijend bedrijf, het andere, omdat het ons den ouden postwagen van 1788 te zien
geeft. De kleine houten wenteltrap ginds is het proefstuk der timmerlieden.
In de met glas bedekte kast, die langs den zijmuur, onder de vensters der zaal, is
aangebragt, berusten een groot aantal min of meer belangrijke zaken; tusschen de
ramen en langs den muur vinden wij meer dan één voorwerp, dat onze aandacht
verdient. Ik wijs u op deze beide met figuren beschilderde paneelen: twee deuren
van het dyptichon, in vroeger jaren boven het altaar van St. Jeroen in de St.
Laurenskerk geplaatst. Aan de eene zijde staan de mannen, aan de andere de vrouwen.
Het is het gezin van den oud-burgemeester Carre, die een vicarij had gesticht, welke
nog bestaat, en waarvan thans de heer C.H. van der Looij, Med. Dr. en lid van den
gemeenteraad, collator is. De burgemeester is er op te zien en zijn vrouw, de zonen
en dochters, de kinderen en de doodgeboren kindertjes, als kleine knielende figuurtjes
in het wit er bij. Twee uitstekend ingerigte draaijende kasten bewaren eene belangrijke
verzameling gedenkpenningen en medailles en geven de gelegenheid, daarvan de
vóóren achterzijde te zien. Een merkwaardigheid van anderen aard, maar ook in zijn
soort opmerkelijk, is het kunstig van papier geknipte model de o u d e H o o f d p o o r t .
Daar staat de stoel van vader Tollens, en daarnevens prijken de kalkbak, de troffel
en de hamer, die gediend hebben, toen Z.M. de Koning en de Prinsen van het
koninklijk huis, op 28 Mei 1874, de eerste steenen voor de stadsbrug over de
K o n i n g s h a v e n legden. Het sierlijk door Rochussen georneerd proces-verbaal
hangt er boven, en de gouden pen in de adelaarsschacht, waarmede de vorstelijke
personen het hebben onderteekend, ligt er voor. Boven deze herinneringen aan eene
belangrijke gebeurtenis uit den laatsten tijd, hangt de groote wapenkaart der schepenen
van Rotterdam, van 1661 tot 1811, toen de schepenbank werd opgeheven. Portretten
van beroemde vlootvoogden der Admiraliteit
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van de Maze en proeven van fraai tegelbakkerswerk vertegenwoordigen daar ginds
tegen den wand een' schoonen tijd uit de geschiedenis der stad. Herinneringen van
minder aangenamen aard worden opgewekt door Langendijk's kapitale en - naar zijn
gewoonte - hoogst uitvoerige teekeningen, voorstellende d e a a n k o m s t d e r
F r a n s c h e n b u i t e n d e O o s t p o o r t , d e n 21 J a n . 1795, en d e w e r v i n g
v o o r d e m a r i n e o p d e G r o o t e m a r k t , in 1798.
Van den uittogt der Rotterdamsche schutters in 1830 verhaalt dat koperen scheepje,
dat als windvaan op den toren der o u d e H o o f d p o o r t heeft gestaan. Gij ziet, dat
er een rond gat is in het zeil. Toen de schutters in vaartuigen op de rivier lagen, gereed
om naar Brabant onder zeil te gaan, deed een talrijke schaar hen uitgeleide. Sommigen
namen de vrijheid, een weinigje te spotten met de schutters, die niet schieten konden!
Dat was één hunner te veel. Hij laadt zijn geweer, vuurt, en de kogel vliegt door de
windvaan boven de poort. Schitterend was de schietkunst der Rotterdamsche schutterij
gewroken.
Boven dit historisch vaantje hangt de uitstekend fraaije plattegrondkaart van
Rotterdam, ruim vier meter groot, ontworpen door J. de Vou, gegraveerd door Romeijn
de Hooghe, in 1694. Ook ziet gij hier de reliquien van den ‘Lekkerkerkschen boer,’
Gerrit Bastiaansz. den Hals, die in 1666 overleed, - een' reusachtigen schoen en de
afbeelding van een hoofd en hand, bij dit schoeisel passend. Een paar modellen van
bruggen, dat van den koepellantaren, die van 1621 tot 1642 op den grooten toren
stond, en dat van het monument op de N i e u w e M a r k t van de hand des te vroeg
gestorven beeldhouwers Graven, zijn hier en daar in de zaal geplaatst. En als wij dit
alles hebben bezigtigd, als wij een' blik hebben geworpen op de volledige collectie
schouwburgbilletten, sedert de opening van den eersten vasten schouwburg alhier,
op 30 Dec. 1774, dan zagen wij enkele bladzijden opengeslagen uit de geschiedenis
van Rotterdam in zeer verschillende tijdperken. Maar dan zagen wij van het
allerbelangrijkste nog niets. - Gij hebt natuurlijk gelet op die ei-
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genaardige kast, die gij wel geneigd zoudt zijn, eene d u b b e l e bedstede te noemen.
't Was dan ook eene bedstede, en welligt herinnert gij u, dat die afkomstig is van een
oud schilderachtig gebouwtje te Poortugaal, naar men zegt eene woonstede der
Egmonts.1 Het kostbaar meubelstuk, van smaakvol bewerkt eikenhout, met ebbenhout
ingelegd en met ivoren knoppen versierd, werd, bij de slooping van het huis, voor
de helft door den eigenaar, den heer J. de Koning, geschonken, voor do helft door
den archivaris Scheffer voor de stad gekocht. Heeft het vroeger welligt aan hooge
Heeren ter rustplaats gestrekt, thans heeft het eene andere, niet minder nobele
bestemming. Van stevige planken en groene gordijnen voorzien, bewaart het een'
schat van onwaardeerbare waarde voor de geschiedenis van Rotterdam en voor die
van Schieland, met zijn steden en dorpen. Daar berusten, in veertig groote
portefeuilles, honderden van platen, teekeningen, kaarten, platte gronden, afbeeldingen
van gebouwen, stadsgezigten uit verschillende tijden, tal van historieprenten, portretten
van Rotterdammers en van personen, die op Rotterdam betrekking hebben; Rotterdams geschiedenis i n b e e l d , eene onvergelijkelijke aanvulling van
Rotterdams geschiedenis i n l e t t e r s c h r i f t , die het archief ons te lezen geeft.
Zal ik u uitnoodigen, het met mij te bezien?
Eén man is er geweest, die den ganschen h i s t o r i s c h e n a t l a s v a n
R o t t e r d a m heeft doorgezien, - de onvermoeide navorscher I.T. Bodel Nijenhuis,
en die heeft er veertien dagen van 10 tot 5 uur aan besteed. 't Zou ons dus wel wat
lang ophouden. Eenig overzigt over den rijken schat kunnen wij nemen, door kennis
te maken met den gedrukten catalogus, die onder den titel van R o t e r o d a m u m
i l l u s t r a t u m wordt uitgegeven. Drie stukken er van zijn gereed, het vierde is in
bewerking, een vijfde moet nog volgen. De aanteekeningen bij hetgeen reeds in het
licht verscheen, kunnen reeds uitstekend dienen voor eene schets der geschiedenis
van de stad. Wie van Rotter-

1

Vg. W a n d e l i n g e n d o o r N e d e r l a n d . Deel II. bl. 225.
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dam zijn studie wil maken, vindt in den historischen atlas een menigte van
allerbelangrijkste gegevens.
Wij kunnen niet meer doen, dan op enkele nummers de aandacht vestigen. En dan
komt reeds terstond No. 1 in aanmerking, - de buitengewoon fraaije en hoogst
zeldzame ‘c h a e r t e v a n 't g e h e e l e D y c k g r a e f s c h a p e n d e
Hooghe-Heem-raetschap van Rhijn-Landt, van Delf-Landt
e n v a n S c h i e - L a n d t ’, in vijf en veertig bladen, gegraveerd door Floris Balthasar
en Balthasar Florissen van Berckenrode, gekleurd en met eene menigte wapens
versierd. Waardiglijk opent deze, met de beide volgende, evenzeer belangrijke,
nummers, de verzameling van voor een deel hoogst opmerkelijke grondkaarten, en
tevens de reeks van afbeeldingen van kasteelen, dorpen en steden van Schieland en
van portretten van beroemde personen uit die landstreek.
Zeldzaam zijn die wapenkaarten d e r H o o g b a i l j u w e n e n D i j k g r a v e n ,
in twee bladen groot fol., die d e r H o o g - H e e m r a d e n , in vier bladen, en die
d e r S e c r e t a r i s s e n e n R e n t m e e s t e r s v a n S c h i e l a n d in één blad (No.
25-27). Zooals dezen zijn afgewerkt, zijn zij eenig: zij werden nooit gegraveerd
uitgegeven. Dit exemplaar is voor een deel geteekend en gekleurd door J. Notemans,
in de laatste helft der vorige eeuw, en voltooid door F.D.O. Obreen, naar het origineel
in olieverw op doek, berustende op de vergaderkamer van het gemeenelandshuis van
Schieland.
Tot de afbeeldingen genaderd, die bepaald op Rotterdam betrekking hebben,
merken wij vooral No. 13 op, de zeer belangrijke en zeldzame plattegrondkaart der
stad door Henryck Haestens, met aanwijzing van ‘de principaelste plaetsen dezer
Stadt’ in 1599 vervaardigd. Zij is overgenomen door van Reijn in zijne
g e s c h i e d k u n d i g e b e s c h r i j v i n g d e r s t a d R o t t e r d a m . No. 16 is eene
welligt eenige plattegrondkaart van 1623, met de namen der straten en gebouwen,
waarbij eene eveneens zeer zeldzame B e s c h r i j v i n g h e der stad. No. 20 is eene
fraaije plattegrondkaart van Balthasar Floris in 1626, en
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No. 39 de eerste, zeer zeldzaam compleet voorkomende druk van R o t t e r d a m
met al sijn gebouwen, net op haer maet geteekent en
g e s n e d e n ; een uitstekend, geheel onafgesneden exemplaar van de prachtige kaart
van J. de Vou en Romeijn de Hooghe; een voortreffelijke kopergravure in zes bladen,
van 1694. De tweede druk derzelfde kaart, met een menigte wapens, is onder No. 40
beschreven, terwijl zij onder No. 41 nog eens voorkomt, met de wapens der
vroedschappen van 1690 tot 1787 bijgewerkt. Dit exemplaar is opgeplakt en hangt
aan den wand der kamer. 't Werd in 1867 door het gemeentebestuur naar de
wereldtentoonstelling te Parijs gezonden.
Allermerkwaardigst is de serie, voorkomende onder de N s. 84 tot 87. De
postmeester Jacob Quacq gaf, in een reeks voortreffelijke kopergravures, den loop
der Maas te zien, van Rotterdam tot in zee, ‘met alle steden en plaetsen, Sanden,
Drooghten en Coersen, sooals die Tegenwoordigh bevaren wert. Met eene oprechte
afbeeldinge van alle de Actien die bij het Post Jacht De loots boots en andere Schepen
in het vyt en in seilen oock van het posthuys en postillions werden gedaen.’ Is de
uitvoering van het water vooral uitmuntend schoon, - geestig en belangrijk is de
voorstelling, hoe het postjacht de brieven afhaalt van de binnenkomende schepen, hoe de brievenzak naar land wordt geroeid, tot waar de postillon, zoover mogelijk
in het water gereden, dien overneemt, - hoe hij spoorslags, met een vlaggetje in de
hand, langs de dijken rent, - hoe hij de rivier oversteekt en eindelijk met zijn hijgend
ros op de Beurs aankomt, waar de kooplieden zich om hem verdringen, of hoe hij,
onder storm en regen, naar de plaats eener schipbreuk galloppeert, om de nieuwste
berigten te ontvangen en overtebrengen. Een en ander is nader beschreven in eene
gedrukte ‘verkaringe’ en opgeluisterd door een zestienregelig versje van Joachim
Oudaen.
De bekwame postmeester ontving in 1665 van de Staten octrooi voor vijftien jaren
voor de uitgave van dit grootsche werk en een subsidie van 250 gulden. Ongelukkig
verloor hij, tot postmeester op Engeland aangesteld, op een zijner reizen het leven,
in een' zwaren storm in Januarij 1668.
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De eerste zeldzame druk van 1665 is geheel compleet, sints de Heer J.A. Offers in
1876 de tot nog toe ontbrekende bladen, waarop den Briel en Vlaardingen voorkomen,
ten geschenke gaf. Van den tweeden druk, die in 1740 uitkwam, is maar een gedeelte
hier voorhanden.
In hetzelfde jaar 1665 leverde dezelfde merkwaardige man een prachtige
kopergravure R o t t e r o d a m u m H o l l a n d i a e u r b s c e l e b e r r i m a e t s i t u
p o r t i b u s q u e m e r c a t u r a e o p p o r t u n i s s i m a (No. 117) met eene
B e s c h r y v i n g h e in het Hollandsch en in het Fransch.
Behalve de kapitale en fraai bewerkte gezigten op Rotterdam, die de eer der
vaderlandsche graveerkuust waardig ophouden, waarvan een niet onbelangrijk aantal
in de verzameling wordt gevonden, ontmoeten wij ook tal van teekeningen, die groote
kunstwaarde hebben. Zie eens No. 114, deze kleine teekening in O.I. inkt, een
riviergezigt met een donkere lucht, waardoor een helschitterende lichtstraal breekt.
't Is een juweeltje van Ruysdael's hand. Maar ook de Rotterdammers N. Muijs en G.
Groenewegen doen zich als wakkere kunstenaars kennen. De laatste vooral levert
tal van tafereelen, deels in vlugge schetsen, deels in uitgewerkte en zeer naauwkeurige
teekeningen met schepen en figuren, vol geest en leven. Houdt gij van afwisseling,
dan vermaakt u zonder twijfel het vervaarlijk werk van A. Groenendijk (No. 188),
die de stad van de Schie af te zien geeft, in den jare 1811. Boven eenige onbestaanbare
velden, met onmogelijke dieren bevolkt, steken ettelijke torens en molens uit. Van
allen waait een ontzettend groote Fransche vlag, ter eere van het bezoek, dat de keizer
in dit jaar hier bragt, toen hij in ditzelfde gebouw zijn' intrek nam, en hem de vergulde
sleutels werden aangeboden, die gij in gindsche kast op het groen fluweelen kussen
kunt zien liggen.
De gezigten binnen de stad, van allerlei punten genomen, geven ons gelegenheid,
het oude en het nieuwe Rotterdam te doorwandelen, en doen de stad voor ons herleven,
gelijk zij zich in verschillende tijden vertoonde. Haar poorten en oude walto-

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

166
rens, haar kerken en godshuizen, haar openbare en bijzondere gebouwen, verrijzen
in gedurige afwisseling voor onzen geest en zij geven ons menig proeve te zien van
dien rijken, van dien in zijn details zoo oneindig verscheidenen bouwstijl, die aan
onze vaderlandsche steden in de 15e, 16e en 17e eeuw zulk een levendig en
schilderachtig voorkomen gaf. De afbeeldingen zijn als kunstgewrochten van zeer
verschillende waarde. De vrij talrijke teekeningen van Jacob Kortebrand zijn uitvoerig
en getrouw, maar stijf en slecht gestoffeerd; maar in de verzameling berusten
kunstwerken van Ruysdael (No. 207, 489, 533), van Dirk Langendijk, belangrijk
ook als bewijzen, hoe naauwgezet die vruchtbare en geestige teekenaar arbeidde, (254, 554, 555) van Hermanus Sachtleven (206), en van tal van vroegere en latere
Rotterdamsche kunstenaars, die op zich zelven reeds een klein museum zouden
uitmaken, voor kunstgeschiedenis van belang. Een onbekende, maar zeer bekwame
hand leverde een menigte teekeningen van kloosters en stadsgezigten, die blijkbaar
getrouwe copiën van oude, thans hier of daar verborgen afbeeldingen zijn. Bij vele
gravures kon de oorspronkelijke teekening worden gevoegd, en merkwaardig zijn
ook eenige photographische gezigten, van den toren genomen, door Dr. P. Wotki
vervaardigd en door den heer Josua J. Crooswijk aan de verzameling geschonken.
Zoo vinden wij hier, in de rustige zaal, een' gids door Rotterdam, die ons maar
zeer zelden zonder antwoord laat. En wenschen wij de latere uitbreiding der stad in
bijzonderheden te leeren kennen, dan levert gindsche kast ons alle bestekken en
plannen, die wij kunnen verlangen.
Op andere wijze wederom wordt ons de geschiedenis van Rotterdam verhaald,
wanneer wij de portefeuilles met historieprenten en portretten doorbladeren. Daar
zijn, gelijk zich laat verwachten, stukken van zeer verschillenden aard, maar ook van
zeer uiteenloopende waarde. Daar zijn satires vol geest, maar ook platte en grove
hatelijkheden, - hoogst onschuldige afbeeldingen en tamelijk gewaagde voorstellingen,
- platen, die verheerlijken en prenten, die verguizen, - cents houtsneden,
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vaak kostbaar toch door hun zeldzaamheid, en fraaije gravures, merkwaardig om de
kunst aan 't soms onbeduidend onderwerp ten koste gelegd, - teekeningen, die de
meesterhand verraden en broddelwerk van brekebeenen. Maar in talrijke beelden
gaat de geschiedenis der laatste eeuwen ons oog voorbij. De gestalten en
gelaatstrekken der personen, die een meer of minder belangrijke rol hebben gespeeld,
bezielen de verhalen, opgemaakt uit de schrifturen, die zij nalieten of die van hen
getuigen. Hier vinden wij vooreerst een allermerkwaardigste en welligt volledige
verzameling van portretten van den man, op wien Rotterdam zoo fier is, van
Desiderius Erasmus. Daar zien wij de achtbare burgemeesters, de wijze en voorzienige
schepenen, de strenge baljuwen, de gevierde of verwenschte volksleiders, de
veelbesproken vrouwen, als oproerstooksters veroordeeld of als martelaressen vereerd,
de kloeke vlootvoogden, de roemruchtige geleerden, de invloedrijke predikanten, de
wijdvermaarde staatslieden, die stad en land dienden of beroerden. Daar zijn dichters
en schilders, bouw- en werktuigkundigen. Daar zijn Prinsen Staatsgezinden, Keezenen Oranjeklanten, Gomaristen en Arminianen, Geuzen en Papisten, geprezen of
bespot, met brommende lofdichten of krenkende bijschriften. Daar worden de dooden
weêr levend; daar wordt de maatschappij, die voor lang voorbijging, weêr opgeroepen
uit haar graf. Daar zien wij de golven van den hartstogt bruisen. Daar zijn wij getuigen
van strijd en van zegefeesten, van brand en overstrooming, van oproer en
strafoefening, van volksvermaken en zamenkomsten in raadzaal en kroeg. Daar zien
wij den arbeid van de voorgeslachten, hun uitvindingen, hun teleurstellingen, hun
zeetogten, hun gevaren. Hier zien wij Olivier van Noort, den 2en Julij 1598, de stad
verlaten met zijn viertal schepen, waarvan slechts één terugkeerde, en de zeeslagen
van Tromp, en modellen van schepen en het afloopen der oorlogsbodems aan de
Admiraliteitswerf. Ginds aanschouwen we den marteldood van eenige wederdoopers,
- den moord door de Spanjaarden in 1572 - ‘het Arminiaansch testament’ - het oproer,
toen de volkswoede uit-
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brak tegen den baljuw van Zuylen van Nyeveld, naar aanleiding van het doodvonnis,
over Costerman voltrokken; en de medaille daar ginds, de beide borden van Delfsch
aardewerk in de glazen vitrine, herinneren dezelfde droevige gebeurtenis. Hier zien
wij het plunderen van het huis der wijnkoopers Hagedoorn in 1751, een zeer fraaije
teekening van S. Fokke, en het tumult op 25 en 26 Julij 1756, waarvan een aardige
afbeelding op satijn werd gedrukt. Hier zien wij de onlusten in de droevige jaren,
waarmede de droevige eeuw werd besloten, in een menigte van spotprenten en ernstige
voorstellingen afgebeeld, en daaronder enkele meesterlijke stukken van F. de Roode,
vooral den aanval van het volk op de 9e compagnie der gewapende burgermagt, wier
vaandel gij nog daar ginds ziet staan. Het andere vaandel daarnevens, door
Rotterdamsche jonkvrouwen geschonken, vergezelde de schutterij in 1830. Gij kunt
hen zien heengaan uit de stad en hun vaandel en hun uniformen zien afgebeeld. Deze
uitvoerige teekening geeft de uitrusting en montering der verschillende vrijcorpsen
in den lande te aanschouwen. Hoe het alliantiefeest met Frankrijk in Rotterdam werd
gevierd, geeft eene reeks van voortreffelijke teekoningen te zien, en overigens vindt
gij er, hoe de stad bij verschillende gelegenheden geïllumineerd was en hoe prachtig
het vuurwerk was, in 1713 op de Maas ontstoken. Aan de dagen van Napoleon
herinneren de platen, die de eerewacht te voet en te paard voorstellen, wier taak het
was, den keizer te begeleiden - de namen der deelhebbers staan er bij; gij vindt er
een copie van het wapen, dat Napoleon aan de ‘bonne ville’ gaf, waarvan het origineel,
met groot zegel, op 't stadhuis berust. Als droevigen tegenhanger tegen de
feestelijkheden ziet gij het doodschieten van den Moordrechtschen kastelein Eel, en
als slottafereel een leelijke spotprent op Napoleon's val. Ook de uniformen der
Fransche soldaten en der Kozakken, en de spotprent met het onderschrift:
Zoek maar uit, zoek maar uit
Zes Douáne voor een duit.
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verplaatst ons in de dagen, toen de nabuur, met zooveel opgewondenheid als bevrijder
ontvangen, met aller vloek beladen werd uitgeleid. Maar als de winter de Maas
bevloerde, dan verdrong zich Patriot en Oranjeman op het ijs, en zóó bang kon 't niet
zijn, of de kermis op de Maas trok allen tot zich. Tal van prenten zijn aan dit
eigenaardig volksvermaak gewijd. In 1772 werd op de rivier het schoone wijnvat
gekuipt, dat gij hier vindt afgebeeld, en dat de heer J.H. Cornelder nog in zijn pakhuis
in de Bierstraat bewaart. Hoe Rotterdam zich vermaakte, behalve op het ijs? De
beroemde kermis is niet door de teekenaars vergeten. Gij kunt het eerste ‘Fauxhall
in den tuin van den Doele’, in 1778, bijwonen, of, in 1804 ‘den grooten troup
paardrijders en springers’ en ‘den troup jonge draaddansers’ zien, en nog vrij wat
meer, door J.A. Langendijk geteekend, en in een leelijke prent de keus tusschen
kermis en dood bij het uitbreken der cholera aanschouwelijk voorgesteld. Ook den
eersten wedstrijd der yachtclub vindt gij vertegenwoordigd en het groote muziekfeest,
en ‘jufvrouw van der Stel’ in den schouwburg dansend, en den bison, door Brasser
verdienstelijk gegraveerd, die in 1766 te zien was in den tuin van Simon van Roon,
op den hoek van den Singel en de Boomgaardslaan, voor wiens bezigtiging heeren
en dames ‘na hunne generositeit’ betaalden, en ‘particuliere personen’ 3, later 2
stuivers, welk een en ander in 1836 door van Aken trouw werd nagevolgd. Martin's
kunsten met zijn wilde dieren zijn er te bewonderen, en ‘Malle Jan’, de beroemde
harddraver van 1768 en de ‘Stolksche boer’, die in 1707 gedurende 29 weken zou
geslapen hebben. Hier zijn talrijke spotprenten op het ‘Malle Schip’, een uitvinding
van Duson in 1653, dat, nagenoeg onder water, krachtig door raderen voortbewogen,
de vijandelijke vloot moest vernielen, gelijk het cigaarschip van 1858; maar hier zijn
ook uitvoerige teekeningen van de eerste vuur- of stoommachines in 1778 en 1793
opgerigt. Hoe C.B. Wulff te Rotterdam, omstreeks 1806, het vraagstuk der luchtvaart
trachtte op te lossen, ziet gij in deze ‘luchtmachine, bestuurd wordende door
mechanische werktuigen’,
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en hoe de mislukte luchtreis van F.L. de Ruyter in 1846 werd bespot, kunt gij evenzeer
aanschouwen. Hier is het ‘kunstrijtuig’, in 1793 op de beurs vertoond, de voorlooper
der ‘wielers’. Deze zeldzame plaat geeft te zien, hoe op het eind der 17e eeuw de
nachtschuiten op den Haag, Delft en Schiedam wegzeilden; daar is de ‘stads fourgon’
met vier paarden, waarmeê de representanten naar den Haag reden; ginds ziet gij,
hoe een paar Rotterdammers, in 1813, in een koets langs de Bodensee reizen; elders
een afbeelding van de eerste paketboot, t h e D e f i a n c e , 10 Mei 1816 te Rotterdam
aangekomen, en van de opening van den Hollandschen spoorweg, op 31 Mei 1847.
- Ook hoe zij weldadigheid bewezen, is niet vergeten. Wij zien den treurigen optogt
der in 1731 uit hun vaderland verdreven Evangelische Saltzburgers, en de opbrengst
der collecte, ten hunnen behoeve; wij zien een afbeelding van prijzen voor een
verloting ten voordeele van het gasthuis in 1604, ook voor de geschiedenis der
kunstvlijt merkwaardig, en eenige andere platen van tentoonstellingen voor liefdadige
doeleinden. En zoo ontrolt zich voor ons een rijk en levendig tafreel. Hebben wij
zooeven de stad doorwandeld, haar gebouwen beschouwd, de gezigten op haar'
omtrek bewonderd, thans zien wij haar bewoners: het volle menschenleven in zijn
duizendvoudige vormen, met zijn liefde en zijn' haat, zijn zoeken en werken, zijn
vermaken en uitspattingen, zijn wijsheid en dwaasheid, zijn grootheid en kleinheid,
zijn' ernst en zijn' luim, zijn genot en zijn ellende. En al die personen, wier herinnering
de archieven bewaren, zij worden voor ons menschen - menschen van vleesch en
bloed.
Aan de rariteitenkamer grenst de bibliotheek. Wij slaan er alleen een' blik in, ons
voorbehoudend, haar nader te bezoeken. Wel is zij betrekkelijk rijk, veel te rijk om,
in zóó beperkte ruimte, behoorlijk geplaatst en gebruikt te kunnen worden, maar zij
is er op ingerigt, om zooveel mogelijk a l g e m e e n e kennis te bevorderen, en zij
verdient onze aandacht, als wij onderzoeken, welke hulp-
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bronnen voor kennis en ontwikkeling in Rotterdam vloeijen; maar zij behoeft ons
niet opzettelijk bezig te houden, als wij het oude Rotterdam willen zien herleven.
Wat evenwel aan het slot van ons overzigt niet onvermeld mag blijven, het is, dat
sints 1871 door de archivarii Scheffer en Obreen onder den titel R o t t e r d a m s c h e
h i s t o r i e b l a d e n een tijdschrift wordt uitgegeven, waarin allengs de belangrijkste
stukken uit het archief worden opgenomen en waarin, nevens menig gewigtige
oorkonde en kleine bijzonderheid, reeds tal van opstellen voorkomen, waarin een en
ander betreffende de geschiedenis van Rotterdam uit de bronnen is opgemaakt. Daar
wordt de stof bijeen gebragt, waaruit later eene goede g e s c h i e d e n i s v a n
R o t t e r d a m kan worden zamengesteld.
Eene geschied- en oudheidkundige wandeling door Rotterdam, waarvoor van de rijke
bouwstoffen, hier voorhanden, een goed gebruik is gemaakt, wordt door de zeer
bevoegde hand van den archivaris Scheffer bewerkt. Ons doel en bestek vereischt
en veroorlooft niet, dat wij in zoovele bijzonderheden treden, als een g e s c h i e d e n i s
of eene b e s c h r i j v i n g van Rotterdam zou vorderen. Tot het een noch tot het ander
acht ik mij geroepen of in staat. Maar te midden der papieren en der voorwerpen van
allerlei aard, die ons hier omringen en die ons van het verleden der stad verhalen,
willen wij beproeven, ons omtrent haar ontstaan en haar opkomst eenige voorstelling
te vormen. Hebben wij daarbij eene plattegrondkaart voor oogen of voor den geest,
des te beter, want de geschiedenis van het ontstaan van Rotterdam en van zijne
herhaalde vergrootingen is tamelijk ingewikkeld.
Wij gaan in gedachten een zestal eeuwen terug, tot de laatste helft der 13de eeuw.
Vroeger behoeven wij niet opteklimmen, want vóór dien tijd ontbreken alle
betrouwbare berigten, en de naam R o t t e r d a m komt niet vroeger dan omstreeks
1296 voor.
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Eerst omstreeks 1280 was de d a m gelegd, - de groote rivierdijk, waaronder d e
R o t t e door sluizen in de M a a s , of in de M e r w e d e , gelijk zij toen genoemd
werd, uitliep. Tot dien tijd hebben wij ons een geweldige watervlakte voortestellen,
doorzaaid met platen, die bij hoogen vloed onderloopen, maar toch grootendeels met
gras en ruigte zijn begroeid. Wel is er een dijk, maar die ligt dieper landwaarts in,
dan de tegenwoordige groote zeedijk. Bij Nieuwerkerk aan den IJssel beginnende,
loopt hij thans nog onder de namen van 's G r a v e n w e g en O u d e d i j k tot aan
de Rotte, en van daar als B l o e m e r s - en B e u g e l s ( B o e k e l s ) d i j k en O u d e
d i j k v a n M a t e n e s s e , om bij Schiedam te eindigen.
In de wijde bogt, hierdoor gevormd, ontstond een betrekkelijk droog en vruchtbaar
buitenland, dat allengs tot bebouwing en bewoning tamelijk geschikt werd. Wij
vinden daar dan ook na de helft der 13de eeuw een belangrijk aantal ‘ambachten,’
deels van tamelijk grooten, maar ook deels van zeer kleinen omvang en aan
onderscheidene ambachtsheeren in leen gegeven. Voor de geschiedenis van Rotterdam
zijn de ambachten Cool, Bokelsdijk, West- en Oost Bloemersdijk, Rubroek en
Cralingen van belang. Zij vormden een' boog, die van de rivier uitgaande en derwaarts
terugkeerend, twee kleine ambachten omvatte, het R o o d e z a n d en B o k e l s
a m b a c h t . Het laatste grensde Oostelijk aan de Rotte. Aan de overzijde lag
R u b r o e k , dat, grooter dan het tegenwoordige Rubroek, tot aan de Merwede liep.
- Behalve Cralingen, dat zijne eigene Heeren had, destijds waarschijnlijk uit een
familie, die omstreeks 1260 op eigen grond buitendijks het slot Honingen had
gebouwd, behoorden deze ambachtsheerlijkheden aan twee geslachten; Rubroek aan
de Vo o r s c h o t e n s , de overigen aan de B o k e l s . Zij oefenden het lage regtsgebied
en stelden daartoe schouten aan. De grond was voor een groot deel het eigendom der
grafelijkheid. In Bokelsen Bloemersdijk had koning Willem door zijn' kapellaan en
notaris Johan van Diest zijn gronden laten verkoopen en verschillende personen
hadden er eigendommen gekocht. Iets dergelijks
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had 's konings zuster, Aleijd van Henegouwen, gedaan in Rubroek, dat haar destijds
als ambachtsvrouw behoorde; maar de koop werd nietig verklaard, omdat zij geschied
was zonder toestemming van den leenheer. De gelden werden echter eerlijk aan de
teleurgestelde koopers teruggegeven. - Omtrent de Voorschotens, die op het einde
der 13e eeuw Rubroek bezaten, is weinig bekend. Zij heeten beurtelings Ogier en
Gillis en zijn bij den aanvang der 14e eeuw uit den omtrek van Rotterdam verdwenen.
Werd in vroeger tijd de opkomst van Rotterdam vooral in verband gebragt met het
slot Bulgerstein, dat op het R o o d e z a n d was gesticht, uit de oorkonden blijkt van
dien invloed niets. De naam van het slot wordt voor het eerst in 1330 genoemd, maar
het kan ouder zijn geweest, al is het stellig een fabeltje, dat het reeds in 1071 zou
zijn verbouwd. Het was, met zes morgen lands, een leen, door eene vermoedelijk
niet adellijke, maar rijke en met aanzienlijke geslachten verwante familie d i e
V i s c h e r van de grafelijkheid verheven. De ambachtsheerlijkheid van het R o o d e
z a n d behoorde aan die familie niet, en toen in 1358 dit ambacht bij Rotterdam werd
gevoegd, was daartoe wel de toestemming noodig van den toenmaligen ambachtsheer,
die de erfgoederen der Bokels bezat, en werd aan dezen ook zijn deel in de boeten
gewaarborgd, maar van regten der Heeren van Bulgerstein is geen sprake. - Van
meer belang voor de geschiedenis van Rotterdam is het geslacht der B o k e l s en
hun huis We n a , aan de Rotte gelegen. De namen van Dirk en Gijsbrecht Bokel
vinden wij reeds in de eerste helft der 13e eeuw, maar het blijkt niet, waar zij gegoed
waren. Een zekere Gijsbrecht Bokel, ridder, heeft waarschijnlijk een belangrijk
aandeel gehad in het bedijken van Zuidelijk Schieland en van het nieuwe land ten
Zuiden van Bloemers- en Bokelsdijk, en hij kan de stichter van het slot Wena zijn.
Van 1285 tot op het eind dier eeuw komt hij herhaaldelijk in de oorkonden voor en
schijnt opgevolgd door zijn' zoon, die mede Gijsbrecht heette, maar geen r i d d e r
was. In 1285 was deze met zijn' vader en eenige andere Heeren borg gebleven voor
Gijsbrecht van Aemstel, en na den moord
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van graaf Floris moest hij voor diens misdaad boeten. Hij viel in ongenade en zijn
goed werd verbeurd verklaard. Een gelijk lot schijnt Heer Ogier van Voorschoten te
hebben getroffen, en Wolfert van Borselen, de alvermogende gunsteling en voogd
van graaf Jan, liet zich, naar men kan gissen, Bokels ambacht en dat van Rubroek
opdragen, waar reeds een buurt, R o t t e r d a m , begon te verrijzen langs de oevers
der Rotte bij haar' uitloop in de Maas. De buurt was gunstig gelegen en reeds niet
zonder belang, en hij haastte zich, tolvrijheid en poortregt voor zijn nieuwe bezitting
te verkrijgen, overeenkomstig het poortregt van Wijk (Beverwijk), dat hij eveneens
onlangs uit de verbeurd verklaarde goederen der Z a e n d e n s had verkregen.
Maar niet lang had Borselen genot van zijn nieuwe bezitting; van de toegedachte
gunst had Rotterdam geen voordeel, en de vereeniging der beide ambachten was kort
van duur.
In Aug. 1299 werd de heer Wolfert te Delft vermoord. Weinig maanden daarna
daalde ook Graaf Jan in het graf en naar het schijnt is Gijsbrecht Bokel in 't bezit van
zijn leenen hersteld, terwijl de voorregtsbrief ten gunste van Rotterdam verviel. Het
gedeelte, dat aan de Voorschotens had behoord, werd echter door den graaf aan zich
gehouden.
Toen Gijsbert Bokel in 1301 te Veere was vermoord, volgde zijn zoon Dirk hem
op. Deze droeg zijn huis Wena, dat een eigen goed blijkt te zijn geweest, aan heer
Nicolaas van Putten op en ontving het van hem weder in leen, terwijl hij van Graaf
Willem III in 1327 de belofte ontving, dat zijne eenige dochter na zijn' dood hem in
zijne leenen zou mogen opvolgen, u i t g e z o n d e r d R o t t e r d a m . De wijze vorst
had blijkbaar zijne eigene plannen met de zooveel belovende en reeds niet
onbelangrijke buurt, waarvan de grootste helft reeds in zijn bezit was. Hij gaf op 25
Julij 1328 aan zijn ambacht een handvest, waarbij zijn schout van Rotterdam, in
overleg met den baljuw van Schieland, in plaats van de gewaarde regters, die tot
dusver met de ‘buren’ hadden regtgesproken, zeven gezworenen mogt kiezen, om
met hem keuren vast te stellen omtrent stra-
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ten en stegen, op- en afrellen, maten en gewigten, vuur en licht, en op het maken en
onderhouden van de haven. Ook stelde hij er in dat zelfde jaar zekeren Pieter Marren
tot schoolmeester en secretaris aan. Er bestond waarschijnlijk reeds een gasthuis;
althans in 1329 ontving het gasthuis te Rotterdam een legaat. Reeds in 1315 had de
graaf er een eigen herberg, en in 1313 had hij te Rotterdam vertoefd, dat destijds dus
van eenig aanzien moet zijn geweest. Zelfs ontbrak er in 1306 geen kerk, althans
‘heer Dirk, pape tot Rotterdam,’ wordt in dit jaar vermeld.
Toen Dirk Bokel omstreeks 1335 was overleden, verviel het Westelijk deel van
Rotterdam aan de grafelijkheid, en de vereeniging der beide ambachten was voor
goed tot stand gekomen. Maar Willem III heeft de opkomst van Rotterdam niet meer
beleefd. Zijn opvolger Willem IV gaf den 7den Junij 1340 den grooten voorregtsbrief,
waardoor Rotterdam tot den rang een er ‘poorte’ werd verheven. Dit belangrijk stuk,
nog van een goed bewaard ridderzegel in groen was voorzien, berust op het stadhuis.
En twee dagen later volgde de vergunning, om een vaart te delven naar de Schie,
waardoor Rotterdam voortaan de scheepvaart tusschen de belangrijkste plaatsen van
Holland en de Maas tot zich trekken zou. Van 1340 dagteekent de opkomst der stad.
Stellen wij ons haar' toenmaligen omvang voor, dan volgen wij, van de
H o o g s t r a a t , - destijds d e n D a m - de tegenwoordige We s t e w a g e n s t r a a t
en het H a a g s c h e Ve e r . Dit was toenmaals een dijkje, als waterkeering van de
‘wetering’ - thans de D e l f t s c h e v a a r t , - een der uitmondingen van de Rotte.
Hier was de Oostelijke grens van het ambacht R o o d e z a n d , dat nog niet bij
Rotterdam behoorde. Van dit Noordelijkste punt, waar vermoedelijk omtrent 1344
de D e l f t s c h e p o o r t werd gebouwd, liep de stadsvrijheid in Z.O. rigting, dwars
door de Rotte, aanvankelijk regt, later met een bogt, door de latere B o s c h l a a n en
l a n g e Wa r a n d e , tot aan het einde der Hoogstraat, waar de eerste O o s t p o o r t
werd gesticht. De stad had aan deze zijde dus een grootere uitgestrektheid dan
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de latere binnenstad. Op den tegenwoordigen G o u d s c h e n w e g , tegenover den
ingang der L a n g e w a r a n d e , stond de oude G o u d s c h e p o o r t . Van de
uiterwaarden werd, naar het schijnt, de rijswaard ten O. van de oude haven der stad
geschonken. Het West-Nieuwland verbleef nog aan den graaf.
Het slot Wena, dat op den regter oever der hier zeer breede Rotte zijn torens verhief,
bleef van Rotterdam geheel en al afgescheiden. Als achterleen van Putten vererfde
het op een' zijtak der Bokels, die het allengs schijnen te hebben verlaten. Het geraakte
in verval, hoewel er in 1472 nog groote muurbrokken van over waren. Eerst in 1590
kwam de grond in het bezit der stad en werd tot lakenramen ingerigt.
In 1358 verkreeg Rotterdam een belangrijke aanwinst van grondgebied. Toen werd
het ambacht R o o d e z a n d der nieuwe stede afgestaan, en zij begon aan die zijde
zich met muren en vesten, met torens en poorten te versterken. Ook het huis
Bulgerstein, met zijn cingels en grachten, werd binnen de wallen getrokken; maar
het bleef eene afzonderlijke bezitting, wier eigendom de stad niet vóór 1620 aankocht.
In 1488 lag het slot in puin, en in 1571 vond men bleekvelden en een' boomgaard,
waar het huis met zijn tuinen had gestaan.
Hertog Aelbrecht van Beijeren vergrootte Rotterdam, omstreeks 1384, door het
West-Nieuwland in erfpacht aftestaan, en Willem VI schonk in 1412 der stad alle
aanwassen in de rivier, waarop in later jaren de buitenstad werd gesticht. Zoo kon
zij zich ook aan den rivierkant versterken, en zij verzuimde niet, de maatregelen te
nemen, die de onrustige tijden noodig maakten en reeds lang hadden doen wenschen.
In den aanvang der 15de eeuw had zij den omtrek verkregen, dien zij tot omstreeks
1577 behouden heeft, toen nieuwe omstandigheden haar aanleiding gaven, haar
wallen aan de rivierzijde telkens meer uittebreiden. Alleen op het eind der 15de eeuw
moest zij voor een deel haar
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grondgebied zien inkrimpen. Toen jonker Frans van Brederode met zijn Hoekschen
haar had overgegeven, werd de tegenwoordige O o s t v e s t gegraven en een nieuwe
muur met torens en poorten daarnevens aangelegd, die in 1505 gereed kwam.
Niet ver van de plaats, waar wij vertoeven, op den dijk tegenover het museum, stond
in het begin der 16de eeuw de S c h i e d a m s c h e p o o r t , terwijl een pad, van den
dijk afloopend, naar het kleine C o o l s c h e p o o r t j e leidde, dat in de onmiddellijke
nabijheid lag. Een wal verbond de S c h i e d a m s c h e met de D e l f t s c h e poort,
terwijl tusschen beiden een sterke toren, de H e e r J a n Ve t t e n t o r e n , dien wal
bestreek. Aan de overzijde der D e l f t s c h e v a a r t was een muurwerk met bogen,
de G a l e r i j , en daarnevens het H o f p o o r t j e , dat den toegang tot liet slot Wena
gegeven had.
De ingang der Rotte werd aan de eene zijde beschermd door den
S c h a a r s l i j p e r s t o r e n , aan den anderen kant door het bolwerk P o m p e n b u r g ,
dat ook den ingang der B o t e r s l o o t verdedigde, gesteund door den
K e t e l b o e t e r s t o r e n , die daar tegenover oprees. Van hier liep een wal met
bolwerken tot aan d e G o u d s c h e p o o r t en verder tot aan den K r u i t t o r e n op
den hoek van de Vest, bij de O o s t p o o r t aan het eind der Hoogstraat. Langs de
rivier werd de stad gedekt door een' muur, eveneens met torens en bolwerken, die
liep ter plaatse, waar thans de N. zijde der N i e u w e h a v e n is. Bij den ingang der
O u d e h a v e n , voor de H o o f d s t e e g , stond de met twee torens versterkte S t .
L a u r e n s p o o r t , leidende naar een hoofd, dat in het water was uitgebouwd. Aan
den anderen kant der haven, voor de tegenwoordige Beurs, stond de B r a n d t o r e n ,
en aan den wal, langs de thans zoogenaamde N. Blaak, die met een zwaar rondeel
tegenover de Schiedamsche poort eindigde, waren de geduchte B l a a u w e t o r e n ,
de K e t e n t o r e n en de sterke K e i z e r s t o r e n gebouwd. Tusschen het laatste
bolwerk en den
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dijk stroomde een uitloop van de Rotte, die den naam van d e L e u v e droeg. In den
driehoek, binnen deze sterke wallen besloten, liepen een aantal straten, op verre na
evenwel nog niet digt bebouwd en vrij wat meer smalle binnengrachten, dan wij er
nu nog aantreffen. Het mogt een niet onbelangrijk aantal openbare gebouwen
aanwijzen, waaronder een fraaije parochiekerk met schoonen, hoewel onvoltooiden
toren, en een paar kleinere kapellen, de S t . A n d r i e s k a p e l , nabij Bulgerstein,
en de We v e r s k a p e l , tegenwoordig het gebouw der Maatschappij To t N u t
v a n 't A l g e m e e n , een raadhuis, een gasthuis, een weeshuis, allen aan de
Hoogstraat, twee doelens, een nog als de D o e l e n of ‘d e n D o e l ’ aan Rotte's
burgerij wel bekend, en de andere in de Lombardstraat, waarvan het S c h o t s c h e
k e r k j e nog overbleef. Ook waren er vrij wat kloosters. De C e l l e b r o e d e r s
hadden hun convent aan de Slijkvaart - de B r o e d e r s t e e g bewaart den naam - en
het Erasmiaansch gymnasium beslaat een deel van den grond er van. Digt bij huisden
de B a g i j n e n . Een straat herinnert haar stille woonplaats, die sints in d e b a n k
v a n l e e n i n g werd herschapen. Aan de Westewagenstraat lag het W i t t e
Z u s t e r e n h u i s ; de R.C. kerk in de L e e u w e n s t r a a t staat ongeveer ter plaatse
van zijn oude kapel. De Nieuwe markt werd grootendeels ingenomen door de
gebouwen en tuinen van het St. A g n i e t e n k l o o s t e r , en de kapel der zusters is
in de Prinsekerk nog over. Bijna onmiddellijk daaraan grensde het Ste
C a e c i l i a k l o o s t e r op den hoek van B o t e r s l o o t en K i p s t r a a t , en aan het
andere einde der smalle gracht langs de voormalige K i p s l o o t , op den hoek der
G o u d s c h e Wa g e n s t r a a t , vond men het klooster der C a r m e l i t e s s e n .
Wederom niet ver van daar strekte het uitgebreide convent der P r e d i k h e e r e n
zich uit. Langs de B r e e d s t r a a t was het S t . A n n e n Z u s t e r e n h u i s gebouwd,
in welks tuinen later het weeshuis gesticht werd. Op het W. N i e u w l a n d eindelijk,
waar thans de N i e u w s t r a a t is, en aan weerskanten dier straat, lag het kleine,
eenvoudige O.L.V. k l o o s t e r .
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Ook aan bijzondere gebouwen van een deftig en indrukwekkend voorkomen moet
het in de stad niet ontbroken hebben, al is 't ons niet gegeven, hen in afbeelding te
aanschouwen. Alleen van het fraaije huis E n g e l e n b u r g op de Hoogstraat is een
teekening bewaard, die laat gissen, hoe het zich in het begin der 15de eeuw heeft
vertoond. Welligt was het 's graven herberg; zeker behoorde het in 1357 aan Machteld,
vrouwe van Valkenburg. De edelen uit het geslacht van Cralingen bezaten en
bewoonden sints de helft der 14de eeuw een huis op het R o o d e z a n d , dat van
Meijne van Doertoghe afkomstig was. Door den tuin, die aan de Vest uitkwam,
drongen de Hoekschen in den nacht van 19 Nov. 1488 in de stad. De heeren van de
Lecke, die sints 1400 Honingen bezaten, hadden er twee huizen, een in het
Oost-vierendeel, H o p p e s t e i n genaamd, en een in den Vo g e l e n z a n g ; in een
er van schijnt Jan van de Lecke in 1416 gewoond te hebben. Het laat zich vermoeden,
dat deze huizen den rang hunner eigenaars niet onwaardig zullen zijn geweest, maar
meer dan gissen kunnen wij niet. De stad had bij landgenoot en vreemde een' goeden
naam, om haar netheid en levendigheid. Tuinen en boomen werden er in overvloed
gevonden, frisch en vrolijk staken de puntgevels tusschen het groen omhoog, en
vriendelijk overschaduwden de breede kroonen van iep en linde de rieten daken en
de vooruitspringende, vaak met geestig snijwerk vergierde bovenverdiepingen der
wijd en zijd verspreide woningen. De nieuwerwetsche dendrofobie had de steden
nog niet tot kale en naakte woestenijen gemaakt. Zelfs een Napolitaan, die in 1514
Rotterdam bezocht, raakte in verrukking, en een Napolitaan mag toch geacht worden,
wel te weten, wat een bij uitstek heldere hemel, een eeuwige lente, een
onvergelijkelijke bloemengeur is. Al deze dingen vond hij in Rotterdam, en onze
kalme, ernstige van Reijn vermoedt haast, dat een galant avontuurtje dien Italiaan
onze goede stad in zulk een ongewoon liefelijk licht kon hebben doen beschouwen,
als zijn verblijf er minder vlugtig was geweest. Maar wie zal zeggen, wat ‘teedere
verbindtenissen’ zulk een zoon van het Zuiden zelfs bij ‘vlugtig verblijf’ niet
aanknoopen kan!
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De jaren 1563 en 1572 waren voor Rotterdam noodlottig. In het eerste jaar, op den
10den Julij, brak een geweldige brand uit, die tweehonderd huizen vernielde en
zevenhonderd andere min of meer beschadigde, die bovendien zesendertig schepen,
met een menigte van koopwaren, gereedschappen en werkplaatsen deed verloren
gaan. Zoo luidt althans de overlevering, die het getal huizen vermoedelijk wel niet
zal hebben verkleind. Maar in elk geval, gevoelig was de slag, die de toch reeds door
oorlog en duurte in de laatste jaren zwaar beproefde stad op dien bangen Julijdag
trof. En naauwelijks begon zij zich eenigszins te herstellen, of de Spaansche troepen
onder Bossu, die voor Brielle en Dordrecht het hoofd hadden gestooten, vervulden
haar met plundering en moord. Het bekende versje, op een' steen uit de oude Oostpoort
afkomstig, en thans nog in den muur van den nieuw gemaakten doorgang gemetseld,
verhaalt er van:
EEN GRAVE VAN BOSSU MET DE
SPANYAERTS BLOETGIERIGH, INT
JAER SEVENTIGH TWEE APRIL DEN
9 DAG. LAND HIER ALS VRIENT
QUAM MAER SCOFFIRICH.
VERMOORDEN VEEL BORGERS MET
JAMMERLIJK GECLACH.

En het oude huisje aan de Markt, op den hoek van het Hang, bewaart in zijn
uithangteeken: i n d u i z e n d v r e e z e n , de herinnering aan den angst, in die
verschrikkelijke April-dagen doorgestaan.
Den 21 Julij verlieten de vreemde troepen gelukkig de stad, en sints dien tijd zag
zij haar' bloei en welvaart jaar op jaar toenemen, en toen men 1620 schreef, had zij
de buitengronden en aanwassen in de rivier met kloeke woningen langs breede straten
en ruime havens bedekt.
Twee fraaije havens, d e N i e u w e H a v e n en d e B l a a k , werden omstreeks
1577 gegraven. In de plaats der oude waltorens en muren, die de stad tot dusver aan
de Maaszijde be-
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schermden, werden deftige woningen gebouwd en een nieuwe wal gemaakt, waar
thans de Noordzijde van H a r i n g v l i e t en W i j n h a v e n wordt gevonden. Al
spoedig waren ook deze laatste versterkingen onnut geworden, omdat de stad zich
telkens meer uitbreidde. Vóór nog de 16e eeuw ten einde liep, was de Zuidzijde van
het Haringvliet ter bewoning geschikt gemaakt en aanvankelijk betimmerd, de Leuve
uitgediept en de Westelijke grens der stad een aanmerkelijk eind verder geplaatst,
tot waar de groote dijk bij Coolhoek een sterke kromming maakte. De erven langs
den dijk aan weêrskanten werden ter bebouwing uitgegeven, en het driehoekig eiland
ten Oosten van de Leuve - W i j n h a v e n , S c h e e p m a k e r s h a v e n en
L e u v e h a v e n Oostzijde, - begon met woningen te worden bezet. In 1615 werd de
schoone Boompjeskade langs de rivier aangelegd en de stad verkreeg den omvang,
dien zij tot voor eenige jaren heeft behouden. Van Reijn, die in 1832 zijne
B e s c h r i j v i n g v a n R o t t e r d a m uitgaf, schreef, dat de stad in 1615 nagenoeg
dezelfde uitgebreidheid had als toen. Maar hij heeft het nog beleefd, dat dit niet meer
waar was.
De tweede helft der 19e eeuw was een tijd van vernieuwde, krachtige uitbreiding.
Buiten de sierlijke, in 1661 gebouwde, W i t t e p o o r t , aan het einde van de
Westzijde der Leuvehaven, strekte zich langs de rivier een veel bezochte openbare
wandelplaats uit, door zware iepen overschaduwd en met een reeks van
buitenverblijven versierd: het e e r s t e en t w e e d e N i e u w e w e r k . Het eerste
werd in de We s t e r s t r a a t veranderd, terwijl in de rivier de breede, trotsche kade
werd aangelegd, die bij 't bezoek van koning Willem III in 1851 den naam van
W i l l e m s k a d e ontving. Buiten het tweede Nieuwe werk werd een ruime vlugthaven
gegraven en het terrein aan de overzijde met huizen bebouwd. In verband met de
waterverversching werd om de gansche stad een nieuwe singel gemaakt, en op de
weilanden aan wederzij verrezen villa's en woonhuizen. De straten, door de landen
en lanen getrokken en met de namen der vlootvoogden K o r t e n a e r , v a n B r a -

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

182
k e l , W i t t e d e W i t h en A e r t v a n N e s gedoopt, alsmede de straat, die de
herinnering aan J o a n v a n O l d e n b a r n e v e l d bewaart, hielpen mede, om in
de telkens toenemende behoefte aan woningen te voorzien. Aan de overzijde der
Rotte werd een nieuwe wijk met plein en straten aangelegd, op de plaats, waar het
slot We n a had gestaan, en daarnaar genoemd. Aan den Oostkant drong de stad ver
buiten het grondgebied, dat zij in 1490 had verloren, en een net van straten bedekte
de beschikbare ruimte. Een er van ontving den naam van J o n k e r F r a n s ( v a n
B r e d e r o d e ) , een andere van den grooten H u g o d e G r o o t ; andere houden de
gedachtenis van beroemde Rotterdammers, als v a n A l k e m a d e , D i r k S m i t s ,
M e e r m a n en v a n d e r We r f f in eere. Al verder en verder bouwde zij haar
huizenreeksen, zoover haar grondgebied strekt, en wat buiten haar grenzen ligt, onder
Kralingen en Delfshaven, het zag zich weldra en in steeds toenemende mate bebouwd
en bewoond, door wie in Rotterdam zelf niet konden of liever niet wilden wonen,
maar overigens in en van Rotterdam leven. En wat de rechteroever der Maas niet
meer geven kan, - ruimte tot verdere uitbreiding, - dat wacht zij op den linkeroever,
waar de bouw eener nieuwe stad wordt voorbereid. De 82.000 inwoners, die er in
1847 werden geteld, zijn tot ruim 136.000 geklommen; de 8172 huizen, in dat jaar
opgegeven, werd vermeer derd tot ─; wij zoeken het getal, tot onze spijt, in het
verslag van den gemeenteraad over 1876 te vergeefs. Daar was in de laatste dertig
jaren een krachtig, opgewekt leven in Rotterdam. En dat het ook een tijdperk van
krachtige ontwikkeling mag worden genoemd, wij zullen het opmerken, als wij de
stad doorwandelen en op menige instelling zullen mogen wijzen, in die dertig jaren
tot stand gebragt.
Intusschen, reeds vóór die laatste belangrijke uitbreiding had Rotterdam zijn uitwendig
voorkomen aanmerkelijk zien veranderen. Vooral het tijdvak tusschen 1823 en 1833
had vrij
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wat wijzigingen aangebragt. De meeste overblijfsels der voormalige versterkingen
werden in die jaren gesloopt. De oude vestmuren bij de Delftsche poort, die nog het
langst hadden gestaan, verdwenen in 1823, terwijl de S c h a a r s l i j p e r s - en
K e t e l b o e t e r s t o r e n s in 1827 voor afbraak werden verkocht. Zij bragten niet
meer dan 75 gulden op. In hetzelfde jaar vielen de nieuwe S c h i e d a m s c h e p o o r t
en de We s t e r O u d e H o o f d p o o r t , die bij het B o l w e r k aan de Boompjes
stond. De eerste dagteekende van 1646, de laatste van 1664. Op het Bolwerk bleven
de sierlijke kanonnen nog staan, die in 1811 de eer hadden gehad door de Franschen
te zijn weggevoerd, maar in 1813 waren teruggekeerd. In 1830 werden zij op het
altaar des vaderlands geofferd, om tegen de blaauwkielen dienst te doen. De stedelijke
regering bood hen den Koning aan. Zij zijn van dat uitstapje niet wedergekomen.
De O o s t e r N i e u w e H o o f d p o o r t , aan het andere einde der Boompjes, bij
den mond der Leuvehaven, eveneens in 1664 gesticht, werd in 1832 afgebroken; in
het volgende jaar ging het H o f p o o r t j e denzelfden weg - het Hofpoortje, dat in
1778 vernieuwd was en zich sints dien tijd vertoonde als de ingang tot een kerkhof,
met een noodelooze zuil tusschen de vier leeuwen van de tegenwoordige
K o n i n g s b r u g er boven op. Zoo verloor Rotterdam in zes jaren tijds vier zijner
poorten. In 1836 volgde de O o s t p o o r t , in 1838 de B i n n e n w e g s c h e , in 1841
de G o u d s c h e p o o r t . De laatste van haar torens, de K r u i t t o r e n aan den hoek
der Oostvest, bleef tot 1849 bij de Marine in gebruik, gelijk hij de Admiraliteit van
de Maze als bewaarplaats van kruit en lood had gediend. Bij de opheffing van de
Marinewerf had ook zijn laatste uur geslagen. Drie poorten werden gespaard om haar
bouwkundige waarde, maar twee er van konden toch op den duur hun plaats niet
behouden. De fraaije W i t t e p o o r t , aan het West-einde der L e u v e h a v e n , moest
in 1854 opgeofferd worden; de sierlijke O u d e H o o f d p o o r t aan het
H a r i n g v l i e t , in 1856. Thans is alleen de schoone D e l f t s c h e p o o r t nog over,
die in zijne tegenwoordige
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gestalte iets meer dan honderd jaren telt en nog lang moge staan.
De tijd, die zooveel gedenkteekenen, door de voorgeslachten opgerigt, zag
verdwijnen, zag daarentegen ook nieuwe gebouwen oprijzen; maar het geslacht, dat
in de eerste dertig, veertig jaren dezer eeuw hier bouwde, was niet zeer gelukkig in
zijn werk. Het schilderachtige Raadhuis met zijn' deftigen toren kon niet langer
behouden blijven, maar het had beter opvolger verdiend, dan het wanstaltig gevaarte,
dat het kwam vervangen. Op de plaats van den ouden St. Joris Doelen, met zijn rijke
krijgsraadszaal, werd een tribunaal gebouwd, dat in- noch uitwendig der tweede stad
van het rijk waardig is. En dezelfde tijd begiftigde Rotterdam met een merkwaardig
staaltje van wansmaak, dat men gelukkig niet behoeft te zien, zelfs niet als men een'
droevigen gang derwaarts heeft te doen. Op den grond der oude buitenplaats
Crooswijk werd een alleszins prozaïsche begraafplaats aangelegd, en boven den
overigens niet onverdienstelijken ingang werd, als het meest passend symbool voor
een kerkhof, in een lage nis het beeld gelegd van een' dooden man, in zijn lijkkleed,
met een slaapmuts op en met een pluimpje op de slaapmuts.
Gelukkig werd in later tijd de bouwstijl iets beter, en werd nog later het streven
openbaar, om iets goeds en schoons te leveren. Het volmaakte is er nog in geenen
deele, maar ook in dezen is vooruitgang merkbaar. Het laatste gebouw, van stadswege
gesticht en ontworpen door den stads-architect C.B. van der Tak, die ook den sierlijken
watertoren ontwierp, - de nieuwe V l e e s c h h a l , - heeft alleen nog den invloed van
den tijd noodig, om een' zeer aangenamen indruk te maken; en onder hetgeen door
particulieren gebouwd werd, mag de zeer schoone huizenreeks aan de We s t e r k a d e
met eere worden genoemd, terwijl de statige heerenhuizinge, door den architect van
Ameyden van Duyn aan het begin van den E e n d r a g t s w e g gebouwd, een gelukkige
proeve is, hoe, voor pleister en gegoten krulwerk, gehouwen steen tot een smaakvolle
versiering is aan te wenden.
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Bij onze w a n d e l i n g d o o r R o t t e r d a m is het ons niet te doen, om te herhalen
wat reeds menigmaal is gezegd en omtrent haar merkwaardigheden en openbare
gebouwen in genoegzaam verspreide werken is beschreven, maar om opmerkzaam
te maken op het ten deele minder bekende en toch stellig niet minder belangrijke,
wat stadgenoot en vreemdeling er aantreffen kan op het uitgebreide gebied van
wetenschap en kunst. Gij kunt op do straten de handelsdrukte zien; in de havens en
langs de kaden kunt gij de schepen en stoombooten gadeslaan, terwijl gij in de
verslagen van d e K a m e r v a n k o o p h a n d e l des verkiezende de meerdere of
mindere beteekenis van den Rotterdamschen handel kunt nagaan. Dat is zonder
twijfel voor een stad als deze van groot gewigt; maar het is niet het eenige, dat onze
opmerkzaamheid waard is. Hoe staat het met de kunstliefde van haar inwoners?
Welke middelen staan hun ten dienste tot vermeerdering hunner kennis, tot vorming
van hun' smaak? Welke uitspanning voor den geest kan de hooger en de lager
geplaatste vinden, wanneer hij iets anders en beters begeert, dan de kroeg den
werkman, bierhuis, café of societeit den meer beschaafde kan aanbieden? Wij stellen
ons niet voor, het gansche ruime veld te overzien, wij zullen welligt een of ander,
dat de aandacht verdient, voorbijgaan, maar wij zullen ons althans eenig denkbeeld
kunnen vormen, hoe het er in het laatste vierde deel der 19de eeuw te Rotterdam
uitzag. Wat wij dienaangaande omtrent vroegere tijden weten, hebben wij grootendeels
aan vreemde bezoekers te danken. Laat een landgenoot het u verhalen van het
Rotterdam van 1877.
Een belangrijk middelpunt van het geestesleven in Rotterdam is het fraaie gebouw,
waar wij reeds geruimen tijd in vertoefd hebben, en vanwaar wij onzen togt door de
stad ook ditmaal willen aanvangen, om er nog eenmaal terug te keeren; want behalve
het archief en de verzameling van merkwaardigheden, huisvesten daar ook de
s t e d e l i j k e b i b l i o t h e e k en het M u s e u m B o y m a n s .
In 1663 gesticht, behoorde het tot de schoonste gebouwen
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der stad, en sedert heeft het van dien roem geen' afstand behoeven te doen. Het zag
in den loop dier tijden meer mededingers verdwijnen, dan verrijzen.
Het had eene belangrijke bestemming als vergaderplaats van Dijkgraaf en
Hoogheemraden van Schieland, totdat het in 1841 door de stad werd aangekocht ter
plaatsing van de schilderijenverzameling, door Mr. F.J.O. Boymans haar gelegateerd.
't Had keizer Napoleon binnen zijn muren gehuisvest en een' tijd lang voor stadhuis
gediend, toen het oude raadhuis werd herbouwd. Het had de A c a d e m i e v a n
b e e l d e n d e k u n s t e n e n t e c h n i s c h e w e t e n s c h a p p e n in zijn
benedenvertrekken en op zijne eerste verdieping geherbergd, en zoo had zijn verleden
het oude G e m e e n e l a n d s h u i s geenszins onwaardig gemaakt, de bewaarplaats
van een drietal inrigtingen van hoog belang te zijn.
Boven de localen voor het Archief, althans boven een gedeelte daarvan, is de
b i b l i o t h e e k . Uit de vestibule, die tot het Museum Boymans toegang verleent,
leidt de deur tegenover den ingang naar de groote zaal, die vroeger voor de
beeldenverzameling der Academie bestemd was en die gemeenschap heeft met een
tweede vertrek, evenals de zaal net en vrolijk, maar geenszins voldoende om den
rijken boekenschat behoorlijk te plaatsen, al zijn de kasten ook tot boven aan de
zoldering aangebragt en daar door eene rondloopende galerij te bereiken. Reeds lange
jaren bezat de stad Rotterdam eene openbare bibliotheek, althans reeds in het begin
der 17e eeuw, toen Cornelis Matelief de jonge haar een' door hem uit Indië
medegebragten Koran ten geschenke gaf. Zij was eertijds gevestigd in de St.
Laurenskerk, en ten jare 1819 is er een catalogus van uitgegeven. Zóó weinig trok
zij de aandacht, dat niet alleen L.A. Constantin in zijne in 1841 uitgegeven statistiek
der openbare boekerijen haar niet vermeldt onder de achttien, die hij van
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Nederland opgeeft, maar ook de veel beter ingelichte Giuseppe Valentinelli, die
omstreeks 1860 Rotterdam bezocht, haar nog als bibliotheek der Hervormden noemt.
In de laatste jaren is zij trouwens eerst bruikbaar geworden, zoowel omdat zij door
aankoop en geschenken belangrijk is uitgebreid, als omdat zij behoorlijk geplaatst
en geordend is - voor zoover ten minste de ruimte toelaat; want waar drie rijen boeken
achter elkander moeten staan, is dat een groot ongerief, en de werken, die opgestapeld
liggen, omdat er geen plaats voor is te vinden, kunnen vooreerst niet geacht worden
gemakkelijk toegankelijk te zijn. Reeds lang is een aangrenzend vertrek, waar thans
teekeningen zijn opgehangen, aan de bibliotheek beloofd; reeds vóór tien jaren werd
op de vervulling van die belofte aangedrongen in het verslag, door de commissie
voor archief en bibliotheek aan den raad ingediend, maar, jammer genoeg, nog steeds
te vergeefs. Het schijnt, dat de commissie voor het museum dat vertrek niet missen
kan. De plaatsing van drie inrigtingen, die allen naar regtmatige uitbreiding streven,
in één gebouw, heeft zijn nadeelen. Zullen bibliotheek en museum elkander niet
hinderen, dan zal op den duur de eerste over een afzonderlijk gebouw moeten kunnen
beschikken, tenzij voor de teekeningen ergens plaats worde gevonden. Maar ook
voor het museum is de ruimte nu reeds ver van overdadig. Zooveel is zeker, dat de
bibliotheek de zorg van het stedelijk bestuur en de waardeering der ingezetenen in
hooge mate verdient. Zij levert den weetgierige en belangstellende kostbare werken
voor zijn studie, en in den archivaris Scheffer heeft zij een' voortreffelijken
bibliothecaris, door wien zij geworden is wat zij is.
De gewone toegang is langs een' achtertrap uit de groote zaal van het archief, die
het eerst naar een kleine zaal brengt. Twee groote vensters verlichten dit vertrek, dat
aan drie zijden met glazen kasten is bezet, terwijl onder de vensters nog een kast is
aangebragt. De buste van den grooten Zwijger versiert den wand. Nevens de ramen
hangen eenige portretten, waaronder fraaije gelijktijdige gravures, prinsen en
prinsessen van Oranje
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voorstellend, benevens een stel van vier portretten, wier gelijken men elders moeijelijk
zou vinden, van Francis Drake, Thomas Candish, Tycho Brahe en Olivier van Noort,
evenals het fraaije afbeeldsel van koningin Elisabeth, door Crispijn de Pas in 1592
gegraveerd, en de zeldzame portretten van Hendrik III en IV naast elkander, gravure
van 1593. Een deur leidt naar de rariteitenkamer, een andere naar de groote zaal. Wij
vinden er, in de kast onder de vensters, eene uitstekende verzameling van handboeken
over bibliotheekwetenschap en bibliotheken, waaronder de kostbare M a n u e l d e s
l i b r a i r e s en de D i c t i o n n a i r e d e g e o g r a f i e d e s l i b r a i r e s van J. Chr.
de Brunet, F.A. Ebert's A l l g e m e i n e s b i b l i o g r a f i s c h e s L e x i c o n , het
nog altijd belangrijke R e g i s t e r v a n a l l e r a r e e n z e l d z a m e b o e k e n
van A. Ferwerda, in 24 deeltjes, A. Potthart, B i b l i o t h e c a h i s t o r i c a , W.
Wattenbach, G e s c h i c h t s q u e l l e n , Thomas Proenall Dibbin's B i b l i o m a n i a ,
Edward's F o u n d e r s o f l i b r a r i e s , e.a., terwijl natuurlijk Muller's onschatbare
catalogussen en de bibliografische werken van Ledeboer, Mulder Bosgoed, Eekhoff,
Rogge, Sautijn Kluit en dergelijken niet ontbreken. Hier kunnen wij ons ter studie
voorbereiden, maar hier kunnen wij ook kennis maken met het beschamende werk
van Dr. Ernst Heitz, D i e o e f f e n t l i c h e n B i b l i o t h e k e n d e r S c h w e i z ,
waaruit blijkt, dat in 1868 het canton Zurich 262 openbare boekerijen bezat, Bern
222, Solothurn 165, en zoo vervolgens. Daarbij zijn wij nog wel wat achterlijk. En
die boekerijen werden meestal ook goed gebruikt. Wat zou de statistiek ten onzent
leeren?
Wij ontmoeten in dezelfde kasten tal van catalogussen van vaderlandsche
bibliotheken en, voorzoover zij bestaan, die van alle openbare boekerijen ten onzent.
Verblijdend is het vooruitzigt, dat die van de rijke K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k
niet altijd zal blijven ontbreken.
De kasten langs den muur bevatten vooreerst een rijke verzameling van die kostbare
hulpmiddelen, die men e n c y c l o p a e d i ë n en b i o g r a f i ë n noemt. Ziehier o.a.
de fraai geïllus-
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treerde D i c t i o n a r y o f G r e e k a n d R o m a n B i o g r a f y a n d
M y t h o l o g y , en de niet minder fraaije D i c t i o n a r y o f G r e e k a n d R o m a n
A n t i q u i t i e s , beiden van William Smith, de levensbeschrijvingen door Filippus
Gallus, Reusnerus en Boissardus met schoone portretten, en Boxhorn's M o n u m e n t a
i l l u s t r i u m v i r o r u m met de afbeeldingen van talrijke grafteekens. Vijf en
twintig portefeuilles met gelijktijdige portretten sluiten zich hierbij aan.
Nu volgen de werken van geschiedkundigen aard, beginnende met algemeene
geschiedenis, in de eerste plaats wereldkronijken, waaronder Rolevinck's
F a s c i c u l u s t e m p o r u m in ouden gestempelden zwijnslederen band. Dan komen
de wereldgeschiedenissen, de werken der Grieksche en Romeinsche
geschiedschrijvers, meerendeels in fraaije oude banden en goede uitgaven, en de
bronnen voor de geschiedenis der latere tijden, waaronder de bekende en gezochte
M e r c u r i u s s e n en de zeldzame Z a m e n s p r a k e n d e r d o o d e n , nagenoeg
compleet.
Gindsche werken, meest deftige folianten, zijn gewijd aan de diplomatie; Dumont's
C o r p s u n i v e r s e l behoort hiertoe, evenals een aantal portretten van
afgevaardigden tot onderscheidene vredehandelingen, o.a. die te Munster. De boeken
over algemeene geschiedenis vullen vier kasten.
Nu komen wij tot de geschiedenis van afzonderlijke rijken. België vooral is goed
vertegenwoordigd. Hier staan do kronijken van Brabant, - die van 1530 in originelen
met koper beslagen band, - die van 1533 met de merkwaardige houtsnede,
voorstellende het kanaal van Brussel naar de Schelde, - die van 1565 met portret van
keizer Karel. Hier is Leroy's B r a b a n t i a i l l u s t r a t a met talrijke afbeeldingen
van kasteelen. Hier leeren ons Mertens en Torf, hoe men de geschiedenis eener stad
schrijft. En hoe de Vlamingen optogten wisten te organiseren, ziet het in de prachtige
werken over den intogt van Ferdinand en Isabella in Antwerpen en over de begrafenis
van den aartshertog. Als tegenhanger kunnen wij onder de rubriek Duitschland de
huwelijksfeesten zien van den palsgraaf Frederik V
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met Elisabeth van Engeland, vol zeldzame kopergravures, de inwijding van de
academie te Kiel en de H i s t o r i a a c a d e m i a e F r e d . E r l a n g e n s i s . Dit was
een geschenk aan de stad Rotterdam, wegens diensten, door haren medeburger Daniel
de Superville bij de oprigting der Hoogeschool bewezen. Bij Engeland behoort een
prachtwerk, voorstellende de ontvangst van Karel II in Nederland. Als proeve van
typografie verdient Hueber's A u s t r i a e x a r c h i v i s M e l i c e n s i b u s
i l l u s t r a t a (1722) de aandacht; om hun fraaijen band van 1555 merken wij
Witichindus, S a x o n i a e r e s g e s t a e en J. Magnus, Hist. G o t h o r u m op. Bij
Frankrijk wijzen wij op Thuanus en vooral op de werken van l ' E c o l e d e s
chartes.
Onder de werken, aan de werelddeelen buiten Europa gewijd, vinden wij een
gansche reeks belangrijke pamfletten betreffende de Oost- en West-Indische
compagnie, curieuse oude reisbeschrijvingen vol afbeeldingen; een zeldzame
beschrijving van Congo, door Edouart Lopez Portugijs (Amst. 1596), eene
beschrijving van Guinea (ib. 1617), eene P e r t i n e n t e b e s c h r i j v i n g e v a n
G u i a n a (ib. 1676), de kostbare werkjes: J o u r n a e l ofte H i s t o r i a a l s c h e
B e s c h r y v i n g h e v a n M a t h e u s v a n d e n B r o e c k (ib. 1651), z e e r
a e n m e r k e l y k e r e y s e n van J.E. Reijning (ib. 1691), reizen van Olivier van
Noort, Matelief, Spilbergen, en allerzeldzaamste boekjes van pelgrimvaders, als
Tw e e m i s s i v e n g e s c h r e v e n u i t P e n n s i l v a n i ë (Rott. 1684), E e n
k o r t b e r i c h t o v e r P e n n s i l v a n i ë (ib. 1681), beiden hoogst kostbaar.
Evenmin ontbreken nieuwere werken, die tot deze rubriek behooren. Vele geschriften
over Oost-Indie is de bibliotheek verschuldigd aan de welwillendheid van den Heer
wethouder A. Hoynck van Papendrecht.
Van de algemeene geschiedenis en die van afzonderlijke landen gaan wij over tot
die des vaderlands. Als inleiding dient de verzameling betreffende het archiefwezen,
en als voorbereiding daartoe een en ander over schrijfkunst.
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Ziehier enkole prachtexemplaren van pennekunst: d e S p i e g h e l d e r
S c h r y f k o n s t e van J a n v a n d e Ve l d e , onderwijzer aan de Fransche school
te Rotterdam, en hetzelfde op echt chineesch papier, een geschenk van den heer J.C.
Offers,- hett o n e e l d e r l o f l y k e s c h r y f p e n endenS c h a t o f t v o o r b e e l t
e n z . van Marie Strick, mede eene Fransche onderwijzeres, eerst te Delft, later te
Rotterdam (1607 en 1618), en een allerfraaist exemplaar van krultrekkunst en
knipkunst van een' onbekende. Wat wisten zij met de pen om te gaan! Maar hier zijn
ook werken van anderen aard, onschatbaar voor den oudheidkundige: T h e o r i g i n
a n d p r o g r e s s o f w r i t i n g van Thomas Astle (1803), met schriftteekens van
alle tijden en volken; I l l u m i n a t e d o r n a m e n t s van Henry Shaw (1833);
S a m m l u n g v o n I n i t i a l e n van de 12de tot de 17de eeuw van Arnold en Knoll
(in 1870 voltooid). Wat rijkdom van letters en ornamenten, wat pronkstukken ook
van drukkunst!
Het archiefwezen is vertegenwoordigd door catalogussen van alle archieven des
lands, alsmede door charterboeken en dergelijke verzamelingen van oorkonden voor
de geschiedenis.
In de afdeeling g e s c h i e d e n i s d e r N e d e r l a n d e n ontmoeten wij de
belangrijke verzameling folianten, bevattende d e r e s o l u t i ë n v a n d e
S t a t e n - G e n e r a a l met de daarbij behoorende N o v e l l e n v a n S t a a t .
Het vervolg dezer collectie vinden wij in de groote zaal. Die zaal zelve is een fraai,
ruim vertrek. Er heerscht een kalmte en rust, zoo uitlokkend voor den studerende,
die er een groote, met groen laken bekleede tafel en de noodige stoelen vindt, alles
in ernstigen, deftigen stijl. Een sierlijk inktstel van P. Regout, door dien industriëel
aan de bibliotheek geschonken, en een bevallige buste van Diana van Poitiers,
geschenk van den heer Antonietti, maken de ornamenten op de tafel uit. Drie
balconvensters verlichten het vertrek. Tusschen de penanten prijken de bustes van
HH. MM. den koning en de koningin, en lager twee fraaie modellen in kurk van
Grieksche tempelruïnen, eene gift van den heer A.T. van Casteel. Thorbecke's
beeldtenis, door
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den beeldhouwer Graven vervaardigd en geschonken, staat voor den schoorsteen,
wiens mantel een paar rijk beschilderde en vergulde afgodsbeelden van Bali en Boni
draagt.
In de kasten langs den wand dezer zaal worden de resolutiën onzer opeenvolgende
staatsbesturen gevonden, met de daartoe behoorende staatscouranten en verdere
ofnciëele bescheiden. De volgende rubriek bevat de geschiedenis van Holland en
West-Friesland, met de resolutiën van de Staten van dit gewest en het s t a a t k u n d i g
d a g b l a d v a n h e t d e p a r t e m e n t d e r Z u i d e r z e e . Dan vinden wij de
werken betreffende de Nederlandsche diplomatie en haar buitenlandsche politiek,
zoomede Groen's A r c h i v e s , Gachard's C o r r e s p o n d e n c e d e G.L.T., de
C o r r e s p o n d e n c e o f R o b . D u d l e y, e a r l o f L e y c e s t e r e.a., waarbij
zich de biografiën van vorsten on staatslieden aansluiten. Wij vinden hier Juan
Christoval Calveta's beschrijving van de reis van Filips II als infant door de
Nederlanden, een boek, dat den grave van Lalaing heeft behoord en dat nog steeds
op een' vertaler wacht, als hoogst merkwaardig voor de kennis van zeden en
gewoonten uit dien tijd; Cornelius Grafeus' intogt van denzelfden in Antwerpen, met
vele afbeeldingen; Alfonso de Ulloa: L e v e n v a n K a r e l V. Als op de
Oranjevorsten betrekkelijk, wijzen wij op eene zeldzame g e s l a c h t s r e k e n i n g
v a n h e t h u y s v a n N a s s a u (1690); - op den M a l u s A u r a n t i u s
N a s s o v i c u s , van omstreeks 1615; op de la Pise's klassiek werk over het prinsdom
Oranje, met tal van platen, kaarten en portretten; op een' oorspronkelijken druk van
den ban, tegen prins Willem uitgesproken, ‘tot Loven’ gedrukt bij Jan Maes, op bevel
der Koninklijke Majesteit in 1580; - op een t r e u r s p e l v a n d e m o o r d t
b e g a e n a a n W.v.O., g e d i c h t d o o r G i j s b e r t h v a n H o g e n d o r p (1639);
- op Sauterius' verhaal van het sterven en begraven van prins Maurits, met portretten;
- op Orler's belangrijken arbeid: D e n N a s s a u s c h e n L a u w e r c r a n s , met
platte gronden van de veldslagen, door prins Maurits geleverd; - op Picart's zeldzame
M e m o i r e s d e F r e d . H e n r i , en Comme-
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lijn's schoon geïllustreerd leven van dien vorst; - op het zeldzame L e v e n v a n
W i l l e m III door A. Montanus en Bidloo's K o m s t v a n W i l l e m III i n
H o l l a n d in 1691, met prachtige kopergravures. In aansluiting aan dit laatste werk
kunnen wij de vrij wat minder schoone afbeeldingen zien van de huldiging van
Willem Karel Hendrik Friso als heer van Vlissingen en van Willem V als Markgraaf
van Veere.
Bij de levens der staatslieden komen de werken van Oldenbarneveld, Hugo de
Groot, Johan de Witt en G.K. van Hogendorp voor, met vele hen betreffende
pamfletten.
Een aantal mengelwerken leveren verder kostbare bouwstoffen voor geschiedenis;
de namen van Hoynck van Papendrecht, Dodt van Flensburg, van Asch van Wijck,
Nijhoff, de werken van het U t r e c h t s c h g e n o o t s c h a p e.a. beloven een rijken'
oogst aan wien deze mijnen ontgint, en een' schat van bijzonderheden vindt hij
bewaard in deze lange reeks van pamfletten, van omstreeks 1570 af, en in dit twintigtal
portefeuilles met Nederlandsche gedichten, gelegenheidsverzen, liedjes,
schimpdichten, waaronder het eens zoo populaire ‘O, groote koopman in tabak’
geenszins wordt gemist.
Onder de k r o n i j k e n , die de volgende kast vullen, is merkwaardig het handschrift,
dat Corn. van Alkemade voor zijne uitgaaf van M e l i s S t o k e heeft gebruikt, en
diens aanteekeningen omtrent de kronijk van K l a a s K o l i j n , met een aantal
brieven over de echtheid er van, met verschillende geleerden gewisseld. Van de
geschiedkundige geschriften, wier lange reeks met de nog onvoltooide werken van
Arend en Witkamp besloten wordt, vermelden wij enkele fraaije exemplaren, als
Baudartius' N a s s a u s c h e o o r l o g e n , met vele platen en platte gronden, een
curieus met houtsneden geïllustreerd boekje: d e S p a a n s c h e t y r a n i j e (1622)
en Strada's N e d e r l a n d s c h e o o r l o g e n , met kostbare gravures van Franciscus
van den Wijngaerde (1645).
De trouwe vraagbaak d e N a v o r s c h e r vormt den overgang tot de topografie,
waaronder een zeldzame uitgaaf van Guicci-
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ardini in het Duitsch, te Basel bij Seb. Henripetri gedrukt, en een fraai exemplaar
van Onslow Burrish, B a t a v i a i l l u s t r a t a (1728). Zes kasten huisvesten
vervolgens werken over afzonderlijke provinciën en steden, alfabetisch gerangschikt,
en een laatste is gewijd aan Nederlandsche oudheden.
Maar de groote zaal bevat nog vrij wat meer. Een sierlijke kast, van boven met
glas gedekt, bewaart enkele kostbare handschriften en drukwerken. Tot de eersten
behoort een zeer schoon L e v e n v a n S t . F r a n c i s c u s , keurig op perkament
geschreven, met vergulde en gekleurde initialen en twee miniaturen, in
oorspronkelijken, volmaakt goed bewaarden band, voorts eenige getijdeboeken op
perkament, een' bijbel uit het begin der 16de eeuw, en den koran, dien Matelief
medebragt. Onder de drukwerken trekt de hoogst zeldzame foliant D e
p r o p r i e t a t i b u s r e r u m van Bartholomeus Anglicus of B. de Glanvilla de
aandacht der bibliofilen, die ook met belangstelling de eerste drukken van Erasmus,
Luther, Th. Morus, Seb. Brant en anderen zullen aantreffen, nevens de eerste
Hollandsche vertaling van het N.T., een' incunabel van Doe Janszoon van Engelenburg
te Amsterdam, en andere zeldzame drukwerken, terwijl hier een proeve van den
arbeid van alle Rotterdamsche drukkers tot op het einde van de 18de eeuw is te vinden.
Het benedengedeelte der kast is de bewaarplaats van een rijke verzameling
afbeeldingen van kasteelen, van kostbare historieprenten en portretten in folioformaat,
en van eene menigte atlassen, polderkaarten, benevens een volledige collectie
wapenkaarten van alle Nederlandsche steden, ook van de gewesten Brabant en
Vlaanderen. Eindelijk berusten hier eenige duizenden afdrukken in lak van wapens
van vaderlandsche geslachten, geschonken door den Heer wethouder C.E. Viruly.
Onder de boekenkasten langs den wand zijn wat verder uitspringende kasten
aangebragt, voor werken van buitengewoon groot formaat. Daar liggen reusachtige
portefeuilles met kaarten; daar staan in lange rijen honderden folianten, couranten
van onze steden Amsterdam, Arnhem, Leiden, den Haag, Utrecht,
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Haarlem enz., meest van 1720 af, een overrijke schat. Overigens merken wij hier
eenige kostbare plaatwerken op: Thibault's A c a d e m i e d e l' ép ée, een
allermerkwaardigst boek, ook om de prachtige gravures, waaraan de voornaamste
meesters hebben gewerkt, - de geestige E s q u i s s e s h i s t o r i q u e s van Joachim
Ambert, geteekend door Chr. Aubry, uniformen der Fransche armee, met aanwijzing,
hoe allengs in den loop der tijden het wapen gebruikt en verbeterd werd, - het
prachtwerk N e d e r l . g e s c h i e d e n i s e n v o l k s l e v e n , met schoone
staalgravures, - de H e l d e n d a d e n t e r z e e , door Schotel geïllustreerd, - N e d e r l .
K l e e d e r d r a g t e n van Valentijn Bing en Braat von Ueberfeldt, vol rijk gekleurde
platen, - B e s c h r i j v i n g e n a f b e e l d i n g d e r s l a n g b r a n d s p u i t e n door
Jan van der Heiden, met uitstekende gravures, en wat al niet meer, dat ons door
belangrijkheid of kunstwaarde uren zou bezighouden.
Maar wij moeten ons bedwingen, of welligt onze vermoeijenis nog een wijle tijds
overwinnen, want wij sloegen het oog nog niet op hetgeen van de galerijen
toegankelijk is. En ook daar is nog vrij wat te vinden.
In de kleine zaal ontmoeten wij vooreerst de afdeeling m u n t e n
p e n n i n g k u n d e , waarin een fraai exemplaar van Van Loon's N e d e r l .
h i s t o r i e p e n n i n g e n en verscheidene zeldzame werkjes over de valuatie der
munten. In de rubriek h e r a l d i e k e n g e n e o l o g i e noemen wij een
prachtexemplaar van Goethals' kostbare werken, door den schrijver geschonken, en
die van de Haan Hettema, waarmede de Heer notaris Reepmaker de bibliotheek
verrijkte. Ook berust hier een groote verzameling wapens; die niet in de wapenboeken
voorkomen, geteekend door de HH. Scheffer en Obreen.
De afdeeling k r i j g s w e t e n s c h a p bevat eenige opmerkelijke exemplaren, als
Jacob de Geyn: Wa p e n h a n d e l i n g h v a n r o e r s , m u s q u e t t e n e n d e
s p i e s s e n , Dözens' K r i e g s - B a u k u n s t , J.J. de Walhausen, l ' A r t m i l i t a i r e ,
eene uitgave van den Leeuwarder Claude Fonteyne, die de Leeuwarder
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bibliotheek nog schijnt te missen. Ook D e o u d e s c h u t t e r i j i n N e d e r l a n d
van Hofdijk vindt hier een waardige plaats.
Omtrent de rubrieken w a t e r s t a a t , s p o o r w e g e n , t e l e g r a f e n is niets
bijzonders op te merken. Ook s c h e e p v a a r t , h a n d e l , v i s s c h e r i j e n
l a n d b o u w en i n d u s t r i e , hoewel goed vertegenwoordigd, kunnen wij
voorbijgaan; alleen slaan wij een oog op de fraaije platen, die de werken over
scheepsbouw van Cornelis van IJk en Witsen versieren, en op den zeldzamen
Z e e s p i e g e l van Willem Jansz. Blaeuw, in drie deelen (1623). Evenmin houden
wij ons op bij deze voortreffelijk in alfabetische orde gerangschikte verzameling
boeken over financiën, vooral van Nederland, en bij de belangrijke collectie werken
over hooger, middelbaar en lager onderwijs, met alle daarop betrekking hebbende
staatsstukken, van het begin dezer eeuw af, geschonken door den Heer Hoyck van
Papendrecht en Mevr. de wed. F.W.C. Blom.
De afdeeling g e n e e s k u n d e bevat de beste werken en tijdschriften over hygiène,
als: A n n a l e s d ' h y g i è n e p u b l i q u e , S c h a t d e r g e z o n d h e i d ,
Z e i t s c h r i f t f ü r B i o l o g i e , P u b l i c h e a l t h , om enkelen te noemen; en zij
ontving een belangrijke uitbreiding door de aanwinst van de bibliotheek der
M a a t s c h a p p i j v o o r N e d e r l . p h a r m a c i e , waarin o.a. het J o u r n a l d e
p h a r m a c i e ; J a h r b e r i c h t e n d e r C h e m i e ; Haaxma, t i j d s c h r i f t v o o r
w e t e n s c h . Ph.; P h a r m a c e u t i c a l j o u r n a l ; A n n a l e s d e c h e m i e enz.
en eenige kostbare plaatwerken, als: Marie S. Merian I n s e c t e n ; Besseler's H o r t u s
E y s t e t t e n s i s ; Dodonaeus' C r u y d t - B o e c k ; Rumphius' A m b o i n s c h e
r a r i t e i t k a m e r ; Nees von Esenbeck, S a m m l u n g s c h ö n b l u e h e n d e r
Gewächse.
Deze verzameling heeft ons weêr gebragt in de galerij boven de groote zaal, waar
zij ten deele berust, en gevolgd wordt door de afdeeling R o m e i n s c h e n
H o l l a n d s c h r e g t en a d m i n i s t r a t i e f r e g t , waartoe o.a. behooren een
volledig exemplaar van het B u l l e t i n d e s l o i s , de N e d e r l . r e g t s p r a a k ,
gemeenteverslagen, en een groote collectie dissertaties.
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De theoloog vindt er een rijke verzameling werken over kerkgeschiedenis, geschriften
der kerkvaders, scholastieken, hervormers. R.C. theologen en de liefhebbers van
zeldzame drukwerken treffen er een allermerkwaardigste C o n c o r d i a
d i s c o r d a n t i u m c a n o n u m aan, een prachtig exemplaar in twee deelen, in 1486
te Basel gedrukt. Overigens staan hier een menigte pamfletten en strijdschriften, en
berusten er zes portefeuilles met origineele biddagsbrieven. Velen der oude
theologische werken hebben nog hun oorspronkelijke banden en de kettingen,
waardoor zij in vroeger eeuwen tegen de begeerlijkheid der boekenminnaars waren
beveiligd. Dezelfde voorzorgsmaatregelen merkten wij reeds bij andere afdeelingen,
waarin verscheidene boeken zijn, uit de St. Laurensbibliotheek afkomstig. De gedrukte
catalogus dier bibliotheek noemt hunne titels.
Voor den minnaar en beoefenaar van k u n s t is in de daaraan gewijde rubriek
meer dan één onschatbaar werk voorhanden. 't Is genoeg de namen te noemen van
J.H. de Hefner-Alteneck: C o s t u m e s d u M o y e n - a g e c h r é t i e n ; Montfaucon,
G e d e n k s t u k k e n v a n d e F r a n s c h e m o n a r c h i e ; Viollet le Duc,
D i c t i o n n a i r e r a i s o n n é d u m o b i l i e r f r a n ç a i s ; H.H. Müller en O.
Mothes, I l l u s t r i r t e s W ö r t e r b u c h , om te doen vermoeden, dat hier voor de
kennis van kleeding, sieraad, huisraad en wat dies meer zij, schilder, beeldhouwer,
romanschrijver, ook meubelmaker en decorateur, kostbare bijdragen vinden kan.
L e t t e r k u n d e is vertegenwoordigd door Latijnsche en Grieksche auteurs, nieuwe
schrijvers in 't Latijn, letterkundige tijdschriften als de Va d e r l .
l e t t e r o e f e n i n g e n , K u n s t - e n L e t t e r b o d e , S p e c t a t o r , G i d s enz.,
terwijl in Ta a l k u n d e de voornaamste werken, die men er verwachten kan, niet
ontbreken. D e N e d e r l a n d s c h e d i c h t e r s beschikken over drie kasten. Bogaers'
werken zijn er op buitengewoon groot papier. Een verzameling almanakken, van
1598 af, waaronder zeldzamen, en een belangrijk aantal r e d e r i j k e r s b o e k j e s ,
alsmede eenige honderden Nederlandsche treur- en blijspelen behooren
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hier te huis, terwijl de laatste kast met werken van buitenlandsche letterkundigen
gevuld is.
De catalogussen zijn nog in bewerking. De s y s t e m a t i s c h e is geschreven op
afzonderlijke kaarten, in veertien laden verdeeld, de a l f a b e t i s c h e in vierentwintig
portefeuilles. Zij worden bewaard in een sierlijke kast in de kleine zaal.
Het ontbreken van een' gedrukten catalogus, die in ieders handen kan zijn, maar
die voor deze bibliotheek nog niet kon gereed wezen, maakte een wandeling door
de stedelijke boekverzameling noodzakelijk, om althans eenig overzigt te geven van
wat zij bevat. Daar zijn ontegenzeggelijk rijker boekerijen, maar deze is toch nu
reeds belangrijk genoeg, om gekend, bezocht, gebruikt te worden. Wie een of ander
onderwerp wil bestuderen, die vindt er rijke bronnen in overvloed. Voor de
Rotterdamsche jongelingschap, die den tijd, van de kantoorbezigheden overschietend,
voor studie besteden wil, zou zij verrassende schatten openen. Honderden beschaafde
Rotterdammers hebben geen denkbeeld van den rijkdom, waarover zij zouden kunnen
beschikken; en zijn zij billijk ingenomen met het vele goede en schoone, dat hun
stad inwoner en vreemdeling te zien en te genieten geeft, zij mogen het wel weten
en wel vertellen, in hoe hooge mate de bibliotheek een roem en sieraad der stad is.
Hopen wij, dat ook het stedelijke Bestuur er zóó van doordrongen mag worden,
dat een afzonderlijk gebouw, op niet te grooten afstand van het archief, eenmaal voor
de bibliotheek zal worden bestemd. Dan kon ook een groote zaal of galerij dienstbaar
gemaakt worden aan de tentoonstelling der duizenden platen en portretten, die nu in
portefeuilles een veel te rustige rust genieten. Voor de opvoeding des volks kan de
boekerij krachtig medewerken, bij algemeene bekendheid, bij grootere ruimte.
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De onderzoeklievende Rotterdammer behoeft zich niet tot de stedelijke bibliotheek
alleen te bepalen, wanneer hij zijn kennis wil uitbreiden. Hij vindt in de stad zijner
inwoning buitendien nog andere schatkameren van wetenschap geopend, en uw gids
door Rotterdam zou wel wenschen, dat het bezoek, dat wij aflegden, u niet te zeer
had vermoeid of verveeld, om hem naar eenige andere belangrijke bibliotheken te
volgen. Giuseppe Valentinelli vermeldt er tien in Rotterdam, waaronder eene - die
van Ds. van Arkel - die destijds niet meer bestond; eene - van Dr. Groshans, - die nu
niet meer bestaat. Hij had de zeer opmerkelijke bibliotheek van vaderlandsche taalen letterkunde van Dr. A. de Jager ook wel mogen noemen, en wij zouden bij onze
wandeling van dien geleerden en beminelijken grijze ook zeer zeker den toegang
daartoe verzocht en verkregen hebben, ware 't niet, dat de dood hem plotseling had
weggenomen. De medische bibliotheek en die der Hervormde gemeente berusten in
de stadsbibliotheek. De boekerijen der Jezuïten, der Bisschoppelijke clerezy, der
Remonstrantsche gemeente en van het B a t a a f s c h g e n o o t s c h a p v a n
p r o e f o n d e r v i n d e l i j k e w i j s b e g e e r t e zijn nog aanwezig. Die van het
departement der M a a t s c h a p p i j t o t N u t v a n 't A l g e m e e n en de zeer rijke
verzameling van het R o t t e r d a m s c h e l e e s k a b i n e t heeft hij niet gekend. Zij
waren tijdens zijn bezoek alhier ook nog niet ontstaan, althans nog niet van beteekenis.
Thans zou hij ten minste de laatste niet voorbijgaan, die voor eene inrigting als h e t
L e e s k a b i n e t zeer zeker in ons vaderland eenig in hare soort is.
Van de verzamelingen, behoorende aan het Bataafsch genootschap en aan de
Remonstrantsche gemeente bestaan gedrukte catalogussen. De laatste berust in een
der lokalen bij de kerk dier gemeente, die, behalve haar bibliotheek, eene verzameling
geschilderde portretten van haar leeraars en van beroemde leden der Broederschap
bezit, en een groot aantal belangrijke handschriften, waarvan een afzonderlijke
catalogus is uitgegeven, door H.C. Rogge en P.A. Tiele bewerkt.
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De bibliotheek zelve is vooral aan de godgeleerdheid gewijd. Haar kern is de boekerij
van Wtenbogaert, in 1644 door de gemeente aangekocht, in 1646 vermeerderd met
de boeken van Ds. B. Sapma van Dokkum, en sedert voortdurend uitgebreid. De
werken, die niet op theologie betrekking hebben, zijn sints jaren niet vermeerderd
en ook niet in den catalogus opgenomen. Zij is vrij rijk in uitgaven van den Bijbel,
zoowel in 't oorspronkelijke, als in onderscheidene vertalingen; de bij onze vaderen
zoo hoog geschatte en vaak zoo gelukkig beoefende u i t l e g k u n d e is er goed
vertegenwoordigd door de beste werken van landgenooten en vreemden, en de beste
tijdschriften van vroeger en later tijd; maar vooral de d o g m a t i e k bekleedt er een
ruime plaats, en daaronder ontbreekt het uit den aard der zaak vooral niet aan de
werken der Remonstrantsche godgeleerden en aan strijdschriften van en tegen hen,
terwijl een 250 banden met staatkundige en kerkelijke vlugschriften bovendien de
herinnering aan een' veelbewogen tijd bewaren. De afdeeling k e r k g e s c h i e d e n i s
bevat, behalve een aantal klassieke werken, ook een menigte bijzonderheden, voor
de geschiedenis der broederschap van hoog belang. Van de geschriften der Kerkvaders
bezit de bibliotheek een niet ligt te overtreffen verzameling, meest in zeer goede
folio uitgaven. De p r a c t i s c h e t h e o l o g i e heeft minder te beteekenen, al zijn
er onder de preeken en stichtelijke boeken niet weinigen, die zeldzaam zijn geworden.
David Joris' berucht en gezocht Wo n d e r b o e k is er te vinden in een' ouden band,
benevens nog een band met kleinere schrifturen van denzelfden merkwaardigen man.
Van geheel anderen aard is de boekerij van het Bataafsch Genootschap, geplaatst op
een der bovenzalen van het beursgebouw, in een fraai met eikenhout beschoten
vertrek, met de beeldtenissen van Boerhaave, Linnaens, Baco en 's Gravezande, in
medaillons, versierd. Acht en twintig kasten, deels
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langs den wand, deels in het midden der lange, smalle zaal geplaatst, bevatten een
hoogst belangrijke verzameling werken, die betrekking hebben op de kennis der
natuur, gelijk te verwachten is in de boekerij van een genootschap, dat zich de
bevordering en toepassing dier kennis ten doel heeft gesteld. Wie in den catalogus
den weg weet te vinden, zal er menig boek en vooral menige verhandeling aantreffen,
van blijvende waarde, hetzij als op de hoogte der tegenwoordige wetenschap, hetzij
als bijdrage tot de geschiedenis van een of ander onderdeel van het uitgestrekte gebied
der natuurkunde. Met name van werken van A c a d e m i ë n en geleerde
G e n o o t s c h a p p e n en M a a t s c h a p p i j e n en van T i j d s c h r i f t e n is de
bibliotheek ruim voorzien. Niet minder dan negentien kasten zijn gevuld met
eerbiedwaardige boekenreeksen, vol Ve r h a n d e l i n g e n en B i j d r a g e n uit
vroeger en later tijd, uit de oude en de nieuwe wereld, en bieden den belangstellende
een' schat van wetenswaardigheden aan, terwijl bovendien een groot aantal
afzonderlijke werken over w i s -, s t e r r e -, z e e v a a r t - en a a r d r i j k s k u n d e ,
over n a t u u r k u n d e e n t o e g e p a s t e w e t e n s c h a p p e n , over a l g e m e e n e
e n t o e g e p a s t e s c h e i k u n d e en over n a t u u r l i j k e h i s t o r i e , p l a n t -,
d i e r -, a a r d -, d e l f s t o f k u n d e en l a n d b o u w den onderzoeklievende ten
dienste staan. Eenige m e n g e l w e r k e n , meest reizen, en ettelijke catalogussen
van belangrijke boekverzamelingen besluiten de merkwaardige collectie.
Een afzonderlijke, uitstekend bewerkte catalogus van a t l a s s e n en k a a r t e n ,
in dezelfde bibliotheek berustende, geeft een overzigt van den rijken schat, op dit
gebied hier te vinden. Een dertigtal atlassen, waaronder van hooge waarde, verplaatsen
ons zoowel in de verschillende werelddeelen als in afzonderlijke rijken, vooral
Engeland en Frankrijk, in de provinciën onzer Republiek, - met name de A t l a s
v a n Z e e l a n d , met 99 kaarten en platen, in 1760 bij Tirion uitgegeven, is in dit
opzigt merkwaardig, - en in onderscheidene Hoogheemraad- en waterschappen van
ons vaderland. De losse kaarten zijn verdeeld in g e o g r a p h i s c h e ,
t o p o g r a p h i s c h e met p l a t t e g r o n d e n

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

202
van vele voorname steden, h y d r o g r a p h i s c h e , w a t e r s t a a t s k a a r t e n en
k r i j g s k u n d i g e k a a r t e n , vooral plannen van veldslagen en belegeringen. Een
alfabetisch register van de namen der opnemers, zamenstellers, teekenaars en graveurs
der kaarten en vignetten, alsmede van de drukkers en uitgevers, en een dergelijk
register van geografische en topografische eigennamen, verhoogt zeer de waarde
van den catalogus en de bruikbaarheid der allerbelangrijkste verzameling.
In de zaal der boekerij is in een aantal met glas bedekte kasten een reeks gesteenten
en fossielen ten toon gesteld, die de formatie onzer aarde in haar verschillende
tijdperken te aanschouwen geeft.
Behalve zijne rijke bibliotheek bezit het B a t a a f s c h G e n o o t s c h a p een hoogst
merkwaardig kabinet van physische instrumenten, dat nog voortdurend wordt
uitgebreid en op de hoogte der tegenwoordige wetenschap wordt gehouden. Gedurende
de wintermaanden wordt voor belangstellenden een of ander onderwerp op
natuurkunde betrekkelijk behandeld, waartoe een eenvoudige gehoorzaal is ingerigt,
terwijl een fraaije vergaderkamer dient tot de tweejaarlijksche algemeene bijeenkomst
der leden, waarbij de bekrooningen voor beantwoorde prijsvragen worden uitgereikt.
De wanden zijn versierd met de geschilderde portretten der directeuren, en een rijk
vergulde, met rood satijn bekleede zetel, - aan het met de koningskroon gedekte en
met het ordeteeken van den Kouseband omhangen wapen als van den den
Stadhouder-Koning afkomstig te herkenneu, - is bestemd voor den Vorst uit het
doorluchtig huis van Oranje, die, als Beschermer van het genootschap, eene
vergadering met zijne hooge tegenwoordigheid zou willen vereeren.
In de directiekamer, met goudleer behangen, vindt men twee goed uitgevoerde
portretten van den stichter van het genootschap, den geleerden uurwerkmaker S.
H o o g e n d i j k en een sierlijk op-
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schrift ter eere van hem, ‘die het eerst in dit gewest het stoomtuig heeft opgerigt.’ Wij herinneren ons de afbeeldingen der ‘vuurmachines’, en wij kunnen in de werken
van het genootschap de beschrijving er van vinden. - Ook is hier het portret van
Steven Thrasi, afgebeeld met de fraaije door hem vervaardigde automatische
hemelglobe, die wij in natura in een der localen van het kabinet hebben zien staan.
De schoone bibliotheek van het R o t t e r d a m s c h e L e e s k a b i n e t vereischt eene
wat uitvoeriger vermelding, omdat vooralsnog geen catalogus daarvan in het licht is
verschenen en zij verdient bekend te zijn bij de Rotterdammers in de eerste plaats,
die wel mogen weten, welke kostbare schatten hier berusten, maar ook buiten
Rotterdam, als een proeve van wat met betrekkelijk geringe middelen is tot stand te
brengen. Ook het Leeskabinet heeft nog geen lang verleden. Voor achttien jaren werd
het opgerigt. Aanvankelijk had het een locaal op het West-Nieuwland in huur; sedert
1865 bezit het een eigen doelmatig gebouw op de Geldersche Kade, met een
eenvoudige conversatiezaal, een nette, rustige leeszaal en eene ruime zaal voor de
bibliotheek, die evenwel ook ten deele in kasten langs de beide genoemde zalen is
geplaatst. Voor de geringe contributie van tien gulden jaarlijks hebben de leden de
beschikking over een societeitslocaal, maar vooral over een hoogstbelangrijke
boekverzameling. Op de leeszaal zijn een zestigtal dag- en weekbladen en een zeventig
tijdschriften in verschillende talen te vinden, benevens de belangrijkste vlugschriften
en de voornaamste nieuw uitgekomen boeken. Een lijst, bij den ingang neêrgelegd,
geeft den bezoeker terstond een overzigt van hetgeen in de leeskamer voorhanden
is. Hij heeft er tevens een aantal woordenboeken, encyclopaediën en atlassen tot zijn
dienst. Een diepe stilte heerscht er, min of meer pijnlijk voor wie er met gezelschap
is, maar onwaardeerbaar voor wien 't om lezen te doen is.
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Wie het verlangen, kunnen geregeld boeken en tijdschriften, naar keuze, aan huis
ontvangen, waar zij om de veertien dagen bezorgd en afgehaald worden, en van deze
‘circulerende lectuur’ wordt door velen gebruik gemaakt. Overigens staat de gansche
bibliotheek op aanvraag ter beschikking der leden, terwijl ook aan dames,
onderwijzeressen met name, wetenschappelijke werken verstrekt kunnen worden.
En dat dit niet weinig beteekent, mag blijken uit eene wandeling door de boekerij,
waarbij wij evenwel alleen hier en daar op de belangrijkste afdeelingen en
afzonderlijke werken wijzen kunnen.
De boekverzameling is ontstaan door aankoop en door geschenken. Bij den aankoop
regelt het bestuur zich zooveel noodig en mogelijk naar de wenschen en behoeften
der leden, voor zoover die blijken uit de aanvragen, waartoe hun de doorgaande
gelegenheid gegeven wordt, zonder dat natuurlijk belangrijke, niet aangevraagde
werken worden uitgesloten. Door geschenken ontvangt het Leeskabinet bij voortduring
van de hooge regering, van gemeentelijke, stedelijke en andere besturen en van
bijzondere personen kostbare en hooggewaardeerde bijdragen. Hoogst welkom was
met name het geschenk van een deel der bibliotheek van wijlen den gevierden dichter
en degelijken geleerde Mr. A. Bogaers, in 1870 aangeboden door zijne dochter,
Mejufvrouw J.M. Bogaers. De verzameling werd daardoor verrijkt met 2452
boekwerken, uitmakende 5171 deelen, voornamelijk taal- en letterkunde, geschiedenis
en schoone kunsten betreffende, benevens twee-en-twintig handschriften en
acht-en-twintig atlassen en kaarten, waaronder tal van belangrijke, kostbare en
zeldzame werken, die vooreerst uit de gewone fondsen wel niet hadden kunnen
worden aangeschaft.
De bibliotheek bevat in de eerste plaats een reeks van werken door verschillende
genootschappen uitgegeven, waaronder die van beide afdeelingen der K o n i n k l i j k e
A c a d e m i e v a n w e t e n s c h a p p e n , van Te y l e r s g e n o o t s c h a p , de
M a a t s c h a p p i j d e r N e d e r l a n d s c h e l e t t e r k u n d e , het B a t a a f s c h -,
het F r i e s c h -, het h i s t o r i s c h genootschap te Utrecht,
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het B a t a v i a s c h g e n o o t s c h a p v o o r k u n s t e n e n w e t e n s c h a p p e n ,
het T i j d s c h r i f t v o o r N.I., het T i j d s c h r i f t en de B i j d r a g e n v o o r
I n d i s c h e t a a l -, l a n d - e n v o l k e n k u n d e .
De R e v u e d e s d e u x m o n d e s is aanwezig sints 1849, met de, naar het
schijnt in 1867, helaas! gestaakte A n n u a i r e . Onze Nederlandsche revue, d e
G i d s , is geheel compleet voorhanden. Ook het B e l g i s c h M u s e u m van ‘vader
Willems’ en het Va d e r l a n d s c h M u s e u m van Serrure is er te vinden, benevens
de Q u a r t e r l y, We s t m i n s t e r en E d i n b u r g h r e v i e w , de R e v u e
G e r m a n i q u e , de B i b l i o t h è q u e u n i v e r s e l l e d e G e n è v e e.a.
Onder de afdeeling s c h o o n e k u n s t e n trekt een fraai exemplaar van de
G a z e t t e d e s b e a u x a r t s onze aandacht, en behalve op een aantal handboeken
over kunst, wijzen wij hier nog op Landon's A n n a l e s d u m u s é e e t d e
l ' é c o l e m o d e r n e d e s b e a u x a r t s , in vijf en veertig deelen, met ruim 3000
platen, en op het M u s é e d e p e i n t u r e e t d e s c u l p t u r e van Reveil, in
zestien deelen, beiden tot het geschenk Bogaers behoorende.
Ook staan wij een oogenblik stil bij de vijftien foliobanden van Montfaucon,
L ' a n t i q u i t é e x p l i q u é e e t r e p r e s e n t é e n f i g u r e s , en meer dan vlugtig
zouden wij het prachtige plaatwerk willen beschouwen, met zijn 393 platen van den
Buddhatempel Bôrô-Boedoer op Java, een geschenk van Z. Ex. den Minister van
Koloniën, en de vijfenzestig uitmuntende photografiën van denzelfden tempel,
geschonken door Mr. N.P. van den Berg te Batavia. Van Z. Ex. den Minister van
Binnenlandsche Zaken ontving de bibliotheek de schoone A e g y p t i s c h e
M o n u m e n t e n v a n h e t M u s e u m t e L e i d e n met ruim 400 platen. Hier
treffen wij verder werken aan als D e n k m ä l e r d e r K u n s t , D e n k m ä l e r
d e r A r c h i t e c t u r , S c u l p t u r u n d M a l e r e i ,ViolletleDuc,D i c t i o n n a i r e
d ' A r c h i t e c t u r e ,deA l l g e m e i n e B a u z e i t u n g ,eenbijnavolledigexemplaar
der werken, uitgegeven door de Maatschappij ter bevordering der

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

206
Bouwkunst, - een zeer gewaardeerd geschenk van Mevr. de wed. F.W.C. Blom, benevens tal van levensbeschrijvingen van kunstenaars, en Nagler's verdienstelijke
Monogrammisten.
Voor de geschiedenis der t o o n k u n s t bevat de bibliotheek belangrijke werken,
- als Fétis, H i s t . g e n . d e l a m u s i q u e , Coussemaker's H i s t o i r e d e
l ' h a r m o n i e a u m o y e n a g e ; Engel, T h e m u s i c o f t h e m o s t a n c i e n t
n a t i o n s , en vele levensbeschrijvingen van toonkunstenaars; - evenals voor die der
l e t t e r k u n d e , waarvan wij alleen willen noemen: Nicéron, M e m o i r e s p o u r
servir à l'histoire des hommes illustres dans la republique
d e s l e t t r e s , met levensbeschrijving en opgave der werken van 1400 à 1500
schrijvers vóór de 18e eeuw, en de uitmuntende uitgaaf van L e s g r a n d s
é c r i v a i n s d e l a F r a n c e , die den zuiversten tekst hunner werken, benevens
uitvoerige levensschetsen, kritische beschouwingen, aanteekeningen, woordenlijsten
enz. geeft, en voorts portretten, platen, facsimilés van brieven ter beschouwing
aanbiedt. De beste Duitsche en Engelsche schrijvers vinden hier een ruime plaats,
evenals de voornaamste werken over hen niet worden gemist. De Dante-,
Shakespeare-, Goethe-litteratuur b.v. is er rijk vertegenwoordigd. Onder de
Nederlandsche letterkundigen noemen wij de vrij goede verzameling
Middennederlandsche dichters, enkele fraaije en zeldzame ‘Moraliteiten’,
‘Sinnespelen’, ‘Refreynen en Liedekens’ van rederijkers, waaronder die vertoond te
Gent in 1539, - den herdruk van 1564 van den eersten, door de Staten bij plakkaat
verboden druk. - Bogaers' kostbaar exemplaar der oorspronkelijke drukken van
Bilderdijk's dicht- en prozawerken maakt een sieraad dezer afdeeling uit, en niet
vaak wordt zeker een verzameling aangetroffen als die der werken van Wolff en
Deken, die hier in zes en veertig banden voorkomen.
Dr. Hacke van Mynden schonk aan de bibliotheek zijn door Doré geïllustreerde
vertaling van Dante's D i v i n a C o m o e d i a , een pronkstuk ook van Hollandsch
drukwerk. En onder de curiosa verdient deze vertaling van den eertijds zoo beroemden
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ridderroman A m a d i s d e G a u l e de aandacht, al ware 't alleen, omdat hier het
zeer zeldzame vijfde boek mede voorkomt, gedrukt te Antwerpen bij Jan van
Waesberge in 1589, welken druk zelfs Dr. A.M. Ledeboer bij de bewerking van zijn
verdienstelijke monografie over de Waesberges niet schijnt te hebben gekend. Ook
dit exemplaar behoort tot het geschenk Bogaers.
De rubriek t a a l k u n d e is rijk aan kostbare en belangrijke werken. Als proeve
kunnen wij wijzen op het uitmuntende G l o s s a r i u m m e d i a e e t i n f i m a e
L a t i n i t a t i s , op het D e u t s c h e s W ö r t e r b u c h van de gebroeders Grimm, op
eenige uitstekende glossaria van de Hoogduitsche taal, en niet het minst op Hicke's
allerbelangrijksten L i n g u o r u m v e t t . S e p t e n t r i o n a l i u m T h e r a u r u s
g r a m m a t i c o - c r i t i c u s e t a r c h a e o l o g i c u s , verrijkt met een aantal
facsimilés van zeer zeldzame handschriften, met afbeeldingen van penningen en
munten enz., op de beroemde drukkerij der Oxfordsche Universiteit gedrukt. Ook
dit kostbaar boek is van den Heer Bogaers afkomstig.
Voor de geschiedenis van het s c h o o l w e z e n van hoog belang is het volledig
exemplaar van de B i j d r a g e n v o o r o p v o e d i n g e n o n d e r w i j s , van 1801
tot heden toe, oorspronkelijk verschenen onder den titel: B i j d r a g e n
betrekkelijk het schoolwezen in het Bataafsch gemeenebest,
en de wijsgeerige en zedekundige werken van alle tijden en rigtingen geven
overvloedige gelegenheid, de geschiedenis van het menschelijk denken en zoeken
te bestuderen, terwijl eenige bijbels in verschillende talen, door het Bijbelgenootschap
aangeboden, zich daarbij aansluiten. Uit de collectie Bogaers zijn hier twee zeer
merkwaardige bijbels, te Emden in 1564 gedrukt, waarvan in het eene exemplaar
veranderingen zijn aangebragt door het opplakken van geschreven strookjes, zoo fijn
en zuiver, dat men ze voor drukwerk zou aanzien; bovendien is er een exemplaar
van den eersten Gereformeerden bijbel na de hervorming in Nederland gedrukt, te
Dordrecht bij Jan Canin in 1571 ter perse gelegd en in 1572 uitgegeven, als de
B i j b e l v a n D e u x - a a s bekend naar de aanteekening op Nehem. III vs. 5. Hier
vinden ook
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de werken der hervormers hunne plaats, waaronder de belangrijke verzameling:
Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer
d e r r e f o r m i r t e n K i r c h e ; hier David Joris' Wo n d e r b o e k ; hier ook de
L e g e n d a S a n c t o r u m van Jac. de Voragine (Basel 1486), de eenige incunabel,
in deze bibliotheek aanwezig. Trouwens, zoolang het Leeskabinet zich nog tal van
voor zijn doel meer noodzakelijke boeken heeft aanteschaffen, stellen wij ons in dit
opzigt tevreden met Holtrop's vermaard werk: M o n u m e n t s t y p o g r a p h i q u e s
d e s P a y s - B a s a u XVe S i è c l e . Met de vermelding, dat de k e r k e n
g o d s d i e n s t g e s c h i e d e n i s in de bibliotheek goed vertegenwoordigd is, besluiten
wij deze afdeeling, om ons te wenden tot eene rubriek, waaraan, overeenkomstig de
eigenaardigheid eener inrigting als deze, bij uitnemendheid zorg wordt besteed. 't Is
de rubriek a a r d r i j k s - e n v o l k e n k u n d e e n r e i s b e s c h r i j v i n g e n ,
merkwaardig om tal van kostbare en belangrijke boeken over alle deelen der aarde,
prachtwerken ten deele ook door de fraaije platen, die er in overvloed in voorkomen,
die ons verlegen maken om er een keus uit te doen. Laat ons alleen het prachtige
E s p a g n e a r t i s t i q u e e t m o n u m e n t a l e opslaan, met zijn 144 voortreffelijke
lithografiën, of de la Borde's groote folianten, met 300 uitmuntende platen versierd,
die ons evenzeer in Spanje rondleiden, of deze Vo y a g e p i t t o r e s q u e e n
N a p l e s e t S i c i l e , met de afbeeldingen der opgegraven kunstschatten van
Herculanum en Pompeji, die wij ook in Overbeck's en Breton's werken kunnen zien
weêrgegeven, of Aimé Humbert's J a p o n i l l u s t r é , met meesterlijke houtgravures,
en die uitstekende uitgaven, waarmede de Engelsche pers voortdurend de wetenschap
verrijkt. Ook kunnen wij er de voornaamste aardrijkskundige tijdschriften raadplegen,
en de uitmuntende t o p o g r a f i s c h e k a a r t v a n N e d e r l a n d , of de niet minder
verdienstelijke w a t e r s t a a t s k a a r t , geschenken der Ministers van Oorlog en
Binnenl. Zaken.
Niet minder rijk is een andere, evenzeer geliefde afdeeling der bibliotheek, die
namelijk, welke aan de g e s c h i e d e n i s is
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gewijd. Ook hier noemen wij maar enkele namen, als van Laurent, E t u d e s s u r
l ' h i s t o i r e d e l ' h u m a n i t é , Niebuhr's bewerking van het C o r p u s
s c r i p t o r u m h i s t o r i a e B y z a n t i n a e , Lebeau, H i s t o i r e d u B a s
e m p i r e , Heeren und Uckert, G e s c h i c h t e d e r E u r o p a e i s c h e n S t a a t e n ,
en vermelden wij alleen het belangrijke aantal Couranten, als kostbare bronnen voor
den geschiedschrijver hier aanwezig.
In de rij der geschriften, voor afzonderlijke rijken van belang, mag de aandacht
worden gevestigd op de, ook voor ons land gewigtige T h u r l o e - p a p e r s , een
verzameling van staatsstukken, officieele en geheime brieven uit de jaren 1638-1660,
wier beteekenis door Dr. Fruin is aangetoond in Nijhoff's B i j d r a g e n N.R. III bl.
218 e.v., terwijl Lieuwe van Aitzema daarin tevens als de schrijver der geheime
briefwisseling uit Holland wordt bekend gemaakt. Een dergelijke, minder uitgebreide
verzameling is opgenomen onder den titel, S t a t e t r a c t s , p u b l i s h e d o n
o c c a s i o n o f t h e l a t e r e v o l u t i o n i n 1688, a n d d u r i n g t h e r e i g n
o f W i l l i a m III. - Voor de geschiedenis van Frankrijk zijn, - behalve enkele
hoofdwerken,hieraanwezig,-deC h r o n i q u e s e t m é m o i r e s s u r l ' h i s t o i r e
d e F r a n c e en de A r c h i v e s c u r i e u s e s d e l ' h i s t o i r e de F r a n c e
d e p u i s L o u i s XI j u s q u ' à L o u i s XIV der vermelding overwaardig. Omtrent
de betrekking onzer voorvaderen tot Nieuw York vinden wij belangrijke
bijzonderheden in O'Callaghan, H i s t . o f N e w N e t h e r l a n d , en Brodhead,
H i s t . o f t h e S t a t e o f N e w - Yo r k . Lassen levert in zijne I n d i s c h e
A l t e r t h u m s k u n d e een' schat van mededeelingen omtrent de vroegste
geschiedenis van het Oosten, en het werk van James Mill, door H. Wilson voortgezet,
Hist. of British India, blijft nog altijd de hoofdbron voor de kennis van Britsch Indië.
De beoefenaars der S t a a t s - e n R e g t s w e t e n s c h a p p e n vinden een groot
aantal hooggeschatte verzamelwerken en tijdschriften tot hun beschikking, in de
eerste plaats von Rotteck en Welcker, S t a a t s l e x i c o n , E n c y c l o p ä d i e d e r
Staats-
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w i s s e n s c h a f t e n , en het rijke R e c u e i l d e t r a i t é s e t d e c o n v e n t i o n s
van Mertens e.a., voorts het We e k b l a d v a n h e t r e g t , T h e m i s , d e
N e d e r l . R e g t s p r a a k en dergelijke binnen- en buitenlandsche verzamelingen,
ook voor staathuishoudkunde, handels- en zeeregt, assurantiewezen, bank-, credieten finantiewezen, gelijk ze in een koopstad billijk verlangd mogen worden. Dat de
geschiedenis van h a n d e l e n s c h e e p v a a r t niet vergeten is, spreekt wel van
zelf. Van groot belang om hun' rijken inhoud zijn Macpherson's A n n a l s o f
c o m m e r c e , m a n u f a c t u r e s , f i s h e r i e s a n d n a v i g a t i o n ,vandevroegste
tijden af tot op het eind der vorige eeuw, nevens Mac Culloch, C o m m e r c i a l
d i c t i o n a r y en Guillaumin, D i c t i o n n a i r e u n i v e r s e l d u c o m m e r c e .
Een kostbaar werk, wel waard meer gekend en geraadpleegd te worden dan nu het
geval is, is Lindsay, H i s t . o f m e r c h a n t s h i p p i n g a n d a n c i e n t
c o m m e r c e , f r o m t h e e a r l i e s t t i m e s ; maar deze en andere goede werken
over handelsgeschiedenis, in deze afdeeling voorhanden, worden minder gevraagd,
dan wel in een koopstad als Rotterdam kon worden verwacht. Een compleet exemplaar
van het N a u t i c a l M a g a z i n e , de Ve r h a n d e l i n g e n e n b e r i g t e n van
JacobSwart,deM e d e d e e l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t z e e w e z e n ,uitgegeven
door het Ministerie van Marine en een geschenk des Ministers, e.a. leveren tal van
wetenswaardige bijzonderheden omtrent een ook voor Rotterdam hoogst belangrijk
bedrijf.
Voor technici zijn er werken als Dingler's P o l y t e c h n i s c h e s J o u r n a l , t h e
I n g e n e e r , de verhandelingen van het K o n . I n s t i t u u t v o o r I n g e n i e u r s ,
het tijdschrift der M a a t s c h . v a n N i j v e r h e i d , Turgan, L e s g r a n d e s
usines en France.
De wis- en natuurkundige vakken, de sterrekunde niet het minst, zijn door een
aantal goede boeken vertegenwoordigd, evenals de N a t u u r l i j k e h i s t o r i e , waar
wij o.a. een voortreffelijke uitgave van Buffon aantreffen, en, nevens de beste
buitenlandsche werken op dit gebied, ook de N a t u u r l i j k e h i s t o r i e v a n
N e d e r l a n d , d e N a t . g e s c h i e d e n i s v a n N.I.,
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Bleeker's A t l a s i c h t h y o l o g i q u e d e s I.O., een geschenk van den Minister
van Koloniën, Miquel's F l o r a v a n N.I., en eenige tijdschriften, als het N a t u u r k .
t i j d s c h r . v a n N.I., ter vermeerdering onzer kennis der overzeesche gewesten,
en, om van anderen te zwijgen, een fraai exemplaar der F l o r a B a t a v a , door Jan
Kops begonnen en nog steeds voortgezet. Ten behoeve der ‘circulerende lectuur’
vooral vinden wij in het bureau van den bibliothecaris eenige kasten vol romans,
reisbeschrijvingen, belletristische werken en tijdschriften.
Wij hebben onze wandeling volbragt, die nog maar een oppervlakkig overzigt kon
geven van de belangrijke bibliotheek, waarop het Rotterd. Leeskabinet zich billijk
beroemen mag. Moest het een dorre opsomming blijven, wie onder het geleide van
den kundigen en hulpvaardigen bibliothecaris, den Heer Mulder Bosgoed, de schoone
verzameling bezoekt, zal niet over verveling hebben te klagen, en wie van de rijke
schatten gebruik wil maken, die vindt alle mogelijke voorkomendheid. De
aanmerkelijke uitbreiding der rijke boekerij in de laatste jaren leidde tot het besluit,
om eene geheel nieuwe inrigting der catalogussen intevoeren, in verband met een
ruimere indeeling van bijna alle vakken. Wat van dezen nieuwen catalogus gereed
is, berust in de fraaije kast in de bibliotheekzaal. 't Is een zoogenaamde
k a a r t - c a t a l o g u s . De titel van elk werk is op een afzonderlijke kaart geschreven,
waardoor iedere nieuwe titel terstond op zijne plaats kan worden gebragt, terwijl,
om het altijd lastig door elkander raken te voorkomen, alle kaarten in laden zijn
geplaatst en voorzien van een kleine ovale opening, waardoor een koperen roede
wordt gestoken, die alleen met een' sleutel kan worden losgemaakt, zoodat zij door
de bezoekers gemakkelijk omgeslagen en gelezen, maar nooit van hun plaats genomen
kunnen worden. Boven aan een weinig uitstekende kaarten worden de opschriften
der afdeelingen en onderafdeelingen aangebragt, zoodat ieder met een' oogopslag
kan zien, waar hij een of ander werk heeft te zoeken. Dergelijke opschriften worden
ook aan de buitenzijden der laden ge-
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hecht. Ook de alfabetische catalogus zal op dezelfde wijze worden ingerigt, maar
het spreekt wel van zelf, dat een werk van dien omvang een' aanmerkelijken tijd
vereischt. Voorloopig moge ons overzigt eenigszins medewerken om eene inrigting
te doen kennen en waardeeren, die Rotterdam tot eer verstrekt en zooveel tot de
ontwikkeling der ingezetenen van de bloeijende Maasstad kan bijdragen. Van de
beschaafde jongelingschap, van de onderwijzers althans, moest er niet één onder de
leden worden gemist!
Rotterdam is er fier op, dat het veel voor het onderwijs doet. Het bevat scholen van
verschillenden aard; zijn gebouwen voor de Hoogere burgerscholen met vijf- en
driejarigen cursus en die voor meisjes mogen gezien worden, en wie de stad
rondwandelt, die ziet althans de eerste en de laatste. De tweede ligt meer verborgen,
maar behoeft zich toch zijn front niet te schamen. Van zijn Erasmiaansch. gymnasium
gaat een goed gerucht uit en het onderwijs, er gegeven, doet den naam van Erasmus
geen schande aan. De plaats, waar het staat, zullen wij maar niet bezoeken; die is
interessant voor wie het volksleven in een groote stad wil gadeslaan en een
verzameling van krachtige, zoo al niet altijd kiesche, uitdrukkingen uit den mond
der schamele gemeente wil opvangen; maar of die omgeving overigens voor de
klassieke en zedelijke vorming der toekomstige geleerden onberispelijk is, willen
wij maar niet onderzoeken. 't Is te hopen, dat de buurt rustiger eu eerzamer was in
de dagen, toen de cellebroeders er woonden, en 't niet daaraan gelegen mag hebben,
dat de ‘celliten’ den bijstand, dien zij van de regering hadden genoten, ‘qualyck
gebruyckt en hen selven qualyck geregheert’ hadden. En meer nog is het te hopen,
dat de stedelijke regering eerlang met dezelfde liefde voor het gymnasium als voor
de hoogere burgerschool worde vervuld en een beter gebouw in een beter kwartier
er voor stichte.
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Wij bezoeken ditmaal de gewone scholen niet, maar ik noodig u uit, mij te volgen
naar eene gansch eigenaardige en hoogst belangrijke inrigting van onderwijs.
Op den Coolsingel, niet ver van den weg, dien men inslaat om de terreinen van de
diergaarde en het station van den Holl. spoorweg te bereiken, staat een cenvoudig
huis van twee verdiepingen, met twee ramen aan wederzijde der deur, - geen gebouw
in den modernen, Rotterdamschen trant, maar een herinnering aan de dagen, toen
hier nog tuinen lagen met zomerhuizen en koepels. Zoo het door iets de aandacht
trekt, dan is het welligt door zijn ‘geeren,’ dat zelfs voor Rotterdam buitengewoon
is. Maar het bordje naast de deur, waarop te lezen staat: ‘ao p e n b a r e l e s d e s
Wo e n s d a g s t u s s c h e n 11 e n 12 u u r ,’ zegt u, dat gij hier een inrigting van
onderwijs vindt en wel zulk eene, die van tijd tot tijd een openbare les ten beste geeft.
Het opschrift: t o e g a n g t o t d e s c h o o l , op een deur naast het huis, wijst u
verder den weg, en is het soms toevallig Woensdag op het aangewezen uur, verzuim
dan niet, die deur vrijmoedig binnen te treden. Ik durf u zelfs wel ernstig aanraden,
't niet van het toeval te laten afhangen, maar opzettelijk uw schreden derwaarts te
rigten, of, hebt gij alleen op een' anderen dag een paar uren tijd, u tot een bezoek in
de school aantemelden. De ijdele nieuwsgierigheid is daar, evenmin als elders,
gewenscht, maar de oprechte belangstelling is er ten allen tijde hartelijk welkom. En
opregte belangstelling verdient in hooge mate het eenvoudige gebouw, waarvoor gij
staat, want het is de i n r i g t i n g v o o r d o o f s t o m m e n . Dat leest gij op het bord
boven den ingang van het huis. - Ga het niet voorbij, vreemdeling, die Rotterdam
bezoekt; gij zoudt misschien het merkwaardigste, wat de schoone Maasstad u te zien
kan geven, hebben gemist! Blijf er geen vreemdeling, stadgenoot, die niet zonder
hooge ingenomenheid kunt leeren kennen, wat een der
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uitnemendste sieraden van de plaats uwer inwoning is. Hoe meer de inrigting voor
doofstommen bekend wordt in den lande, des te meer zal zij sympathie, ondersteuning
en - mogt het zijn - ook navolging vinden. Aller sympathie verdient zij, veler steun
behoeft zij, nagevolgd te worden verlangt zij. Zij begeert in geenen deele het
monopolie van het doofstommen-onderwijs in Nederland. Zij zet hare deuren open
voor alle doofstommen, voor zoover haar middelen het toelaten, maar verrezen er
meer inrigtingen in verschillende streken des lands, waar door bekwame en bevoegde
onderwijzers het noodige onderrigt kon worden gegeven, haar wensch zou vervuld,
een deel van haar doel zou bereikt zijn. Zeer gaarne geeft zij gelegenheid, om zich
theoretisch en practisch te bekwamen in het moeijelijk maar treffelijk werk van een'
doofstommen-onderwijzer; zeer gaarne wil zij helpen, waar het gevraagd wordt,
elders in ons vaderland de Duitsche methode over te brengen en toe te passen, gelijk
't in België en in Engeland is geschied. Daarom is belangstellend bezoek haar welkom,
en wij vreezen geen afwijzing, als wij om toegang tot de school en om de gewenschte
inlichtingen vragen. Willen wij alle leerlingen aantreffen, dan doen wij het best, als
wij ons vóór 12 uur aanmelden, want na dien tijd zijn de oudste en dus in den regel
ook de meestgevorderde jongens bij de bazen, waar zij in de leer zijn.
Als wij den tuin zijn doorgegaan, waarin wij een groot aantal kleine, afgezonderde
tuintjes opmerken, door de kinderen bewerkt en verzorgd, dan komen wij aan de
school, die de bezoeker van de Diergaarde welligt reeds ter zijde van den weg
derwaarts had opgemerkt, want alleen een ijzeren hek scheidt den tuin der
Doofstommen-inrigting van den toegang tot de fraaije en veelbezochte zoölogische
tuinen, en menigeen zag de vrolijk spelende kindertroepjes, misschien zonder er aan
te denken of zonder te weten wie zij waren. Het onderwijs wordt dan ook meermalen
afgewisseld door een' speeltijd in den tuin, bij ongunstig weder in de ruime veranda
voor de school, of wel door gymnastische oefeningen in gindsche zaal bij de
directeurswo-
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ning. Hier vooral is een afwisseling n o o d i g , die bij alle onderwijs veelligt
w e n s c h e l i j k zou zijn.
De school zelve bestaat uit een middelgebouw met twee een weinig
vooruitspringende vleugels, waartusschen de trap is aangebragt, en bevat vier
schoollocalen en eene entreekamer, allen door glazen beschotten afgescheiden. 't Is
er licht en luchtig, en behalve de gewone schoolmeubelen zien wij er een aantal
platen en een kast met allerlei voorwerpen. Want zoo ergens, dan moet h i e r het
onderwijs a a n s c h o u w e l i j k zijn. Het oog moet de plaats van het oor vervangen,
en wordt ook de vinger geoefend, het is bij de eerstbeginnenden een hulpmiddel, om
door de beweging van mond en keel de letters en klanken te leeren onderscheiden
en vormen.
Treden wij de school binnen, dan zal de eerste indruk aangenaam en opwekkend
zijn. De kinders zijn vrolijk en levendig. Hadt gij er een verzameling van gedrukte,
mismoedige, half verstompte ongelukkigen verwacht, dan vindt gij u aangenaam
verrast. Maar juist die verrassing zou u ook welligt eenige teleurstelling bereiden.
Gij zoudt u alligt in een gewone school verplaatst meenen; gij hebt gehoord, dat de
kweekelingen dezer inrigting leeren spreken, en 't is mogelijk, dat het u bitter tegen
valt, als gij nu ook spreken hoort. Gij hadt een zuiver, gemakkelijk spreken verwacht,
en van velen hoort gij een langzaam, hortend, onaangenaam geluid, al kunt gij ook
volkomen goed verstaan, wat zij zeggen. Hadt gij u niet te veel voorgesteld? Hadt
gij gemeend, het doofgeboren kind zich even gemakkelijk te zien bewegen als het
hoorende? Hadt gij niet voor hoofdzaak gehouden, wat geen hoofdzaak is? Zeker,
de spraak is eene zaak van zeer hoog gewigt. Het gesproken woord is het eenvoudigst
en natuurlijkst middel tot mededeeling. Door te leeren s p r e k e n leeren de kinderen
ook d e n k e n , en de oefening der spraak-organen heeft bovendien voor de gezondheid
groote waarde. Maar s p r e k e n leerden de doofstommen ook reeds vóór de oprigting
dezer school, te Groningen en te St. Michielsgestel. Hier is het hoofddoel, den
doofstomme, zooveel eenigszins mogelijk is, in
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aanraking te brengen met de maatschappij en hem in staat te stellen, indrukken te
ontvangen - te v e r s t a a n . Het a f z i e n is de hoofdzaak, en daarnevens staat het
zich m e d e d e e l e n door woorden. Kan dat spreken liefelijk, harmonisch klinken,
des te beter natuurlijk, maar dit is bijzaak. De doove hoort de stem niet, noch zijne
eigene, noch die van anderen; hij bemerkt alleen door het gevoel het rijzen en dalen,
of hij fluistert of schreeuwt. Voor de doofgeborenen, die van klank niet het minste
begrip hebben, is 't dan ook dikwijls onmogelijk, zóó te leeren spreken, dat men hun
gebrek zou vergeten. Wie vroeger gesproken hebben, brengen het daarentegen vaak
tot een verrassende hoogte. Overigens, als in iedere school, zijn ook hier meer en
minder vatbaren, meer en minder ontwikkelden, maar slechts zeer zelden is stomheid
het gevolg van een gebrek der spraakorganen.
Het a f z i e n , - het verstaan met de oogen, - is de hoofdzaak. De Duitsche methode
sluit daartoe bij het onderwijs alle vinger-alfabet, alle k u n s t m a t i g e of
c o n v e n t i o n e l e gebarentaal buiten. De n a t u u r l i j k e gebaren, gelijk zij ook
in het gewone gesprek gebruikt worden, zijn toegelaten, vooral in het begin van het
onderwijs, maar toch zoo weinig mogelijk, om het kind te noodzaken tot de inspanning
van het afzien en spreken, dat anders om de wille van het gemakkelijker a a n w i j z e n
ligt zou kunnen worden nagelaten. Een kunstmatige taal, die buiten de
doofstommen-inrigtingen natuurlijk niet dan bij zeer weinigen bekend is, laat den
doofstomme weinig minder hulpeloos staan tegenover de maatschappij, hoewel zij,
tot op zekere hoogte gemakkelijk aan te leeren en te gebruiken, ter mededeeling van
eenige zeer eenvoudige en algemeen bekende zaken voldoende is. Het geschreven
woord moet daarbij zooveel mogelijk het ontbrekende aanvullen. De beroemde abt
d e l ' E p é e , de vader van het Fransche stelsel, in 1790 ook bij de oprigting van
het instituut te Groningen aangenomen,. gevoelde dit wel, en hij begreep zeer goed,
dat zijn onderwijs-methode eigenlijk maar half voldoende was, maar hij achtte die
de eenig mogelijke, en wilde - teregt - liever 't gebrekkige, dan niets. Voor
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duizenden is hij een weldoener geweest door wat hij gaf en leerde. Maar te betreuren
is het niettemin, dat hij minder dan het beste en het mogelijke leerde en gaf, dat
destijds in Frankrijk en ten onzent de betere, in Duitschland reeds beproefde methode,
nog onbekend was. Men zou 't hebben gezien, dat het geenszins onmogelijk was,
den doofstomme anders dan door de kunstmatige taal te leeren spreken, en de weldaad,
aan tal van ongelukkigen met zooveel liefde en zelfverloochening bewezen, zou nog
grooter zijn geweest en nog rijker vruchten hebben gedragen. En nog meer jammer
is het, dat de zaak van het doofstommen-onderwijs bijna eene eeuw lang tot schade
van ontelbaar velen was blijven sluimeren, terwijl onze landgenoot v a n H e l m o n t
reeds in 1667 de groote gedachte had uitgesproken: ‘dat ook de stomme kan leeren
spreken en verstaan door het gezigt,’ en de Amsterdamsche geneesheer, Dr. J o h a n
C o n r a d A m m a n , Zwitser van geboorte, reeds in 1692 de baan gebroken en den
weg gewezen had tot de methode, die in de laatste helft der 18e eeuw door S a m u e l
H e i n i c k e te Leipzig werd toegepast, terwijl de abt d e l ' É p é e in Frankrijk op
zijne wijze het groote werk begon.
Ontegenzeggelijk heeft de Duitsche methode het bezwaar, dat zij bij den aanvang
van onderwijzers en leerlingen groote inspanning vordert en onuitputtelijk geduld.
Ook is zij kostbaar, want de onderwijzers moeten zich, althans met de minder
gevorderden, onophoudelijk persoonlijk bezig houden en kunnen dus maar een klein
getal leerlingen goed onderwijzen. Bovendien, wordt de ontwikkeling der
doofstommen zeer bevorderd door hunne verpleging in h e t h u i s g e z i n , waar zij
gedurig met de menschenwereld in aanraking komen, het kan misschien wel eens
gebeuren, dat sommigen opzien tegen de kosten, voor de huisvesting in Rotterdam
gevorderd. Maar tegenover deze, toch ook geenszins overwegende, bezwaren staan
zulke gelukkige uitkomsten, dat de Duitsche methode allengs meer tot heerschappij
komt; dat zij wordt toegepast, waar een nieuwe school wordt geopend; dat zij hoe
langer hoe meer wordt overgenomen, waar vroeger naar de
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Fransche methode onderwezen werd, gelijk in België, in Engeland, ten onzent in
Groningen en St. Michielsgestel.
Het a f z i e n is de hoofdzaak, en daarmede naauw verbonden het s p r e k e n . Zie
eens deze kleinen, - vrolijke kinders, die zich scharen om den onderwijzer. Hij spreekt
een letter uit en aller oog is op zijn mond, de fijngevoelige vingertop volgt de trillingen
van keel en tong. Nu trachten zij het na te doen; enkelen gelukt het spoedig, allen
werken met ijver en opgewektheid. De geduldige leermeester verbetert onophoudelijk
het verkeerde en laat niet af, eer het goed is. De kinders doen hun best; de een is
vlugger dan de ander, onwillig is er niet een. Wat vreugde als 't hun is gelukt! Straks
volgt een tweede letter, dan wordt een klein woord gevormd, en tegelijkertijd een
voorwerp of afbeelding aangewezen, met dien naam genoemd. Wat zijn zij verblijd,
als zij ze hebben leeren noemen, de eenvoudige, welbekende woorden: ‘man’, ‘hand’,
‘Voet’! En zie nu eens verder. Deze leerlingen zijn bezig met eene les over de
natuurlijke gesteldheid van ons vaderland. Juist en vlot geven zij antwoorden op een
aantal vragen, in 't wilde gedaan, en zelfs halsbrekende woorden als
‘beetwortelsuikerfabriek’ en dergelijken komen even goed over de lippen, als zij
toonen, de zaak te begrijpen, waarover gehandeld wordt. Of als de Heer Hirsch een'
leerling op een twintig meter afstand plaatst, en hem vraagt, wat gij verlangt, dan
zien verscheidenen der meer gevorderden het hem niettemin van de lippen af. Meent
ge dressuur te zien, een van buiten geleerd lesje? Neem zelf de proef met vragen.
Zonder twijfel, meer dan één kind verstaat u, den vreemde, niet terstond, gelijk
natuurlijk de een gemakkelijker is te volgen dan de ander, naarmate hij duidelijker
of meer binnensmonds spreekt. Men meende zelfs, dat het Engelsch, waarbij de
lippen zoo weinig worden bewogen, door doofstommen niet zou zijn aftezien. Toch
bleek dit geenszins het geval; ook in Engeland wordt de Duitsche methode met goed
gevolg toegepast. Al zeer spoedig verstaat het eenigszins gevorderde kind uwe vragen.
‘'t Is er mede, als met het lezen van geschreven schrift,’
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zegt de heer Hirsch. De ongeoefende kan alleen zeer duidelijk schrift lezen. Aan de
hand van velen moet men eerst wat gewend zijn. Maar de meer geoefende leest ook
het slechte krabbelschrift. Zoo zullen de doofstommen, die in de maatschappij zich
met volkomen gemak bewegen, uit den aard der zaak niet overvloedig zijn, al worden
er gevonden, van wie men niet kan begrijpen, dat zij het gehoor missen. Maar tot
zulk een hoogte, dat zij bruikbare, gelukkige, goed ontwikkelde leden der zamenleving
zijn geworden, heeft de inrigting te Rotterdam er reeds velen van haar driehonderd
kweekelingen mogen brengen.
De groote voorstander van de Duitsche methode, die haar in ons vaderland heeft
leeren kennen en waardeeren, onder wiens leiding reeds meer dan één onderwijzer
werd gevormd, die haar naar het buitenland overbragt, wiens voortreffelijke inrigting
het model van menig andere is geworden; de ijverige en onvermoeide leermeester,
opvoeder en vriend der aan hem toevertrouwde ongelukkigen, is de heer D. Hirsch.
Als onderwijzer in zijne geboorteplaats Müntz in het Guliksche, werden hem in 1831
twee doofstomme kinderen toevertrouwd. De begeerte, om hen te onderrigten gaf
aanleiding, dat hij de middelen en wegen zocht, om hen verstandelijk en geestelijk
te ontwikkelen, en dat allengs meer zijne eigenaardige gave openbaar- werd, zoo
zelfs, dat de Pruisische regering hem op hare kosten naar de beroemde
Doofstommenschool te Keulen tot verdere opleiding zond. Van hier vestigde hij zich
te Aken en kwam in 1847 naar Rotterdam, om de zorg voor een tweetal doofstommen
op zich te nemen en tevens de methode, die hij had leeren liefhebben, naar Holland
over te brengen. Enkele andere leerlingen ontvingen gelegenheid, om tevens onderwijs
te ontvangen. In 1853 konden vruchten genoeg van dit onderwijs worden getoond,
om door den krachtigen arbeid der HH. Molewater, Polano en Symons eene
inrigting tot onderwijs van doofstommen naar de Duitsche
m e t h o d e in het leven te roepen. Een lokaaltje in de Hoogstraat werd gehuurd, en
de school werd met 21 leerlingen geopend. Allengs klom het aantal, zoodat in April
1859 het
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tegenwoordige huis op den Coolsingel moest worden betrokken en in 1862 de nieuwe
school moest worden gebouwd. In Julij 1877 bedroeg het getal leerlingen 116,
waarvan 16 na volbragten leertijd de inrigting verlieten, na het openbaar examen,
als naar gewoonte in de kerk der Ev. Luth. gemeente afgelegd. De heer Jc. Bikkers,
reeds sints 1853 aan de inrigting verbonden, staat den hoofdonderwijzer-directeur
wakker ter zijde, terwijl een niet onbelangrijk aantal onderwijzers zich aan de schoone,
maar moeijelijke taak wijden. Worde hun arbeid krachtig gesteund en rijk gezegend!
Met aandoening, maar ook met voldoening hebwij de inrigting voor Doofstommen
bezocht, en hebben wij, na de proeven hunner vaardigheid in het afzien en spreken
te hebben ontvangen, nu ook het oog geslagen op de gansch niet onbelangrijke
verzameling meerendeels verdienstelijke teekeningen, door hen vervaardigd, dan
gaan wij andere tooneelen opzoeken. Maar den indruk van wat wij hier hebben gezien
en gehoord, zullen wij niet ligt weêr verliezen.
Andere tooneelen! - Wij behoeven ze niet verre te zoeken. Wij zijn in de onmiddellijke
nabijheid eener inrigting van gansch anderen aard, ook in hare soort belangrijk, voor
Rotterdammer en vreemdeling een bron van genot, stadgenoot en vreemde
waarschijnlijk vrij wat beter bekend. Tot een plaats van uitspanning is zij bestemd,
en dat is zij welligt ook voor honderden en duizenden alleen. Toch is zij niet
uitsluitend in het leven geroepen voor een vlugtig genoegen. Niet in de laatste plaats
moet zij dienstbaar zijn aan een hoogst aantrekkelijke wetenschap. Kennis van de
rijke natuur moet zij verspreiden; met de dieren- en plantenwereld moet zij bekend
maken: en bekleedt de R o t t e r d a m s c h e d i e r g a a r d e onder gelijksoortige
inrigtingen nog niet de eerste plaats, vooral om die vereeniging van de plant- met de
dierkunde mag zij met eere onder de Europesche diergaarden worden genoemd, en
krachtig streeft zij naar voortdu-
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rende uitbreiding en verbetering. Werd voor 20 jaar, in Mei 1857, met het bewerken
van den bodem begonnen, in dien betrekkelijk korten tijd heeft zij een' eervollen
naam gewonnen, een zeer bevredigende hoogte bereikt.
Wie met een der treinen van den Hollandsche spoorweg aankomt, ziet reeds uit
den waggon een der eigenaardigheden van de Rotterdamsche diergaarde, - de met
een' toren gekroonde rots - en een van haar uitnemendste sieraden - den schoonen,
hoogen koepel van het palmenhuis, met het sierlijke beeld van F l o r a op den top. Weldra zal hij ook het uitgestrekte nieuwe societeitsgebouw voltooid zien, dat thans
nog in aanbouw is, en een fraaije bloemenkast, die zal oprijzen ter plaatse, waar de
Rotterdammers een eenvoudig wit boerenhuis hebben gekend, te midden van het
weiland onder een paar linden half verscholen. 't Was eene zeer oude hofstede, wier
naam, Z u i d w i n d e of Z i j d e w i n d , reeds in 1322 wordt genoemd en waar, volgens
de overlevering, eenige Predikheeren zich hadden neêrgezet, toen hun klooster aan
de Hoogstraat in den noodlottigen brand van 1563 was ondergegaan.
De toegang tot de diergaarde is door een laan nevens het stationsgebouw, dat, toen
het in 1847 was voltooid, door zijn' Gothischen bouwtrant en zijn kostbare plafonds
veler regtmatige bewondering opwekte en inderdaad langen tijd het schoonste der
Nederlandsche stationsgebouwen is geweest. 't Had vrij wat geld gekost, en daarvan
had de indrukwekkende bovenbouw, naar vaderlandschen aard, op verre na niet het
meest geëischt. Duur was de grond, waarop het gesticht werd. Duur was het
ontzaggelijk heiwerk, dat de slappe bodem noodig maakte. Duur waren de
veranderingen, die de belangen van den waterstaat vorderden. Maar het station was
een sieraad van Rotterdam, en het was vrij wat meer gelegen voor den reiziger dan
het tegenwoordige, dat alleen over een door barheid uitmuntend plein te bereiken is.
Och, of er, in plaats der onverbiddelijke scherpe keibestrating, een plantsoen ware
aangelegd, waar althans in de toekomst wat boomgewas beschutting gaf bij
zonnegloed en winterstorm!
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Welk een fraaije ingang voor de diergaarde zou die statige poort met zijn drietal
hooge boogen zijn! Wat begeerlijke ruimte voor een museum zouden die zalen en
portalen aanbieden! Hoe jammer zou het zijn, als het werkelijk schoone gebouw
verwaarloosd werd en verviel, dat reeds zooveel aan kleur mogt winnen door de
dertig jaren, die er over keen gingen en door den rook, die zijn muren van baksteen,
zijn versieringen van zandsteen tintte, alsof zij inderdaad reeds eeuwen heugden!
Maar voorloopig staat het oude station nog ledig, en de weg naar de diergaarde voert
er langs. Gij ziet daar, achter het ijzeren hek, de school, waar wij zooeven vertoefden.
De plaats, waar wij wandelen, is een laan van nog niet zeer oude iepen, met een klein
boschje aan den kant. 't Was vroeger een tuintje met een' vijver, waarvan nu geen
spoor meer over is. Dit terrein verdient onze opmerkzaamheid, want het staat met
de geschiedenis der diergaarde in naauw verband. Hier heeft haar wieg gestaan. Hier
is zij geboren. Die tuin was het oude ‘spoortuintje’, waar een drietal liefhebbers van
dieren een kleine verzameling hadden bijeengebragt, die druk bezocht werd en waar
allengs, tegen eene contributie van tien gulden, geregelde toegang werd verleend.
Zoo vormde zich een soort van societeit, en dat Rotterdam wel eene diergaarde
wenschte, bleek uit het feit, dat reeds spoedig 400 contribuanten werden geteld en
dit getal voortdurend klom. Dat ook op vermeerdering der dieren uitzigt bestond,
werd evenzeer bewezen. Immers de collectie, die in 1855 bestaan had uit een' haas,
een of twee apen, en enkele vogels, waaronder een kokmeeuw, die de eersteling van
allen was geweest, bezat in 1857 reeds 41 zoogdieren, waaronder 14 apen, 4 panters,
een' beer, een tijgerkat, een hyena en 65 in- en uitlandsche vogels. De poging, om
eene diergaarde op uitgebreider schaal en van meer belang tot stand te brengen, mogt
gewaagd worden, en zij gelukte. Eene vereeniging werd opgerigt, land gekocht, de
verzameling van het spoortuintje overgenomen. Zocher ontwierp den aanleg van den
tuin. Het ijzeren hek van het in die dagen gesloopte W i l l e m s p a r k in den Haag
leverde voor het geheel
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een doelmatige omrasteling. 't Kostte vrij wat geld en tijd, eer de lage, weeke gwond
genoegzaaam was opgehoogd. Wind en zon teisterden het jonge plantsoen. De
vochtigheid en koude waren voor menig kostbaar dier noodlottig. Maar ondanks alle
bezwaren en tegenspoeden bloeide de jeugdige inrigting en jaar op jaar ging zij
vooruit. Nevens den ‘ouden tuin’ werd na weinig jaren een nienw terrein gekocht en
in gebruik genomen. Eenige jaren daarna werd een tweede belangrijke aanwinst van
grond verkregen, en thans beslaat de diergaarde een uitgestrektheid van twaalf
bunders, deels aangelegd en beplant, deels bestemd om weldra met het andere gedeelte
een schoon geheel te vormen.
In den wijdvermaarden dierentemmer en dierenkenner Martin vond men een'
uitnemend directeur, bereid om zijn' rustigen ouden dag, te Kralingen gesleten, op
te offeren aan de belangen der nieuwe stichting. Na diens eervol ontslag, in 1866,
benoemde het bestuur in den heer A.A. van Bemmelen voor hem een' voortreffelijken
opvolger, en de opheffing van den H o r t u s B o t a n i c u s gaf in 1869 gelegenheid,
de rijke kennis en de langdurige ervaring van den hortulanus C. Witte voor de reeds
belangrijke en steeds toenemende plantenverzameling der diergaarde te winnen.
Wandelen wij den tuin door, dan treft ons zijn grootsche, sierlijke aanleg, met
uitgestrekte grasperken, prachtige bloembedden, heldere waterpartijen, weelderig
heestergewas en kloek zich ontwikkelend opgaand hout. Iedere boom- en plantsoort,
- ook de meest gewone - geeft zijn' naam te lezen, en de opmerkzame bezoeker kan
al wandelend kennis opdoen, niet alleen van de rijke en schitterende uitheemsche
Flora, maar ook van de inlandsche, dagelijks voorkomende gewassen. Inmiddels kan
hij de levende bewoners van den tuin in hun doelmatige en smaakvolle verblijven
gadeslaan. Ten allen tijde trekt de apenkooi tal van bezoekers, vooral van de jeugd;
maar ook wie zich minder door het woelig en onbeschaamd vierhandig volkje voelt
aangetrokken, die vindt in dit lokaal een hoogstmerkwaardig levend exemplaar van
eene diersoort, waarvan tot nog toe in Europa
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niet meer dan een paar huiden werden aangetroffen. 't Is een tijgermarter van
Madagascar. De Heer van Dam, die het dier heeft overgebragt, redde het bij een
schipbreuk, waardoor een groot deel zijner verzameling verloren ging, door het om
zijn' hals te slaan en er mede naar land te zwemmen. Wilt gij iets alledaags, maar
zeer aantrekkelijks, zie dan deze groote volière met inlandsche vogels, die er fladderen
en nestelen, paren en huppelen als in een bosch. De jongens vertoeven er gaarne bij
de vinken, meezen, sijsjes en wat er verder leeft in de takken, drinkt uit den waterkom,
speelt op den kiezelgrond. Let op de prachtige faisanten, de kolossale hoendersoorten,
de veelkleurige eenden, de rijk geschakeerde papegaaijen - de Rotterdamsche
diergaarde is zeer gelukkig in het kweeken van vogels. Ook ontbreekt het geenszins
aan uitheemsche viervoetige dieren, hier geboren. Daar is de oude kameel met haar
allerliefst jong in het Moorsche paleis, daar de Amerikaansche bison, de lama's en
guanaco's, de drie jonge bevers, hier geboren en opgekweekt, gelijk in de twintig
jaren van haar bestaan in de diergaarde een niet onbelangrijk aantal geboorten plaats
had. Maar de bevolking van een' dierentuin is uit den aard der zaak zeer afwisselend
door sterfte en door verkoop. Wij laten de beide jonge olifanten niet onopgemerkt,
noch de groote roofdieren in de galerij, waaronder de prachtige Bengaalsche tijger
uitmunt, noch de merkwaardige gaffelhoren antilope, die de horens afwerpt - een
overgang tot de gemsen - noch den reusachtigen eland, noch den heiligen witten
Brahminen-stier, noch menig ander belangrijk dier, maar het allerminst de
humoristische orang-oetan met haar mengeling van weemoedigen ernst en
onvergelijkelijke belachelijkheid. Welligt zit zij in haar' ton en gij ziet niets, dan den
ruigen, mageren arm, die door het spongat heen den hoed op het hoofd drukt. Welligt
ligt zij in haar' deken gewikkeld en kijkt alleen haar oudachtig gezigt u uit de plooijen
vertrouwelijk aan. Welligt is zij bezig met het vermeesteren van een' sinasappel, die
buiten haar kooi ligt en dien zij niet machtig kan worden, dan door er met groot
overleg een' doek op te werpen en dien
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zoo naar zich toe te halen. Welligt is de Heer van den Bergh met haar aan het spelen
en ontvangt zij haar opvoeding van dien ervaren dierenkenner, die het spoortuintje
mede heeft opgerigt, en heeft zij verlof zich te sieren met een oude pet, waarmede
zij zich, met vrouwelijke ijdelheid, zoo gaarne opschikt en waarmede zij op een'
ouden boer gelijkt. In elk geval ziet zij er dwaas uit; maar het lachen wil toch niet
zoo regt van harte tegenover het zonderlinge schepsel, dat zooveel menschelijks heeft
en toch het echt menschelijke zoozeer mist. Reeds gedurende twee jaar is zij in de
diergaarde door zorgvuldige verpleging in het leven gehouden. Een tweede exemplaar
dezer teedere diersoort is in den zomer van 1877 aangekomen.
Laat de heer van den Bergh u in zijn heiligdom toe, dan verbaast gij u over de
bevallige kunsten, die hij aan eene kaketoe heeft geleerd, en over de blijkbare ambitie,
waarmede lorre zijn toeren verrigt.
De trots der Rotterdamsche diergaarde is een viertal eigenaardigheden: de
ijsbeerenkooi, het groote vogelperk, de rots en het palmenhuis.
De ijsbeerenkooi, een ruim verblijf, aan alle kanten met sterke ijzeren traliën
voorzien, was oorspronkelijk bestemd om een leeuwenpaar in al de majesteit zijner
bewegingen te laten zien. Maar 't was voor den koning der woestijnen te koud. Thans
huisvest het een tweetal ijsbeeren, die, aauvankelijk in fellen strijd, tegenwoordig in
de beste verstandhouding leven. Reeds tweemaal werden hier jongen geboren, waarvan
één vierentwintig uren heeft geleefd, - een zeldzaamheid in een diergaarde. Het groote
vogelperk is een bosch met een beek doorsneden, omringd door een traliewerk van
50 M. lang, 24 M. breed en 9 M. hoog, ruim 9000 kubieke M. groot, inderdaad een
prachtige inrigting, waar tal van grooter en kleiner vogels als in volle vrijheid leven.
De rots is voor de gemzen, de guanaco's en andere bewoners der hooge bergen. Zij
vinden er gelegenheid tot hun halsbrekende sprongen, en de bezoeker vindt er een
grot met voorwereldlijke schedels, beenderen en schelpen versierd, benevens vier
kleine
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aquaria en op het plateau een' toren, die een ruim uitzigt aanbiedt. De rots kostte
20,000 gulden. Of men haar al dan niet fraai vindt, is een kwestie van smaak. Niet
ieder houdt van kunstmatige rots- en grotwerken, altijd zoo poppig bij de grootsche
gevaarten, waaraan zij moeten herinneren, en de lavabrokken voldoen niet ieder door
hun' vorm en kleur. De klimplanten, die haar moeten bedekken, zullen haar in beide
opzigten welligt doen winnen. Maar onverdeelde bewondering wekt zonder twijfel
het statige palmenhuis met den overrijken planten- en bloemenschat, dien het bewaart.
Kostbare geschenken ontving de verzameling, waaronder 500 agaves en cactussen
van Mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet, en 450 meerendeels zeldzame planten van
de erven de Virieu te Zalt-Bommel; prachtige azalea's en camellia's prijken er in de
serre; sierlijke palmen verheffen hun waaijers onder den hoogen koepel; zonderlinge
voortbrengselen van Afrika's zandwoestijnen treffen er het oog; reusachtige planten
wisselen er af met ragfijne ranken, teedere bladeren en bloemen; grillige vormen,
schitterende kleuren toonen er hare eindelooze verscheidenheid en laten den bezoeker
van dit tooverpaleis niet los.
Wij verkeerden in den dieren- en plantentuin in eene vreemde, aantrekkelijke wereld.
De geuren van het weelderig Oosten woeijen ons tegen; de grillige vormen uit de
brandende woestijnen van Afrika vervulden ons met verbazing; de kleurenpracht der
vogels, reeds onder onzen graauwen hemel zoo vol gloed, doet ons vragen, wat het
moet zijn, als zij stralen in den vollen glans der tropische zon, en wij zouden wel
wenschen, dat al die Europesche heeren en dames en heertjes en jongejuffertjes en
kindermeisjes, die er ronddraaijen en ronddrentelen in den lusthof, voor het oogenblik
elders waren, in een voor hen even aangename verblijfplaats natuurlijk, maar niet
hier. Wij zouden in onze verbeelding dien fraai aangelegden tuin in een wildernis
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willen zien veranderen; het sierlijk plantsoen in de donkere schaduwen van het
maagdelijk woud. Wij zouden de nette hokken en perken met hun tralies en hekken
willen vergeten, en de papegaaijen hooren schetteren in het warnet van groen,
waardoor soms een zonnestraal dringt om hen te doen vonkelen van goud en smaragd.
Wij zouden de fluweelen vacht van dien Bengaalschen koningstijger willen zien
blinken, terwijl hij half verborgen rondsluipt door het hooge gras der jungles van
zijn vaderland. Wij zouden den waterpoel willen zien, waar de olifanten, afgedaald
van hun' ton, den snuit in het nat slingeren, en de vlugge antilopen komen drinken,
angstig luisterend naar de stem van den koning der woestijn. En wij zouden den
mensch willen aanschouwen, - den bewoner van Indië, met zijn bronzen huid, zoo
prachtig van kleur in den zonnegloed, den dofzwarten neger met zijn wollig hoofd.
En onder de wuivende palmenkroonen zouden wij hier en daar een woning willen
zien, met de teekenen van der menschen arbeid en vlijt. - Maar hier is 't ondoenlijk.
Hier zijn en blijven wij in een druk bezochte uitspanningsplaats, en de Rotterdamsche
diergaarde bezit ook nog geen ethnologisch museum, een gebrekkig hulpmiddel
altijd, maar toch een hulpmiddel om, nevens de dieren- en plantenwereld, ook de
menschenwereld in gindsche vreemde gewesten te doen kennen. Wèl zijn er enkele
merkwaardigheden, - een kunstig gewerkte broche van zilverdraad, een paar fraaije
armbanden van schildpad, met zilver versierd, eenige munten van Siam, eenige van
aarde gebakken afgodsbeelden merken wij er onder op, - maar zij zijn te gering in
aantal, dan dat zij onze verbeelding zouden kunnen te hulp komen, om ons den
mensch voor te stellen in zijn leven en bedrijf. En de mensch is voor ons toch altijd
het belangrijkst, voor ons, Nederlanders, met name de mensch, zooals hij leeft in die
landstreken, waarop wij zoo naauwe betrekking hebben, in ons heerlijk Insulinde.
Wilt gij mij volgen, dan kan ik u, wel geen rijk en prachtig kabinet, maar toch een
in menig opzigt belangrijke, zij het dan ook eenvoudige, verzameling aanwijzen, die
ons althans in een
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deel onzer Indiën verplaatst en ons een' blik vergunt in het huiselijk en
maatschappelijk leven der bewoners van sommige gewesten in dat uitgestrekt gebied.
Wij behoeven daartoe niet zeer ver te gaan, maar ik durf u niet beloven, dat gij op
onzen weg de stemming zult knnnen bewaren, waarin het aanschouwen van de
voortbrengselen eener weelderige natuur en van de viervoetige en gevleugelde
bewoners van stille wouden en eenzame wildernissen u gebragt heeft. Het deel der
stad, waarheen ik u heb te geleiden, is noch bovenmate aantrekkelijk, noch zeer
rustig. Als wij de fraaije Delftsche poort zijn voorbijgegaan, en den Singel niet
volgen, maar regtuit gaan, onder den spoorwegviaduct door, dan hebben wij ter
linkerzij een aantal straten, die in hunne namen We n a s t r a a t en H o f d i j k de
herinnering aan het oude kasteel der Boeckels bewaren. Vóór ons kronkelt de Rotte
langs een rij van meerendeels geringe, maar daarom niet minder rijk bevolkte
woningen, waaronder enkele fabrieken en een paar heerenhuizen, die er min of meer
verdwaald zouden schijnen, ware 't niet, dat zij nog waren overgebleven uit den tijd,
toen sommige familiën hier hun buitenverblijven hadden, waar zij het stadsgewoel
ontwijken konden. De smalle weg loopt tusschen die huizen en bleekvelden, waarvan
velen ook reeds betimmerd zijn. 't Is vaak een kunst, den doortogt te vinden tusschen
al die rijdende en afgespannen wagens, wasschende vrouwen, spelende kinders,
hollende hondenkarren, babbelende huismoeders en opgestapelde vaten! Volgen wij
de Schiekade ten einde, dan komen wij op den N o o r d e r s i n g e l , waar ter
linkerhand de hooge, sombere ‘cellulaire’ zijn stroeve muren boven tal van nieuw
gebouwde huizen verheft, waar regts de groote bierbrouwerij zijn rookwolken ten
hemel zendt en het ‘feestgebouw’ met den ‘skating-rink’ door telkens afwisselende
vermakelijkheden een' stroom van bezoekers tracht te lokken in zijn ruime hallen.
Regtuit gaat het het Z w a a n s h a l s in, waar ook weêr een net van nieuwe straten
wordt aangelegd, waar het oude huis R u b r o e c k aan een bogt der Rotte ligt, en
voorts naar het kerkhof, waar eens het huis C r o o s w i j k stond en voor
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eeuwen de duifsteenen toren werd gesticht. Wij gaan even wel zoover niet. Nabij de
plek, waar wederom nieuwe straten de Rottekade met den verlengden Hofdijk
verbinden, vinden wij een gebouw, dat onder de inrigtingen, waarop de Maasstad
zich billijk mag verheffen, een bescheiden maar eervolle plaats inneemt, het
middelpunt eener belangrijke werkzaamheid en dat ons ditmaal meer bijzonder
aantrekt, omdat het binnen zijn muren een verzameling bevat, die niet mag ontbreken
in een handelsstad, door zooveel banden aan Indië verbonden en daaraan zooveel
van haar' bloei verschuldigd. Deze verzameling is intusschen geen eigendom der
stad, maar van een genootschap. Het huis, waar wij binnentreden, is h e t h u i s d e n
A r e n d , weleer een buitenplaats, sedert 1854 het zendelinghuis van het Nederl.
Zendeling-Genootschap, herwaarts overgebragt uit den H o u t t u i n , waar het sints
1841 was gevestigd in het huis, thans door de R o t t e r d a m s c h e
Z e n d i n g s - Ve r e e n i g i n g gebruikt. 't Is hier de plaats niet, om in bijzonderheden
te treden omtrent hetgeen het genootschap gewild en gedaan heeft in de tachtig jaren
van zijn bestaan; ons doel is een bezoek aan de v e r z a m e l i n g v a n
voorwerpen en modellen, ter veraanschouwelijking van het
huiselijk en maatschappelijk leven der bevolkingen van
oostelijk Java, de Minahassa, Ambon, de Oeliassers, Boano,
e n z . Zoo luidt de titel van den catalogus. Gij wordt daardoor reeds gewaarschuwd,
om geen rijke collectie van kostbare voorwerpen te verwachten, zooals sommige
ethnologische musea in buiten- en binnenland die bezitten en die doorgaans het meest
de aandacht der schare tot zich trekken. De verzameling in het zendelinghuis heeft
er niet velen aan te wijzen. Zij werd aangelegd, om te dienen bij het onderwijs der
kweekelingen in land- en volkenkunde en moest dus vooral voorwerpen bevatten uit
die streken, waar het genootschap zijn arbeidsveld heeft. Zij werd, - behoudens niet
weinige giften van Ds. L.J. van Rhijn, indertijd inspector des genootschaps ‘grootendeels bijeengebragt uit geschenken van zendelingen, die wel in staat zijn de
hulp van den kleinen man
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in te roepen, of voorwerpen, op de passars verkrijgbaar, aan te koopen, maar geen
wegen open hebben, om kostbaarheden te verzamelen.’ Eenigszins rijker zou zij zijn,
wanneer niet in 1867 een aantal kisten met niet onbelangrijke bijdragen voor de
Parijsche tentoonstelling, uit de Minahassa gezonden, onderweg waren teloor gegaan,
en zij zou armer zijn, als 't den Heer Huysers, oud assistent-resident van Saparoea,
riet gelukt ware, ettelijke andere kisten met dezelfde bestemming, die jaren lang in
's lands pakhuizen te Batavia waren vergeten, op te sporen en te behouden.
De betrekkelijke eenvoudigheid der verzameling heeft intusschen haar eigenaardig
voordeel. De voorwerpen, die er zijn, dragen nu ook geheel en al het karakter der
inlandsche bevolking, met name der bevolking van afgelegen en weinig bekende
eilanden. Zij leeren kennen, wat daar gemist wordt en welke bekwaamheden en gaven
er worden gevonden. Zij wijzen op hetgeen er noodig is en op hetgeen er bij rijker
ontwikkeling en hooger beschaving mag worden verwacht. Zij kunnen den weg
leeren kennen tot practische werkzaamheid, naar den aard, de behoeften, de
vatbaarheid der zeer verschillende volksstammen. Zij kunnen hier den Europeaan
leiden tot de kennis van den inlander, opdat hij, hetzij als zendeling of niet, hem
opleide tot kennis van zichzelven, van zijn' grond, van de grondstoffen, waarover
hij beschikt, van de talenten, die hij bezit. Ook als zoodanig verdient de verzameling
in het zendelinghuis de aandacht van ieder, koopman, industriëel, of wat hij zijn
moge, die belang bij Indië heeft en belang in den inlander stelt, en heeft zij in haar'
bescheiden eenvoud welligt meer waarde, dan menig vrij wat schitterender museum,
waarin de glans van goud en edelgesteente de dingen des dagelijkschen levens van
‘den kleinen man’ doet voorbijzien.
De indeeling van den catalogus is niet e t h n o l o g i s c h maar o e c o n o m i s c h ,
‘omdat het terrein, vanwaar de voorwerpen komen, beperkt is, omdat veel van wat
voorhanden is, niet aan een bepaalde streek is verbonden en omdat het vooral te doen
is, om verbetering, veredeling van de Industrie onder bepaalde
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volksstammen te helpen bevorderen.’ De waarde van den catalogus wordt verhoogd
door de min of meer uitvoerige verklaringen, bij verscheidene voorwerpen gevoegd,
terwijl overal de inlandsche benamingen er bij zijn opgenomen.
Is het voor de kennis van den mensch van belang, te weten hoe hij woont, hoe hij
zich kleedt en opschikt, waarmede hij zich voedt, hoe hij zijn voedsel verkrijgt en
bereidt, met welke werktuigen hij zijn veld bebouwt, zijn benoodigdheden vervaardigt,
over welke grondstoffen hij kan beschikken, wat hij ter uitspanning heeft, - niet het
minst, hoe het gelegen is met zijne verstandelijke, zedelijke, godsdienstige
ontwikkeling, de verzameling in het Zendelinghuis levert tot die kennis een aantal
zeer te waardeeren bijdragen.
Ziehier eenige modellen van w o n i n g e n , met hare bijgebouwen, als paardenstal,
rijstschuur en dergelijken. Wij merken daarin het verschil op tusschen de huizen op
Oost-Java, Ambon, de Minahassa, maar ook het onderscheid tusschen de oude
verblijven der inlanders en de woningen van nieuwere constructie, zooals zij thans
meestal gebouwd worden. Ziehier k l e e d i n g s t u k k e n . Er zijn er hoogst primitief,
als de t j i d a k o , een gordel van geklopte boomschors, of de m o m o , een lap van
schors, waarin een gat, om er het hoofd door te steken, die voor en achter neêr hangt.
Daar zijn er, eenvondig maar toch van vooruitgang getuigend, als dat kleed van grof
katoen. Daar zijn er, die van veel smaak en kunstvaardigheid bewijzen leveren, als
die fraaije en elegante muiltjes, op Ambon zeer gebruikelijk, of dit nette schoeisel,
in de Minahassa bewerkt en opgemaakt. Daar staan houten klompen, waaraan men
wel wat gewend mag zijn, om ze niet te verliezen, en muilen, zooals de Santri's ze
dragen. Hier is het werkpak en de zondagskleedij en de bruids- en feesttooi, waaronder
het model van het bruidsgewaad eener gegoede Ambonsche vrouw, met haar zeer
eigenaardig hoofdsieraad. Voorts zijn er badjoe's en sarong's, tot dagelijksch gebruik
bestemd, - waarbij een zeer zeldzaam exemplaar, van de Oeliassers afkomstig, dat
welligt meer dan honderd jaar oud is - buikban-
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den en gordels, buisjes en kamizolen, en wat verder den inlander tot kleeding dient.
Gij ziet er hoofddeksels van verschillenden vorm; een' rijkversierden hoed van eene
Sangische prinses, in de schaduw gesteld door den toestel, waarmede een Sangisch
zeekapitein zich adoniseert; maar ook gewone, doelmatige hoeden van silarblad en
gespleten bamboe, den Javaanschen hoofddoek en een soort van vilten petten, door
aanzienlijke Javanen gedragen. Van kunstvaardigheid spreken die fraai opengewerkte
kousen, van Noesalaoet afkomstig, en dat oude kant-stopwerk uit de Minahassa. Ook
t o i l e t - a r t i k e l e n zoeken wij hier niet te vergeefs. Kammen vooral zijn vrij rijk
vertegenwoordigd, zoowel van sawohout als van bamboe, van hoorn als van schildpad,
haartangetjes, waarmede de mannen op Java den baard uitplukken, poeder, waarmede
de vrouwen op Saparoea zich blanketten, oliën en reukwerk, bruidssieraden van
Ambon en de Minahassa, ook p a j o n g s tegen zon en regen. Hier vinden wij
tabaksmandjes en cigarenkokers, deels van fijne bewerking, cigaren, zooals men ze
rookt aan de hoven van Soerakarta en Djokjakarta, siridoozen - waaronder eene van
oude dagteekening, met een' doek van haaken borduurwerk, om de doos op feestdagen
mede te dekken - en den duivel van Java, de opiumpijp.
Onder het h u i s r a a d komt veel vlechtwerk voor, vooral fijne, goedbewerkte en
gekleurde matten, vroeger, op Ambon vooral, ook voor kleeding gebezigd, thans
meest tot bedekking van vloeren of rustbanken. Ook velerlei andere voorwerpen tot
huiselijk gebruik, van rotan of bladeren vervaardigd, verdienen de opmerkzaamheid.
Zie eens, wat men op Savoe van de bladeren van den lotar-palm weet te maken! En
hier zijn de k e u k e n g e r e e d s c h a p p e n , waaruit blijkt, hoe rijst en sago bereid
wordt, hoe zij 't bewaren en meênemen op reis, hoe zij klapperolie verzamelen en
koken, en merk vooral dien schoonen waterschepper op, van Saparoea afkomstig,
uit een kokosnoot met houten steel bestaande, maar kunstig en smaakvol met snijwerk
versierd. Van metaal vinden wij enkele voorwerpen, vooral van koper, maar
opmerkelijk is in hare soort de verzameling

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

233
aardewerk, in de negerij Ouw op Saparoea vervaardigd. Elders vindt gij
d i s c h g e r e e d s c h a p p e n tot onderscheiden gebruik, zoowel voor dagelijksche
behoefte, als voorwerpen van weelde - als wij aan dat woord ten minste geen te hoog
gespannen verwachtingen verbinden.
Van de bezigheden der vrouw binnenshuis verhaalt het spingereedschap met
toebehooren, het weefgetouw om sarong's te weven, het model van den toestel, bij
het batikken in gebruik. Grondstoffen, als boomwol en vezels van onderscheidene
planten boomsoorten, en toestellen om de ruwe grondstof voor spinnewiel en weefstoel
gereed te maken, treffen wij er nevens aan. Het a k k e r - en t u i n g e r e e d s c h a p
herinnert ons aan de werkzaamheden van den man, maar van den arbeid op het veld,
in de tuinen, in de bosschen, is de inlandsche vrouw in geenen deele vrij. Hier zijn
zware kapmessen en bijlen, noodig bij ontginning van den grond, - ploegen en spaden,
om den akker te bewerken, - mesjes, om de rijsthalmen te snijden, - gereedschappen,
bij het sagokloppen in gebruik of tot het winnen van sagoweer bestemd, waarbij
eenige monsters koolwater, azijn en suiker, uit sagoweer bereid. Ook ontmoeten wij
hier de benoodigdheden tot het plukken van kruidnagelen, en daarnevens enkelen
van die welbekende vazen, mandjes, schepen van kruidnagelen vervaardigd. Dit
model van het gedenkteeken van den zendeling G.F.A. Gericke behoort evenwel
zeker niet tot de alledaagsche voortbrengselen dezer industrie uit de Molukken.
Hoe de oogst wordt vervoerd, hoe de voorwerpen naar de markt worden gedragen,
hoe de producten naar de pakhuizen worden gebragt, blijkt uit deze manden en
draagstokken, ook uit de karren, gelijk zij in de Minahassa en op Java gebruikt
worden. Wij kunnen hier tevens een Javaansche draagbare gaarkeuken opmerken en
een' draagstoel, waarmede de aanzienlijken op Saparoea reizen.
Meer bepaald tot den werkkring van den man behoort de v i s s c h e r i j , die wij
hier aanschouwelijk vinden gemaakt door een aantal modellen van visscherspraauwen,
vooral van Ambon
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en de Minahassa, van onderscheidene grootte, voor vischvangst bij dag en bij nacht,
met vischlijnen, werpnetten, fuiken, Javaansche hengels, tweetanden en steekpunten.
En van zeetogten spreken deze modellen eener oude K o r r a - K o r r a en van een
orembaai van nieuwen bouw, beiden van Ambon afkomstig.
Ziehier een niet zeer schitterende, maar niettemin belangrijke afdeeling der
verzameling: een aantal proeven van h o u t s o o r t e n , met aanwijzingen omtrent de
waarde en het gebruik daarvan, en daarnevens eenige monsters van suiker, koffij,
rijst, zout, cacao, kruiderijen, oliehoudende nooten, boomwol, hars en dergelijke
voortbrengselen, ook eetbare vogelnestjes uit de Minahassa en een verzameling
inlandsche medicijnen en kruiderijen, als proeven van den natuurlijken rijkdom van
Indië.
Tot een kabinet van natuurlijke historie is de verzameling in het zendelinghuis
niet bestemd. De rijke dierenwereld vindt er dan ook niet vele vertegenwoordigers,
maar wij vinden er, behalve enkele andere merkwaardigheden, eenige doosjes met
Ambonsche schelpen, ten bewijze van de heerlijkheid, die de zee verbergt in haar'
schoot, en wij merken enkele door de inlanders zeer gevreesde slangen op, waaronder
de huid eener reusachtige patolaslang, in de Minahassa door den zendeling van der
Wal gedood.
Konden wij bij de voorwerpen van weelde en opschik reeds eenigszins een' blik
slaan op de wijze, waarop hoogere behoeften bevredigd worden, wij vinden nog
andere middelen ter veraangenaming van het leven, waartoe deze
m u z i e k i n s t r u m e n t e n gerekend mogen worden en dit zeer eenvoudig
kinderspeelgoed; niet het minst, hetgeen bij de op Java zoo geliefde wajang te pas
komt. - Betreffende het s c h o o l w e z e n vinden wij hier niet veel, al bekleedt de
school eene hooge plaats in den arbeid van het genootschap. Het voornaamste, daarop
betrekkelijk, - de boeken en kaarten, die gebruikt worden, de proeven door de
leerlingen in schrijven en teekenen geleverd, - worden afzonderlijk bewaard en den
belangstellende gaarne getoond. Hier treffen wij alleen enkele voorwerpen aan, hetzij
vroeger, hetzij tegenwoor-
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dig bij het onderwijs gebezigd, benevens eenige schoolschriften, teekeningen en
knipsels, ten bewijze van de vatbaarheid der inlanders voor net en geduldig werk.
Van meer belang voor den bezoeker zijn de voorwerpen, die met de
a f g o d e n d i e n s t in verband staan of stonden. Wij ontmoeten hier verschillende
afgodsbeelden, meest niet zeer groot, geen van allen eenigszins indrukwekkend;
voorts gewijde steenen, sieraden van priesters bij de f o s s o ' s , een merkwaardige
verzameling potjes van aardewerk, op het eiland Boano tot bewaarplaatsen voor de
zielen der afgestorvenen bestemd. Herinneringen aan het gruwelijk
k o p p e n s n e l l e n ontbreken hier niet, en tot deze afdeeling behoort het sieraad
der verzameling, een welligt eenig exemplaar, de kroon van een' koppensneller, het
zegeteeken voor honderd afgeslagen hoofden. Het is van vrij groote afmetingen,
vervaardigd van geperst en beschilderd leder, versierd met menschenbeelden, met
verguldsel en spiegelglas opgepronkt en met prachtige staarten ven paradijsvogels
prijkend. Op de Parijsche tentoonstelling in 1867, waar het in het gebouw van de
Zendingen was geplaatst, trok het merkwaardige voorwerp de algemeene aandacht.
En te belangrijker wordt het voor hen, die het weten, hoe de man, die het had verdiend
en met fierheid gedragen, 't persoonlijk voor een twintigtal jaren aan den zendeling
Linemann te Menado bragt. Thans is het een zegeteeken van anderen aard, de
herinnering aan de vreedzame overwinning, door het Christendom behaald op een
bevolking, waar nog in de eerste helft dezer eeuw de gruwel van het koppensnellen
in zwang was, die tegenwoordig, naar het oordeel van allen die haar kennen, onder
de bevolking onzer Indiën uitmunt. Van tijden, die daar althans voorbij zijn, getuigen
ook die klewang's, met menschenhaar versierd, en een sago-sago, die weleer bij het
menschenoffer heeft gediend, terwijl eenige oudheden en wapens de verzameling
besluiten, die, eenvoudig en weinig aanmatigend als zij is, toch van hoog belang mag
worden genoemd tot bevordering van de kennis van den mensch in die gewesten,
waaraan ons vaderland met zooveel banden is gehecht en waar ons Nederland een
zoo groote taak heeft te vervullen.
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De bibliotheek, aan het zendelinghuis verbonden, is natuurlijk vooral ingerigt ten
behoeve van de opleiding der kweekelingen, zoowel tot algemeene ontwikkeling als
tot hun bijzondere bestemming. Tot haar behoort het belangrijk archief van het
genootschap, waaruit het voor het algemeen wetenswaardige wordt openbaar gemaakt
in het gunstig bekende en door velen hooggewaardeerde tijdschrift: d e
M e d e d e e l i n g e n v a n w e g e h e t N.Z.G. waarvan de 21ste jaargang verschijnt.
Keeren wij langs de Rotte terug, dan merken wij welligt aan onze regterhand aan het
einde eener dwarsstraat een kloek gebouw op, dat statig en stevig boven de
omliggende nederige woningen uitsteekt en een voorkomen heeft van nieuwheid en
netheid, in deze buurt niet allen huizen eigen. In het jaar 1858 door het Nederl.
Zendeling genootschap gesticht als kostschool voor kinderen van Europeërs in Indië,
mogt dit gebouw van een' zeer bevoegd beoordeelaar den lof verwerven, dat het
uitstekend naar de eischen der gezondheidsleer was ingerigt1 en zijn stelsel van
luchtverversching als model kon gelden; maar de omstandigheden bragten mede, dat
het na weinige jaren eene andere bestemming verkreeg. Ten behoeve der
A m b a c h t s c h o o l werd het aangekocht, en tegenwoordig vinden de knapen uit
de volksklasse er de gelegenheid, om zich in het door hen gekozen ambacht te
bekwamen. Wenschen wij er een bezoek te brengen, wij kunnen er dan zien, hoe het
onderwijs in theorie en praktijk er zamengaat en ons van de doelmatigheid der
schoollokalen en werkplaatsen overtuigen. Maar de Rotterdamsche ambachtschool
is niet zóó eigenaardig in hare soort, dat een bezoek aldaar voor ons doel noodzakelijk
moet worden geacht. Zoo is het ook met de ruim voorziene v o l k s b i b l i o t h e e k ,
waardoor het departement van ‘het Nut’ in het belang van het volk tracht

1

Dr. A.M. Ballot in de S c h a t d e r g e z o n d h e i d , 1859
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werkzaam te zijn, gelijk het sints lange jaren door volksvoorlezingen en door de
spaarbank der kleine burgerij in meer dan één opzigt belangrijke diensten bewees.
Wij vermelden dergelijke inrigtingen alleen ten bewijze, dat Rotterdam zich niet
onbetuigd laat aan de duizenden en tienduizenden, die men ‘het volk’ pleegt te
noemen. En als zoodanig mag ook het nieuw gebouwde k o s t h u i s met de daaraan
verbonden volksleeskamer met eere worden genoemd. Wij voegen er de s c h o o l
v o o r h a v e l o o z e k i n d e r e n en de w e r k i n r i g t i n g v o o r
h u l p b e h o e v e n d e b l i n d e n bij, als instellingen, om verwaarloozing en
verwildering van kinderen te voorkomen, om ongelukkigen in de gelegenheid te
stellen, een eerlijk stuk brood te verdienen. Wij zouden de kostelooze scholen en de
bewaarscholen van verschillende besturen en vereenigingen kunnen bezigtigen, maar
een overzigt van hetgeen gedaan wordt tot bestrijding van den geduchten vijand,
wiens naam is p a u p e r i s m e , zou ons veel te ver voeren en, hoe belangrijk het
onderwerp zijn moge, het mag ons niet ophouden bij onze wandeling door Rotterdam,
waarbij 't ons vooral te doen is, om hetgeen inwoner en vreemdeling er voor oogen
heeft, en bepaaldelijk, om hetgeen er op het gebied van wetenschap en kunst is te
vinden. Hebben wij daartoe eenige bibliotheken doorwandeld, wij wenden ons nu
tot enkele k u n s t v e r z a m e l i n g e n , om met een bezoek aan het M a r i t i e m
m u s e u m onzen togt te besluiten.
In de eerste plaats zoeken wij het, ons thans reeds welbekende, voormalig
G e m e e n e l a n d s h u i s v a n S c h i e l a n d op. Ditmaal bestijgen wij den breeden
trap, die den voorgevel versiert, en door den hoofdingang onder het deftige, door
vier pilaren gedragen balkon treden wij de ruime vestibule binnen. Hier vinden wij
den toegang tot de zalen, waarin de s t e d e l i j k e k u n s t v e r z a m e l i n g is
tentoongesteld. Het gebouw is algemeen bekend onder den naam van het M u s e u m
Boymans.
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In dien naam wordt de herinnering bewaard aan den man, wien Rotterdam een
verzameling dankt, die der stede gedurende lange jaren van haren voorspoed had
ontbroken. Een openbaar museum van schilderijen had zij vóór 1849 niet aan te
wijzen, op hoe veel schoons en goeds zij overigens roemen mogt. Ten jare 1841
openbaarde Mr. Frans Jacob Otto Boymans aan zijn' bloedverwant, den toenmaligen
burgemeester Bichon van IJsselmonde, zijn voornemen, om na zijn overlijden de
stad Rotterdam in het bezit te stellen van zijne belangrijke collectie schilderijen,
teekeningen, prenten en oud porcelein, wanneer het stedelijk bestuur daarvoor een
geschikt gebouw zou aankoopen. Dientengevolge werd het Gemeenelandshuis van
Schieland aangekocht, en toen Mr. Boymans in 1847 was overleden, kon het museum
in Januarij 1849 worden geopend. Eenige schilderstukken, die de stad reeds in
eigendom bezat, werden er bij opgenomen, en geschenken van kunstvrienden
vermeerderden al spoedig den rijkdom der verzameling.
Van den eersten rang was zij niet. Zij telde 472 schilderijen, nagenoeg allen van
de oude Hollandsche en Vlaamsche scholen. Van Duitsche meesters waren er eenigen,
van Fransche, Italiaansche en Spaansche scholen zeer weinigen. Maar dit was hare
eigenaardigheid, dat zij een belangrijk aantal werken bevatte van meesters, wier
arbeid niet of bijna niet bekend was, en als zoodanig leverde zij kostbare bijdragen
voor de kennis der oude Hollandsche en Vlaamsche schilderschool en vulde zij de
kabinetten in het Trippenhuis en in het Mauritshuis uitstekend aan. Overigens
ontbraken er geen werken van groote meesters, hun' wijdberoemden naam ten volle
waardig. En als eenig in ons vaderland werd de collectie van omstreeks 3000
teekeningen geacht, vooral om de zeer zeldzame teekeningen van oude Italiaansche
en Duitsche meesters. Van hooge waarde werd ook de verzameling oud Chineesch
en Japansch porcelein gerekend.
Belangrijk mogt dus de aanwinst voor de stad worden genoemd, en groot was de
ontsteltenis, toen zich in den nacht van 16 Februarij 1864 het gerucht verspreidde,
dat er een felle brand
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in het Museum Boymans was uitgebroken. Niet gansch vergeefs waren de pogingen
van daartoe geroepenen en van volijverige ingezetenen, om te redden, wat gered kon
worden. Met kloeken moed streden velen tegen de vernielende vlammen, zoolang
het mogelijk was. Daar zijn er, die in overjas en hoed, met gesmolten lood bezaaid,
de trofeën kunnen toonen van hun volhardende worsteling. Een tweehonderd stukken
en eenige portefeuilles met teekeningen werden aan den ondergang ontrukt en
voorloopig naar de rotonde in het raadhuis overgebragt. Maar nagenoeg drie honderd
schilderijen, vooral van grootere afmetingen, gingen verloren, waarbij twaalf van
Moreelse, drie van Mierevelt, van Cuyp, W. de Heusch, J. de Witt, van Ceulen,
Wijnants, twee van Potter, N. Maes, Jan Steen, Teniers, Terborg, van den Tempel,
een van Rembrandt, Ruysdael, Snijders, Schalken, Both, J. Breughel, v.d. Helst en
nog menig ander, om groote kunstwaarde of hoogen ouderdom merkwaardig. Alle
teekeningen der Italiaansche school en vele andere waren vernield. Van het kostbaar
porcelein bleef geen stuk behouden. Op de rariteitenkamer staat een klomp van
ineengesmolten scherven, als een droevige herinnering aan die groote ramp.
Ook van de fraaije verzameling afgietsels van antieke beeldhouwwerken en eenige
oude schilderijen, aan de Academie van beeldende kunsten behoorende en
grootendeels van het s c h i l d e r k u n d i g g e n o o t s c h a p afkomstig, alsmede van
een aantal belangrijke boek- en plaatwerken was het verlies te betreuren.
Treurig stond daar de ruïne van het uitgebrande gebouw, dat nu juist tweehonderd
jaar een sieraad der stad was geweest, en onder de verkoolde balken en ingestorte
muurbrokken lagen zoovele jammerlijke overblijfsels van vernielde kunstschatten
bedolven. Merkwaardigerwijze was het fraaije portret van den Heer Boymaus als
knaap het eenige, wat nog ongeschonden onder het puin werd gevonden.
Uit een afbeelding van den bouwval, van de bekwame hand des Heeren F.D.O.
Obreen, in de groote zaal van het archief te vinden, is te zien, dat de voorgevel
betrekkelijk weinig ge-
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leden had, terwijl ook van de muren genoeg was blijven staan, om het gebouw in
zijn' vorigen toestand te herstellen, met die noodige verbeteringen, waartoe de treurige
ramp gelegenheid gaf. Een groote verbetering was voorzeker, dat in de schilderijzalen
licht van boven werd aangebragt. In 1867 was het gebouw weêr als museum aan zijn
vroegere bestemming teruggegeven,. terwijl de lokalen, vroeger bij de A c a d e m i e
v a n b e e l d e n d e k u n s t e n in gebruik, voor archief en bibliotheek werden
ingerigt. De Academie zelve stichtte een doelmatig gebouw, ook voor de
tentoonstellingen van schilderijen bestemd, op een deel van het voormalige
zoogenaamde b o m b a z i j n e n k e r k h o f , met het front aan de Vest.
De schilderijverzameling, thans in het gerestaureerde Gemeenelandshuis te
bezigtigen, bevat nog een goed aantal stukken uit het legaat Boymans. Wij noemen
daaronder werken van Berghem, A. Durer, van Dijck, Govert Flinck, Maarten van
Heemskerk, N. Maas, M. de Musscher, Netscher, Ostade, Ruysdael, Salvater Rosa,
Murillo en anderen. Maar velen er van gingen verloren. Door aankoop en geschenken
werd het getal schilderijen weêr tot een 350 opgevoerd. Het gelukte, daaronder eenige
zeer goede oude werken te verkrijgen, deels van dezelfden, van wie ook vroeger
werken waren tegenwoordig geweest, deels van anderen, er nog niet
vertegenwoordigd; maar vooral aan nieuwe kunst is het tegenwoordig museum veel
rijker dan het vroegere, en daardoor verloor de verzameling veel van haar eigenaardig
karakter en belang. De catalogus noemt de namen der schilders en geeft, behalve
eenige levensbijzonderheden, van de voornaamsten ook de merken op. Eene
aanwijzing van de meest opmerkelijke stukken kan overbodig worden geacht, waar
de catalogus in ieders bezit kan zijn en de verzameling voor allen openstaat. Onder
de werken die, als later bijgekomen, nog niet in den catalogus zijn opgenomen,
noemen wij een zeer uitvoerig bewerkte b o e r e n w e r f van Murant, een' schilder
uit de 17de eeuw, van wien maar zeer weinig bekend is, een s t i l l e v e n van Blaise
Descoffe, een' s t u d i e k o p van Billardet, r i j d e n d e
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a r t i l l e r i e van Ch. Rochussen, e e n z e e m e t p i n k e n van Mesdag, v e e van
Mauve, de V i j v e r b e r g in den Haag van Klinkenberg, S c h e v e n i n g e r s van
E. Verveer, terwijl het den Heer F.D.O. Obreen gelukte, den vervaardiger op te sporen
van een der grootste stukken der verzameling, het kapitale regentenstuk van 1654,
van het Oudemannenhuis afkomstig en bij den brand gespaard. Het wordt onder No.
145 van den catalogus toegeschreven aan Daniel Mytens, den oude, maar is van de
hand van een' tot nog toe onbekend meester, Jan Daemen Cool, in 1618 uit Delft
naar Rotterdam gekomen en aldaar in 1660 in het proveniershuis overleden. Bij zijne
opneming in het huis, ten jare 1652, beloofde hij de vaders van het gesticht uit te
schilderen.1 Dat hij het deed en hoe hij het deed, kunnen wij met eigen oogen
aanschouwen. Het belang eener nauwgezette archiefstudie blijkt bij vernieuwing uit
deze ontdekking van een' verdienstelijk schilder, wiens naam tot nog toe niet bekend
was.
Bescheidenlijk onthouden wij ons van een vergelijking tusschen de oude en de
nieuwe scholen, waartoe anders de gelegenheid ons zou openstaan en de aanleiding
niet zou ontbreken. Eén ding kunnen wij in elk geval ligtelijk opmerken, als wij de
portretten en regentenstukken uit de 17de eeuw vergelijken met die uit onze dagen.
Wat zouden de afbeeldingen onzer burgemeesters Hoffmann en van Vollenhoven,
die de kamer ter regterzijde van den ingang versieren, niet gewonnen hebben, als de
burgervaders, in plaats van hun onbehagelijk officieel kostuum, de rijke en deftige
kleedij hunner voorgangers van voor twee eeuwen droegen!
Had de verzameling teekeningen veel geleden, was ten deele de schade onherstelbaar,
de collectie van omstreeks 3000 num-

1

Vg:Obreen, A r c h i e f v o o r N e d e r l . K u n s t g e s c h i e d e n i s .
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mers, die het museum tegenwoordig bezit, is bij vernieuwing alleszins bezienswaardig
geworden. Niet weinig van wat er toe behoort is in de benedenzalen opgehangen,
waaronder de prachtige reeks schetsen van zeeslagen en van oorlogschepen, door
Willem van de Velde, den jonge, die ons als te midden van het slaggewoel, waar hij
ze teekende, verplaatsen. Wat niet kon worden tentoongesteld uit gebrek aan ruimte,
berust in eenige portefeuilles. Onder de rijkst vertegenwoordigde meesters noemen
wij N. Berghem, J. Breughel, A. Cuyp, A. Durer, van Dyck, H. Goltzius, de uitvoerige
insecten en bloemen van Herman Henstenburg, W. van Mieris, Rubbens, Rembrandt,
Roelof Roghman's gezochte kasteelen, Jacob de Witt, en van de nieuweren, J. Kobell,
Dirk Langendijk met zijn hoogst uitvoerige en allergeestigste tafereelen, bij het
walmend licht van een paar smeerkaarsen op flesschen getooverd, P.G. van Os,
Schelfhout en Schotel.
Voor de kunstminnaars blijft het altijd zeer te betreuren, dat de gemeenteraad voor
een paar jaren geen vrijmoedigheid vond, de overrijke collectie van den Heer D. Vis
Blokhuijzen op de door hem gestelde billijke voorwaarden te aanvaarden en haar
daardoor bijeen te houden en voor Rotterdam te bewaren.
Was ons een bescheiden vraag vergund, dan zou het zijn, of het bestuur der
A c a d e m i e niet zou kunnen besluiten, de meerendeels belangrijke schilderstukken,
thans in de bestuurskamer dier inrigting voor weinigen toegankelijk, in bruikleen
aan het museum af te staan. En zou het museum niet teveus de plaats zijn, waar het
fraaije stuk van A. van der Werff voor den schoorsteen in een der zalen van het
Oudemannenhuis, en het, om kunstwaarde en kostuum zeer opmerkelijke
vrouwenportret van het cinde der 16de eeuw uit de regentenkamer van het
Oudevrouwenhuis, door velen konden worden genoten?
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Behalve de openbare verzameling in het museum Boymans, bevat Rotterdam nog
tal van schilderstukken, in het bezit van bijzondere personen. Men zegt, dat er geen
stad in ons vaderland is, waar op tentoonstellingen en verkoopingen zóóveel wordt
gekocht. Zooveel is zeker, dat men in menig aanzienlijke woning schilderijen aantreft,
waaronder er zijn van groote waarde. Ondoenlijk zou het natuurlijk zijn, alles te
vermelden, al zou een wandeling door receptiekamers en huisvertrekken voor de
kunstgeschiedenis evenmin onbelangrijk zijn, als voor de kennis van den smaak,
zooals die zich in een 19e eeuwsche koopstad openbaart. Wij zouden welligt niet
onduidelijk onderscheiden, waar kunstzin de keuzen bepaalde, waar mode en zucht
tot navolging aan de wanden de kostbare sieraden deed pronken. Wij zouden overal
zien, dat Rotterdam een n i e u w e stad is, en wij zouden dan ook nergens een kabinet
aantreffen, sints een paar eeuwen in dezelfde familie bewaard. O u d e kunst vinden
wij niet. De verzamelingen en de schilderijen zijn nieuw, gelijk de ontwikkeling der
stad en de fortuinen harer handelaren.
Bij de onmogelijkheid, om een eenigszins volledig overzigt te verkrijgen over
hetgeen Rotterdam aan kunstschatten bezit, willen wij ons ter bezigtiging van enkele
meer uitgebreide verzamelingen bij de eigenaars aanmelden.
Daartoe beginnen wij met de collectie in de fraaije heerenhuizinge op de Nieuwe
haven, waar Gijsbert Karel van Hogendorp werd geboren, en die thans bewoond
wordt door den Heer L.V. Ledeboer Bzn.
Van deze collectie, in verscheidene kamers en zalen tentoongesteld, bestaat een
catalogus in druk, door den eigenaar der verzameling bewerkt, waarin ieder stuk
nader omschreven en gewaardeerd wordt, terwijl in de voorrede rekenschap wordt
gegeven van de bedoeling, waarmede de stukken gekozen en bijeengebragt zijn; een
voorbeeld, dat wel navolging zou verdienen. Wij vinden hier vooral werken van
Hollandsche en Belgische meesters, enkelen van Fransche, Duitsche en Italiaansche
kunstenaars, en wij kunnen ligtelijk opmerken, dat vooral figuur-
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en genrestukken vertegenwoordigd zijn. Drie keurige meesterstukjes van David Bles,
een geestige m o r g e n l e c t u u r van Bakker Korff, een verdienstelijke
w a a r z e g s t e r van diens leerling J.J. Zuidema Broos, een fraaije o n g e l u k k i g e
f a m i l i e van H.J. Burgers, twee schoone S t r o e b e l s , een s a l o n van H.F.C. ten
Kate, een b i n n e n h u i s van Valkenburg, k a a r s l i c h t e n van Rosierse, Versteeg,
Tiddens en anderen, houden de eer der Hollandshe school op tegenover de Zuidelijke
naburen, die er door goede werken in dit genre van de Block, de Braekeleer, Brias,
de Bruycker, Dillens, Hamman, de Keyser, Luck, Noël, Regenmortel waardig
vertegenwoordigd zijn, terwijl kunstenaars, op wie Holland roem draagt als het land
hunner geboorte en België als hun woonplaats, als Heyermans, met zijn o n w e d e r
en zijn m a u v a i s s u j e t , Hub. van Hove, met een fraaije v i s c h m a r k t , van
Schendel, met niet minder dan zeven kaars- en maanlichten, als den band uitmaken
tusschen beide landen, wier artisten zoo vaak ook elkanders landschap en volksleven
tot hun onderwerp kozen. De voortreffelijke P h i l i p p u s M e l a n c h t o n van van
Trigt bekleedt in de verzameling een zeer hooge plaats, en indrukwekkend is de
Ve n e t i a a n s c h e v r o u w op de kapitale schilderij van den Italiaan Locatelli:
u n a d e n u n z i a z i o n e s e c r e t a . Fraaije kabinetstukjes van Ducros en Fichel
leveren proeven van de Fransche school.
Aan de figuurstukken sluiten zich eigenaardig de s t a d s g e z i g t e n aan, waaronder B.J. van Hove, Springer, Waldorp met Leickert om den voorrang dingen,
- en de kerken van Schenkel en een zeer fraaije van Waldorp.
Vier meesterstukken van B.C. Koekkoek, drie winters van Leickert, zeven doeken
van Schelfhout, behalve een merkwaardige z e e , vijf van Jacob van Stry, twee van
G.P. van Os, vier voortreffelijke schetsen van Calame, een schoon v ó ó r h e t
o n w e d e r van Douzette, een zonnig Italiaansch landschap van Unterbergen en meer
dan één ander hoogst belangrijk stuk, als van van de Sande Bakhuijzen, van Borselen,
Roelofs, R. de Cock, Palizzi en anderen vertegenwoordigen het l a n d s c h a p ,
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waarbij aan den eenen kant r i v i e r - en z e e g e z i g t e n , aan den auderen kant
d i e r s t u k k e n zich aansluiten. Waldorp leverde eenige fraaije watergezigten, Louis
Meijer, W. Meijer, H. Koekkoek, W.J.J. Nuijen, J.C. Schotel, W.A. van Deventer
toonen er hun meesterschap, en ook Schelfhout geeft er een proeve, hoe hij de zee
wist te schilderen. Van Gudin is er, behalve e e n w o e l i g e z e e , een kapitale
schilderij, d e h a v e n v a n V l i s s i n g e n bij gelegenheid eener inspectie, door
Koning Willem II gehouden over het eskader onder bevel van Z.K.H. Prins Hendrik.
Van Kobell, Verboeckhoven, Moerenhout, Ommeganck, de Haas, Ravenswaay,
Stortenbeker, Plumot, Robbe vinden wij r u n d e r e n o f s c h a p e n , hun' gevierden
naam waardig; Veyrassat en W. Verschuur zijn aan hunne uitstekend gepenseelde
p a a r d e n te herkennen, geestige v o s s e n van Verlat houden den roem van dien
meester op, en Mevr. Henriette Ronner schittert er door haar bekroond katjesspel.
Verdienstelijke b l o e m - en f r u i t s t u k k e n van J.F. van Dael, Victoria Dubourg,
G.J.J. van Os en diens leerling H. Reekers, G.J. van Leeuwen, versieren de
verzameling, die ongeveer 180 werken van meerendeels teregt vermaarde meesters
telt.
Behalve de schilderijen bezit de Heer Ledeboer eene in ons land welligt eenige
collectie p l a a t w e r k e n - reproductiën der belangrijkste kunstgalerijen,
landschappen uit alle oorden der wereld, afbeeldingen van feestelijkheden, uitstekende
gravures, in voortreffelijke uitgaven en kostbare banden, met wier beschouwing de
welwillende eigenaar aan menig belangstellende menig genotrijk uur heeft verschaft.
Op het H a r i n g v l i e t vinden wij niet ver van elkander twee verzamelingen.
De eene is van den predikant W.Th. van Griethuysen, die bovendien een belangrijke
collectie gravures van oude meesters, een menigte etsen, waaronder zeer velen van
Rembrandt,
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en teekeningen van meesters uit verschillende tijden bezit. De schilderijenverzameling
bestaat uit omstreeks honderd stukken, meest van moderne kunstenaars, hoewel er
ook enkele oude werken, waaronder een uitstekend schoon portret van Moreelse,
worden gevonden. Wij kunnen ook hier geen volledig overzigt geven, maar teekenen
als van belangrijke kunstwaarde aan: landschappen van B.C. Koekkoek, winters van
Schelfhout en Munthe, een Noordsch landschap van Hilverdink, door Ch. Rochussen
gestoffeerd, verdienstelijke werken van Leikert, van Borselen, Bilders, Kluyver, een
o n d e r g a a n d e z o n vol gloed van de Villa Amil. Onder de s t a d s g e z i g t e n
noemen wij fraaije tafereelen van Springer en S.L. Verveer. Onder de
r i v i e r g e z i g t e n die van Waldorp en een meesterlijk gezigt op den Elshout van
Weissenbruch. Z e e ë n zijn er van L. Meijer, Blommers, H. Koekkoek en een
uitstekende h a v e n v a n V l i s s i n g e n van Weber. Bosboom is er
vertegenwoordigd door de groote kerk in den Haag. Fraaije schapen van B.C. Tom,
schoone paarden van Veyrassat, allerliefste katjes van Henriette Ronner zijn er te
vinden, benevens b l o e m - en f r u i t s t u k k e n van de dames van de Sande
Bakhuyzen en Haanen. Ook hier treffen wij een niet onaanzienlijk getal f i g u u r en g e n r e s t u k k e n aan, die goede namen dragen, als van Bles en Bakker Korff,
E. Verveer en Smidt Crans, Ch. Rochussen en H.F.C. ten Kate, een schoon
regentenstuk van Stroebel, en, van buitenlandsche meesters, een o o r l o g s t a f e r e e l
van Beaume, een J u d i t h van Leon Glaise, een' n o t a r i s van Siegert, een aardige
k e g e l p a r t i j van Hugo Kauffman en een geestig bezoek van een paar verloofden
bij den dorpspastoor, van den Italiaan Saltarelli.
Een fraaije w a t e r v a l van H. Herzog en een zeer fijn bloemstukje van W. van Leen,
vermelden wij met name, als afkomstig uit de niet groote, maar zeer schoone collectie
van mevrouw de weduwe Tomputte, in Julij dezes jaars verkocht, eene der
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drie verzamelingen, die Rotterdam in 1877 verloor. Eene andere, van Mr. H.M.A.
van der Ven, kwam in Mei onder den hamer, en het keurige kabinet van mevrouw
de weduwe Suermont werd in October naar 's Gravenhage overgebragt.
De Heer J. de K u y p e r , eveneens op het Haringvliet, is de eigenaar van een niet
zeer uitgebreid, maar uitstekend schoon schilderijenkabinet, van de beide vorigen in
zoover onderscheiden, dat het rijker aan werken van vreemde, vooral van Fransche
meesters is, al ontbreken er geenszins beroemde namen uit onze vaderlandsche
schilderschool. Wij treffen ook hier B.C. Koekkoek en Schelfhout aan, de laatste
met drie fraaije winters, benevens Roelofs en van Borselen, terwijl onder de vreemden
Calame's prachtige w a t e r v a l uitmunt en d' Albano's schitterende g o l f v a n
N a p e l s straalt van den gloed der Zuider zon. Ook van N. Diaz en J. Dupré zijn er
bezienswaardige landschappen. Z e e s t u k k e n zijn er niet veel, maar Achenbach's
S t r a n d v a n K a t w i j k weegt tegen velen op. Met Springer's O u d e w a t e r en
Verveer's D e l f t handhaven de s t a d s g e z i g t e n een' welverdienden roem, gelijk
Bosboom het met twee kerken doet en mejufvrouw van de Sande Bakhuyzen met
meesterlijke bloemen. Onder de d i e r s c h i l d e r s heeft Verschuur met zijn
p a a r d e n i n d e s n e e u w een zijner waardige concurrentie doortestaan tegen
Veyrassat's h o o i o o g s t i n B r e t a g n e , terwijl het buitenland door verwonderlijk
schoon vee van E. van Marcke, van Verboeckhoven en Ch. Jacques bovendien is
vertegenwoordigd, en Verlat een geestig a p e n q u a r t e t en een zeer verdienstelijke
h a z e n j a g t o p d e h e i d e leverde. Maar ook hier zijn wederom de f i g u r e n en g e n r e s t u k k e n het grootst in aantal. Een fraaije r e g e n t e n k a m e r van
Stroebel, een aardig oud wijfje van Bakker Korff, een uitstekend b r e i s t e r t j e van
Israels, en Bisschop's schoon vrouwenbeeld, D i e v e r k e i n d e k e r k , getuigen
van de hoogte onzer Hollandsche kunst op dit gebied;
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maar hier vooral vinden wij vele goedklinkende namen uit het het buitenland. Van
Bouguereau prijken er drie voortreffelijke doeken: M i g n o n p e n s i v e ,
P f i f f e r a r o en h e t o n t w a k e n , fantasiekoppen van A. Piat, H. Moerle, figuren
van A. de Neuville en Quadrone, de F r a n s c h e p a r l e m e n t a i r , een meesterstukje
van E. Detaille, een hoogstverdienstelijk tafereeltje: T i j d i n g e n , van C. Gussow
en de bevallige l e n t e van Rosé, een vermakelijk stuk van E. Girardet, c ' e s t l e
d i a b l e - de opschudding in een dorpje door een' negerjongen in livrei veroorzaakt,
- Innocenti's uitvoerig gepenseeld: g e b r u i k m a k e n v a n d e g e l e g e n h e i d ,
en de Vriendt's meesterlijk geschilderde r a a d z a a l .
Een tegenhanger van deze aautrekkelijke verzameling vormt de collectie van den
Heer Marius Vlierboom, aan het W i l l e m s p l e i n . Ook hier zijn de stukken niet
velen in aantal, maar uitgezocht.
De verzameling bestaat uit ruim vijftig stukken, als ameublement in verschillende
kamers verdeeld. Reeds aanstonds vinden wij in een benedenvertrek een en ander,
dat onze aandacht trekt: een paar zoogenaamde, ‘Rauchbilder’, door den Dusseldorfer
Hünte op een bord boven de vlam eener kaars geteekend, een' schimmel van
Verschuur, d r i e p a a r d e n v o o r e e n ' w a g e n van O. von Thoren, een'
fantasiekop van Gabriel Max, een binnenhuis (s c h a a k s p e l e r s ) van Stroebel, een
zeer schoon landschap van van Borselen, k i p p e n van Jacques, - niet in zijn' gewonen
trant - en een k a t m e t t w e e h o n d j e s van Henr. Ronner, bovendien een aantal
kleine, keurige paneeltjes van verschillende meesters, in twee groepen vereenigd.
De bovenzalen zijn gestoffeerd met kunstwerken van Springer, S.L. Verveer en
Santero, - stads- en dorpsgezigten, - drie stukjes van Bosboom, waaronder een
meesterlijke s y n a g o g e , een z e e van Meijer, een s t r a n d b i j o p k o m e n d e n
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s t o r m van Gudin, een s c h i p b r e u k van Schelfhout, die er bovendien door drie
zijner w i n t e r s is vertegenwoordigd. Een kapitaal doek van Flamm, - C a p r i , behoort mede tot de landschappen. Van Verboeckhoven en Veyrassat vinden wij vee
en paarden. Bakker Korff heeft er vier van zijne eigenaardige tafereeltjes, waaronder
een der weinigen van groote afmeting die hij schilderde: d e d o c h t e r v a n d e n
h e l d . Van H.F.C. ten Kate is er een w a c h t k a m e r ; van Bource d e k l e i n e
s c h e e p s b o u w e r ; van Sadée twee kinders in het duin. Overigens treffen wij onder
de figuurstukken eenige uitstekende werken van vreemde meesters aan, als van Rossi,
Fichel, A. Gues: B o c c a c i o n o v e l l e n v e r t e l l e n d , een vrouwenkop van
Toulmouche, een fraaije R o m e i n s c h e d a m e van Bazzani, F a u s t e n
G r e t c h e n van Koller, een weelderig Egyptisch kopje van Makowsky, een
meesterlijk m e i s j e m e t k o r e n h a l m e n van Perrault, een s p i n s t e r van Raf.
Sorbi, van opmerkelijke schoonheid en d e o n t v a n g s t v a n e e n j o n g
b r u i d s p a a r van Innocenti, met tal van geestige beeldjes, door compositie en
uitvoering in alle opzigten een kunstjuweel, dat u in sterke verzoeking zou brengen
om te zondigen tegen het tiende gebod.
Aan de tegenovergestelde zijde der stad, in de sierlijke villa aan den Bergweg, niet
ver van de Schie, bewaart de Heer Fop Smit eene nog nieuwe, maar reeds belangrijke
verzameling schilderstukken, waarvoor hij een nette en doelmatige kunstzaal heeft
laten bouwen. Ook dit kabinet is, evenals de anderen, vooral aan f i g u u r s t u k k e n
rijk en geeft ons, nevens de werken van welbekende meesters, den arbeid van anderen,
hier nog minder bekenden, te genieten. In de eerste plaats treft ons het aangrijpende
tafereel van Karel Ooms, d e v e r b o d e n l e z i n g , - een grijsaard en een meisje,
in de kleeding der 16e eeuw, verontrust bij de lezing van den bijbel. - Van Bouguereau
is er e e n m e i s j e a a n e e n b e e k , van de Lobbe een fraaije d o o p in
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I t a l i ë , van Scifoni een zeer schoone d a m e i n P o m p e j i , van I n n o c e n t i een
g r o o t v a d e r m e t e e n k i n d , van Hugo Salmson een meesterlijk
b u i t e n p a r t i j t j e , van Dansaert een t w i s t i n d e h e r b e r g , een goed
geschilderd m a n t e p a a r d i n d e n r e g e n van Schreijer, grappige tooneeltjes
van Boks: het p o r t r e t a l b u m en de r e c e p t i e , - twee pendanten van P. Jazet,
een bedelaar van Serra, Fichel's b i n n e n h u i s en nog vrij wat meer figuren van
Roybet, Toulmouche, Koller, Willems, David de Noter, Frornentin, van Wijngaerdt
en vele andere vreemde artisten, kunnen wij vergelijken met de voortbrengselen van
landgenooten of althans van verwanten, met Bles en Bakker Korff, met Rochussen's
l a a t s t e m o o i j e d a g , met ten Kate's w a c h t k a m e r , Stroebel's en Dillen's
gestoffeerde binnenhuizen, k a a r s l i c h t van van Schendel, Henri Bource's kapitale
u i t z e i l e n d e v l o o t , Bisschop's H i n d e l o o p e r s , m a a i j e r s van T.S. Cool
en anderen, om 't veelzijdig schoone in zeer uiteenloopende wijze van opvatting en
behandeling te leeren waardeeren.
Het l a n d s c h a p en wat daarmede in verband staat, is vertegenwoordigd door
de welbekende namen van B.C Koekkoek, S.L. Verveer, Schelfhout, Julius van de
Sande Bakhuijzen, Munthe, Leickert, Nuijen, Kluijver, door een stuk van Hanedoes,
gestoffeerd door Verboeckhoven en een van Lieste, met figuren van Rochussens
hand, ook door twee zeer fraaije Calame's en verdienstelijke werken van Unterberger,
Diaz en anderen. S t a d s g e z i g t e n van meesters als Weissenbruch, Springer,
Klinkenberg, worden er niet vergeefs gezocht, noch z e e s t u k k e n , als van Gudin,
L. Meijer, Achenbach en H. Koekkoek. Van Verschuur zijn er paarden, van
Verboeckhoven schapen, van de Haas runderen, van Henriette Ronner, jagthonden,
gelijk wij ze van deze kunstenaars gewoon zijn, en van J. Robie meesterlijke vruchten
en bloemen.
Twee fraaije marmeren beelden versieren de kunstzaal; een s l a p e n d k i n d van
Calvi en een allerliefst vrouwenfiguurtje ‘Va n a r e l l a ’ van F. Barzachi.
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Wij behoeven niet ver te gaan, om het uitstekende kunstkabinet van den Heer Ab.
van Stolk Gzn. te bezoeken. Aan de Westzijde der S c h i e is het te vinden, en onder
de opmerkelijke verzamelingen van Rotterdam neemt het een waardige plaats in.
Het heeft zijne eigenaardigheid door de meesters, van wie er werken zijn opgenomen.
't Is ook hier moderne kunst, behoudens een' h e r d e r m e t v e e van C. (?) Saftleven
en een fraai paneeltje van R. van Orlei, volgens opgave, van 1596.1 Wij hebben hier
gelegenheid, het talent te bewonderen van den vroeg gestorven A. van Beest, die de
eer had, Z.K.H. Prins Hendrik op meer dan ééne reis te vergezellen. Acht stukken
van zijn bekwame hand zijn er te vinden, rivier- en zeegezigten, waaronder een zeer
fraaije s c h i p b r e u k , behalve ‘het schip der woestijn’, een kameel, die een' Bedouien
door de zandzee draagt, zonder twijfel van groote waarheid. De in Amerika zeer
gevierde zeeschilder de Haas heeft er een kapitaal doek: e e n z e i l e n d f r e g a t
b i j d e E n g e l s c h e k u s t . Van M. Verveer is er een verdienstelijk zeegezigt,
van Waldorp een rivier, en de Engelsche kunst, die wij hier te lande niet veel te zien
krijgen, is er vertegenwoordigd door een schoone r e d d i n g b o o t i n d e
b r a n d i n g van W. Meby. Ook is er een z e e van Schelfhout, die overigens in een'
s t o r m i n d e n w i n t e r , een' z o m e r , een m a a n l i c h t en een n e v e l i g
l a n d s c h a p b i j L u i k zijn meesterschap in vijf verschillende genres openbaart.
B.C. Koekkoek schittert er door twee kleine, allerliefste paneeltjes, Destrée door een
kostbaar kabinetstukje, Lieste door een zomerlandschap, S.L. Verveer door een
Scheveningsche achterbuurt, Weissenbruch door een' stadswal, Munthe door een
voortreffelijk besneeuwd landschap bij ondergaande zon, Vertin door een prachtig
stadgezigt met sneeuw, scherp door de zon verlicht, Bosboom door de K e r k t e
Haarlem.
De dierenwereld vindt haar schilders in Cuneus: twee h o n -

1

Rickard van Orley leefde van 1652 tot 1732. In naam of jaartal is dus een vergissing.

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

252
d e n k o p p e n , in Moerenhout: s t a l m e t p a a r d e n , in D.J. Koelman met twee
meesterstukken; waarop de Durhamsche stier van wijlen Koning Willem II is
vereeuwigd. Ch. Rochussen doet ons met zijn s o l d a t e n b i j e e n k a n o n , zijn
B r a b a n t s c h e k a r , zijn b o s c h i n d e n h e r f s t vragen, waar hij toch het
meest in uitmunt: in dieren, figuur of landschap? Van Dirk Langendijk zijn er twee
uitstekende schilderijen, r u s t e n d k r i j g s v o l k en e e n g e v e c h t . En betrekkelijk
rijk is ook in deze verzameling de rubriek figuur en genre. Wij vinden er kinderkopjes
van Jules Laure en van Schmidt, die ook H u g o d e G r o o t o p L o e v e s t e i n
schilderde, vrouwenkoppen van Portielje en E. Fechner, een s l a p e n d k i n d van
Mertz, Bource's v i s s c h e r s w e d u w e , ‘h e t e e r s t e p i j p j e ’ van Elch. Verveer,
een hoogst aantrekkelijk jong N. Hollandsch paartje van J.H. Burgers, een stout
opgevat en uitgevoerd m e i s j e m e t e e n p a p e g a a i van Alex. Struys, een
meesterlijke Italiaansche markt uit de vorige eeuw van Cortazzo, waarop een uitermate
elegant kousenstopstertje de hoofdpersoon is, en een onvergelijkelijk kunstjuweeltje
van A. Savani, twee wonderschoone beeldjes, die gij niet lang genoeg zoudt kunnen
beschouwen. Een fruitstuk van Romeny en drie fruit- en bloemstukken van Daiwaille
behooren mede tot de sieraden der verzameling. Een er van is zijn laatste werk. De
doode patrijs, die er op voorkomt, was nog niet voltooid, toen de dood hem wegnam.
Nevens de kunstgewrochten van het penseel neemt een allerliefst beeldje van
terra-cotta: la petite mère, een meisje, dat haar' pop kust, geen onwaardige plaats in.
De hoogstbelangrijke collectie van deels zeer zeldzame vaderlandsche historieprenten,
die de Heer van Stolk bezit, kunnen wij alleen met een enkel woord vermelden. 't
Zou veel te veel tijd eischen, al wilden wij de talrijke portefeuilles ook maar vlugtig
doorloopen.
Tot het gebied der kunst mag ook wel gerekend worden het pracht-exemplaar van
Johan Blaeu's A t l a s , in vierentwintig rijk gebonden deelen, vol kaarten, platte
gronden, platen en wapens, met goud en kleuren afgezet, - en Michael Vosmaer's
Prin-
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c i p e s H o l l . e t Z e l . , met uitstekend gekleurde figuren van C.H. Bleyenborch
in 1585, een eenig exemplaar. En hoogst merkwaardig is het N.T., in 1717 bij Joh.
van Duren in den Haag gedrukt ‘d o o r l a s t v a n Z i j n e C z a a r s c h e
M a j e s t e i t P e t e r d e e e r s t e ,’ waarvan slechts 500 exx. werden gedrukt en
niet in den handel gebragt, maar naar Rusland verzonden.
Hebben wij op onze rondwandeling veel schoons gezien en ons overtuigd, dat
Rotterdam in zijne particuliere verzamelingen een' rijken kunstschat bezit, wij zullen
dien indruk nog zeer versterkt vinden bij ons laatste bezoek, dat wij brengen aan
eene collectie, die in hooge mate rijk en belangrijk mag worden genoemd, - die van
den Heer H. Roelofs Heijermans, op de Leuvehaven bij de Nieuwsteeg. Moet ook
hier het overzigt oppervlakkig blijven, het kan althans eenigszins aanwijzen, wat de
kunstminnaar hier aantreft. Wij vinden ook hier de bewijzen, dat de smaak van
kunstenaars en verzamelaars vooral figuur en landschap uitkiest, gelijk het ligtelijk
is te zien, welke meesters het meest in trek zijn. Daar zijn onderscheidene namen,
die wij telkens weêr ontmoeten, namen trouwens van artisten, die niet aan de
wisselzieke mode, maar aan de groote verdiensten hunner werken hun vermaardheid
danken. Maar nevens dezen, die ons altijd welkom zijn, leeren wij ook in de collectie
H e i j e r m a n s weêr een aantal anderen kennen, die hier alleen vertegenwoordigd
zijn.
Beginnen wij met de vermelding, dat deze verzameling niet minder dan zestien
doeken van Schelfhout bezit, zomers en winters, waaronder verscheidenen van zijn
beste werken en eene kolossale schilderij, een' zomer, uit 1849 dagteekenend. Van
B.C. Koekkoek zijn er vier van hooge waarde, vooral een prachtig landschap, dat
onder de meesterstukken van dien meester gerekend wordt. Van Leickert vinden wij
een fraai w i n t e r l a n d s c h a p m e t ij s, van van Borselen een l a n d s c h a p m e t
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h o o i w a g e n b i j b e t r o k k e n l u c h t , van J. van Deventer een' w a t e r m o l e n ,
van de Jong een l a n d s c h a p m e t r u ï n e , door Verboeckhoven gestoffeerd, van
Kuwasech, den vader, een Z w i t s e r s c h l a n d s c h a p , en van den zoon een
g e z i g t a a n d e n D o n a u , een zeldzaam, stuk van Roozen, verdienstelijk werk
van Jaspersen, Achenbach's leerling, van Karel Girardet, van op den Hooff en anderen,
terwijl onder de s t a d s g e z i g t e n van Weissenbruch, S.L. Verveer, Leickert en
Vertin meer dan één kunstgewrocht wordt gevonden. Zeestukken zijn er van L.
Meijer, M.T.H. de Haas, - e e n A m e r i k a a n s c h e h a v e n - van W. van Deventer
en van Gudin: een g l o e i j e n d e z o n en een A f r i k a a n s c h t a f e r e e l .
Ve e s c h i l d e r s als Verboeckhoven met een' prachtigen stier, Jacque met
s c h a p e n , vol waarheid, de Haas met voortreffelijke runderen, Verschuur met zes
schoone stukken, waaronder een paar p a a r d e n b i j e e n ' m u u r uitmunten, J.
van Strij met fraai vee, dragen het hunne tot den rijkdom der verzameling ruimschoots
bij. Bosboom en C.G. Haanen leverden k e r k e n ; van den eersten is er een m o n n i k
d i e h e t o r g e l b e s p e e l t , de tweede heeft er ook twee lamplichten: een i j s s t u k
met licht en een m a r k t b i j a v o n d . Ook Rosierse heeft er een lamplicht. Van de
dames Röder, Haanen en Alida Verstolk zijn er fraaije b l o e m s t u k k e n . Talrijk
zijn vooral de f i g u u r s c h i l d e r s . Oude vrouwtjes van Bakker Korff en Grips, de
i n g e b e e l d e z i e k e en k a z e r n e t a a l van David Bles, b o e r t j e s van H.F.C.
ten Kate en een binnenhuis van Stroebel, een meisje van Arie Scheffer, een
C h a r l o t t e C o r d a y van Henri Scheffer, fraaije figuurtjes van Kaemmerer,
Bourenger en van Wijngaerdt, twee schoone tafereelen van Ed. Girardet, vooral een
k i n d m e t e e n s c h a a p i n d e n w i n t e r , een uitstekend v r o u w t j e m e t
e e n k i n d o p d e n a r m e n e e n b o k j e n e v e n s z i c h , van Bouguereau,
een en ander boeit de aandacht bij een rondwandeling op de rijk voorziene bovenzaal.
Tot de curiosa behooren de kunstig van haar bewerkte landschappen van D. Knip;
maar eigenaardig aantrekkelijk is daar de allerliefste verzameling kleine paneeltjes,
allen even groot,
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door onze eerste meesters beschilderd. En dan wacht ons, ‘pour la bonne bouche’,
nog een kleine, maar prachtige collectie in een der benedenkamers. Daar staat een
groote B.C. Koekkoek, daar hangt een voortreffelijke Calame, een m i d d a g van E.
Girardet, een A m o r m e t e e n m e i s j e van Perrault, en drie uitstekende werken
van Bouguereau: een v r o u w m e t t a m b o u r i n , een m e i s j e a a n h a a r
t o i l e t en - misschien het schoonste van alles - een j o n g m e i s j e m e t e e n
kind op den schoot.
Dat de Rotterdamsche kunstliefhebbers en verzamelaars in de gelegenheid worden
gesteld, veel schoons te zien en voor hunne kabinetten aan te koopen, daarvan komt
voor een goed deel de eer toe aan de kundige en ondernemende kunsthandelaars
Köhler, Mastenbroek, Brouwer en Vlaanderen Oldenzeel.
Wij naderen het einde van onzen togt. Vertoefden wij geruimen tijd in de boekerijen
en schilderijverzamelingen, dan betraden wij daarbij een terrein, dat den gewonen
toerist of wandelaar welligt niet veel belang inboezemt, maar dat toch ook voor
anderen een hooge mate van aantrekkelijkheid heeft, en een wandeling door Nederland
in het laatste vierde deel der 19e eeuw zou onvolledig blijven, wanneer ook niet een
enkele blik was geslagen op de wijze waarop in een onzer groote steden liefde voor
wetenschap en kunst zich openbaart, en op de hulpmiddelen waardoor zij gekweekt
kan worden. Vreemde reizigers hebben 't over 't geheel beter begrepen, dan onze
stedebeschrijvers en geschiedschrijvers, dat een volk mede aan zijn bibliotheken en
kunstverzamelingen wordt gekend. Dat uw gids R o t t e r d a m daarvoor uitkoos,
laat zich ligtelijk verklaren. Immers, bezoeken, als hij met u bragt, kunnen moeijelijk
bij een verblijf van een paar dagen worden afgelegd. Zal het overzigt niet zeer
oppervlakkig blijven en vermoeijing des geestes niet een
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eenigszins naauwkeurig onderzoek belemmeren, dan moeten van tijd tot tijd een paar
vrije uren er aan gewijd kunnen worden. Dit heeft de vreemde reiziger doorgaans
voor, dat hij, door geen bezigheden gebonden, zijn verblijf in belangrijke steden kan
rekken zoolang hij het noodig acht en onverdeeld zijn' tijd kan besteden aan de
nasporingen, die hij wenschelijk rekent. 't Kan zijn, dat menig Nederlander juist
daarom ook beter te huis is in de kunstkabinetten en bibliotheken van het buitenland,
dan in die van zijn vaderland, waar voor hem de zweep des drijvers maar zelden rust.
't Is daarom goed, wanneer althans nu en dan tentoonstellingen van oude
kunstwerken of van oudheden, als te Amsterdam, 't eens te zien geven, wat in onze
groote steden nog bewaard is, en waarvan anders welligt geen sterveling zou weten
dat het nog bestaat en hoe rijk het vaak is aan belang!
Rotterdam zou op verre na zooveel niet kunnen tentoonstellen. 't Is een nieuwe
stad. Maar dat er niettemin vrij wat meer te zien is, dan wat het oog op de straten en
kaden en havens boeit, dat niet enkel de belangen en behoeften des dagelijkschen
levens er worden behartigd, maar ook voor wetenschap en kunst oogen en harten
openstaan, dat heeft onze wandeling in de stille heiligdommen, aan kennis en
schoonheid gewijd, ons kunnen leeren.
Wij hebben nog één bezoek te brengen aan eene inrigting, die in een stad van handel
en scheepvaart eigenaardig te huis behoort. Op de bovenverdieping van het fraaije
gebouw der K.N. Ya c h t c l u b aan de W i l l e m s k a d e vinden wij het M a r i t i e m
M u s e u m . De smaakvolle zalen van het in 1851 voltooide gebouw houden ons niet
langer op, dan noodig is om het schoone portret van Z.M. den Koning door Pieneman
te beschouwen, waaraan weldra een waardige tegenhanger zal worden toegevoegd
in het afbeeldsel van Z.K.H. Prins Hen-
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drik, door Bisschop gepenseeld. Hooger ligt ons doel, en na een wijle klimmens
bereiken wij de zalen, waarin de reeds belangrijke verzameling doelmatig en sierlijk
is tentoongesteld. Bij wijze van inleiding vinden wij op het portaal een schilderij van
W. Troost, d e e e r s t e w e d s t r i j d d e r Ya c h t c l u b i n 1851, eenige kano's,
enkele afbeeldingen en modellen van stoom- en zeilschepen en eenige
scheepsbenoodigdheden. In de lokalen zelven kunnen wij het oog laten gaan over
de verschillende bestanddeelen, tot den bouw, de tuigage, de bewapening, de
herstelling, de beveiliging van schepen vereischt, - houtsoorten, proeven van allerlei
touw- en ijzerwerk, spillen en blokken, masten en ra's, toestellen om zeilen te reven,
onderdeelen van stoomwerktuigen, ook afbeeldingen van dokken, lichttorens en wat
dies meer zij. Wij merken daarbij ook modellen op van inrigtingen, in de praktijk
ondoelmatig gebleken; wij vinden er den voortreffelijken misthoorn van Lefèbre en
enkele merkwaardigheden, als een' telegraafkabel, door de schroef eener stoomboot
wonderlijk in elkander gewerkt, en een ijzeren staaf uit een gezonken schip, met een
menigte oude O.I. duiten begroeid. Wij zien hier ook tal van scheepsmodellen in hun
geheel: de zware, ouderwetsche, rijk beschilderde en vergulde schepen, waarmede
onze vaderen hun stoute togten naar Indië deden, en die het ook weêr bewijzen, hoe
zij overal de kunst ter versiering wisten aan te brengen; de forsche bodems, waarop
de Trompen en de Ruijters vochten, de linieschepen uit Zoutman's tijd, de kolossale
gevaarten uit de eerste helft dezer eeuw, de logge kanoneerboot, waarop van Speijck
de eer der vlag handhaafde, de ramtorenschepen en monitors, die thans het vak
bederven. Zie hier het linieschip Soestdijk, een geschenk van Prins Hendrik, dat in
het midden opengaat en de inwendige inrigting van zulk een zeekasteel te zien geeft,
en de voor- en achtergedeelten van een dergelijk schip, van denzelfden vorstelijken
schenker. Hier zijn de koopvaarders, aanvankelijk sterk bewapende oorlogsbodems
te gelijk, toen de peper en de specerij van vijandige Europeesche mededingers en
inlandsche stammen met het kanon
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moest worden gehaald, en hun opvolgers: brikken en koffen voor de kleine vaart,
barken en fregatten voor de groote, tot de tegenwoordige vlugge clippers toe. Zie
hier de visscherluî: Seheveningsche pinken, Marker botters, Arnemuider bomschuiten,
oude haringhoekers en de nieuwe sierlijke loggers van Vlaardingen. Ziehier de
binnenschepen, sterke poonen, sints twee eeuwen onveranderd, de lange aken van
Lahn en Rijn, de pleiziervaartuigen, het Zaansche tentjagt, groen en goud, het rijk
gebeeldhouwde speeljagt, de boeijers en kotters en centerboards, de ligte gieken,
ijsschuitjes ook, - en zie hier ook de loodsrinkelaars en de reddingboot. Ook
stoombooten ontbreken natuurlijk niet. Wat verschil tusschen dit oude, armoedige,
hulpelooze vaartuig, dat het eerst in Engeland in de vaart is gebragt, en de ranke
stoomers, die thans de zeeën doorkruisen, de rivieren doorklieven! Ook de eerste
stoomboot op Engeland, die in 1834 op Feijenoord gebouwd is en bij het uitgaan
verging, de ongelukkige P y l a d e s , is er te vinden.
Onder de modellen zijn er niet weinigen, die ook door keurige bewerking
uitmunten, en behalve de vorstelijke geschenken van den Prins, wiens naam in
Rotterdam zoo hoog in eere is, zijn er belangrijke inzendingen van de fabriek
Feijenoord, van Napier & Sons te Glasgow, van L. Smit en Co. te Kinderdijk, terwijl
ook tal van particulieren de verzameling verrijkten, door allerlei voorwerpen te
schenken of in bruikleen af te staan.
Merkwaardig is het model van een vaartuig, vermoedelijk uit de 16e eeuw, in 1822
bij Capelle in N. Brabant gevonden, dat waarschijnlijk tot een schipbrug behoord
heeft. Een rapport dienaangaande, is op last van het Ministerie van Marine opgemaakt
en ter kennisse van het publiek gebragt.
Voor de kennis van uitheemschen scheepsbouw kunnen wij op het museum, behalve
modellen van Venetiaansche gondels, een Donau-vrachtschip, een Turksche caïque,
een Kamschadaalsche kano en dergelijken, de belangrijke verzameling raadplegen
van vaartuigen uit onze Indiën, van Ceylon en Siam, van China en Japan, terwijl
eene collectie Japansche timmergereedschappen,
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maar bovenal een menigte Indische wapens en een veroverd Atchineesch vaandel,
ons in de gewesten aan de andere zijde van den evenaar verplaatsen. Deze rubriek
zal eerstdaags nog belangrijk worden uitgebreid door de weefsels en wapens, door
den heer E. van Ryckevorsel van zijne reizen in Indië medegebragt.
Niet onmiddellijk met scheepsbouw, maar toch met onze geschiedenis in verband
is het eiland D e c i m a , dat in eene nevenzaal geplaatst is. De bibliotheek van het
museum is nog niet zeer uitgebreid. Er zijn een aantal boeken, tijdschriften, verslagen
over scheepsbouw, stoomwerktuigkunde, zeevaartkunde, meteorologie, enz.,
waaronderWitsen'ss c h e e p s b o u w ,G.Groenewegen,v e r s c h e i d e n e s o o r t e n
v a n H o l l a n d s c h e v a a r t u i g e n , geestig geteekend en gegraveerd, een fraai
exemplaar van Barth's: r e i z e n i n A f r i k a , het kostbare werk: the d e p t h s o f
t h e s e a , benevens vele losse kaarten en platen.
En hiermede, vriendelijke lezer, kunnen wij afscheid nemen van verzamelingen en
collecties, van kunstgewrochten en merkwaardigheden. 't Is ons goed, wanneer de
frissche wind ons weêr om de slapen speelt, en vrolijk begroeten wij de wereld der
werkelijkheid, altijd zoo schoon, niet het minst wanneer wij het weder hebben gezien,
hoe de kunst haar tracht te bespieden en weêr te geven, gelijk het oog des kunstenaars
haar zag. Met genot zien wij ze ‘in levenden lijve’ voor ons, onze stadgezigten, onze
riviergezigten, onze tafereelen uit het volksleven. Nu wij modellen en onderdeelen
van schepen en stoombooten in rijke verscheidenheid hebben beschouwd in de kalme
stilte van een museum, volgt ons oog met dubbele belangstelling de sierlijke
wendingen van den laverenden tjalk, de snelle vaart van de vlugge giek, de bevallige
vormen onzer ranke clippers, de ernstige lijnen onzer kloeke stoomers. Nu wij de
dieren- en plantenwereld uit verre, vreemde gewesten voor ons oog zagen voorbijgaan
en in den geest ook den mensch en zijn bedrijf aan de
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andere zijde van den evenaar gadesloegen, nu voelen wij te meer ons aangetrokken
door wat op den stroom en op de kaden van gindsche landstreken verhaalt. Vóór ons,
als wij het gebouw der Yachtclub verlaten, ligt een der booten op New-York. Welligt
treffen wij het op een' Zaturdag morgen, dat zij zich langzaam en statig in beweging
zet, terwijl op den wal en aan boord hoeden en zakdoeken ten afscheid wuiven, - een
laatste groet aan hen en van hen, die in de Nieuwe wereld hun geluk gaan beproeven.
Misschien is een der fraaije stoomschepen van de Rotterdamsche Lloyd juist
binnengekomen en heeft het zijn plaats aan de kade ingenomen. Onder de boomen
wacht een reeks van rijtuigen de passagiers; troepen zeemansvrouwen en kinderen
staan gereed de teruggekeerde mannen en vaders te ontvangen. De trap is uitgehangen,
de plank is gelegd, de bagage wordt van boord gebragt. Op de campagne, onder de
zonnetent, drentelen dames en kinderen en bruine baboes heen en weêr, tot hun goed
is uitgezocht en opgeladen. Dan vereenigt zich iedere familie, handen worden gedrukt
van lieve reisgenooten, van den wakkeren gezagvoerder en zijn flinke officieren.
Onder luid gejuich van de straatjeugd en onder het grijnzen van den koetsier beklimt
de baboe den bok der vigelante. De rijtuigen snorren heen; straks bedekken de kostbare
pakken tabak, zakken koffij, knasters suiker, schuitjes tin der rijke lading den wal.
- Ginds ligt de stoomboot, die van Afrika's westkust de groote vaten palmolie aanbragt,
en de kleine paardjes uit de diergaarde wachten op de kooijen en hokken met vreemde
dieren en vogels. De jongens trachten er in te gluren en met levendige belangstelling
volgen zij den matroos, die een' papegaai meê naar huis bragt; met nog grooter
opgewondenheid vergezellen zij den gelukkigen eigenaar van een' aap. - Daar ratelt
het ijzer, dat de Engelsche booten lossen; hier staat de katoen op de kade; ginds wordt
op wagens of in ligters weggevoerd, wat zoo even uit de donkere diepte te voorschijn
kwam. Daar komen de passagiers van Londen in fantastische costumes; ginds worden
runderen en schapen op de booten gedreven en trappelen de kleine, Poolsche

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

261
paardjes, die in de mijnen van Albion hun leven zullen gaan doorbrengen. - Daar ligt
de onwelriekende, maar nuttige vracht der Noorweegsche stoomers: stapels atokvisch,
rijen traanvaten. Ginds stroomt uit de zijden van de Oostzee-boot de rogge en de
boekweit in de schuit aan haar zijde. - Op den stroom wordt de Oostinjevaarder
uitgesleept; de vlag gaat op en neêr, de scheepsbel wordt geluid, een driewerf
h o e z e e weerklinkt ten afscheid. De zwarte kolenbrik baant zich een' weg door de
kracht van haar graauwe zeilen; de vlugge schooner laat het helder witte doek, dat
hij voert, blinken in de zon. Hier, aan den oever der rivier, waar zooveel rijke en
afwisselende tafereelen ons boeijen, hier wordt het oog niet verzadigd van het zien.
En hier willen wij elkander verlaten. Laat ons scheiden met den indruk van het
opgewekt leven, dat de tweede stad onzes vaderlands in zoo hooge mate vertoont,
en wenschen wij voor Rotterdam een schoone toekomst voor zijn scheepvaart en
handel, ook voor hoofd en hart zijner zonen en dochteren!
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Aanteekeningen.
Omtrent den uitleg van Rotterdam aan de overzijde der Maas is o.a. te raadplegen,
het opstel van Dr. T.J. Stieltjes, in E i g e n H a a r d , 1876, No. 44. Omtrent de
pneumatische fundering en het oprigten van den gevallen pijler: D.A. Wittop Koning,
ibid. N. 37, beiden met afbeeldingen. - Bijzonderheden betreffende de stad zijn te
vinden in het prachtwerk: R o t t e r d a m g e s c h e t s t i n z i j n v o o r n a a m s t e
g e b o u w e n , k e r k e n e n g e s t i c h t e n , met artikelen over en af beeldingen
van het s t a n d b e e l d v a n E r a s m u s , het m u s e u m B o y m a n s , de b e u r s ,
de S t . L a u r e n s k e r k , het r a a d h u i s , met drie platen, de Z u i d e r k e r k , het
g e r e g t s g e b o u w , het gebouw der K.N. Ya c h t c l u b , de D e l f t s c h e p o o r t ,
het s t a t i o n v a n d e n H o l l . s p o o r w e g , de d i e r g a a r d e , h e t p a r k , het
s t a n d b e e l d v a n To l l e n s , de k o s t s c h o o l v o o r I n d . k i n d e r e n , het
z e e m a n s h u i s , de D o e l e n , de s c h o u w b u r g , de p a r o c h i e k e r k d e r H .
R o s a l i a , de m a a t s c h a p p i j t o t N u t d e r Z e e v a a r t , het z i e k e n h u i s ,
de K o n i n g s b r u g en een g e z i g t o p d e W i l l e m s k a d e . Sints de uitgaaf
van dat werk, in 1863, is wel vrij wat veranderd, maar toch niet zóóveel, of de
belangstellende vindt daar de noodige berigten in voldoende mate. Het aantal kerken
is in de laatste jaren vermeerderd met de fraaije R.C. kerk in het Boschje, de schoone
kapel in de Eendragtstraat en die op de R.C. begraafplaats, de Westerkerk ten behoeve
der Hervormden, de kerk van de Duitsch Evangelische gemeente en de kerk der
Gereformeerden in de Hovenierslaan. Aan den Binnenweg verrees een gesticht voor
ongeneeslijke kranken voor R. Catholieken, terwijl aan den zeedijk, onder Delfshaven,
het buitengoed S c h o o n e n b e r g tot een dergelijk doel voor Protestanten werd
ingerigt. Een kinderziekenhuis werd gebouwd en een gesticht voor minvermogende
ooglijders. Wij kunnen ze alleen v e r m e l d e n , niet b e z o e k e n . Rotterdam won
twee monumenten, dat van G.K. van Hogendorp op het Hogendorpsplein en dat op
de Nieuwmarkt. Het Park werd aanmerkelijk uitgebreid en het daaraan grenzende
buitengoed d e H e u v e l door de stad aangekocht. Er bleef dus nog stof genoeg
onbehandeld.
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Een ‘belangstellend vriend van dergelijke wandelingen’ wees mij op het S c a b i n a a l
a r c h i e f en het N o t a r i ë e l a r c h i e f , beiden op de Arrondissements-regtbank
aanwezig, als belangrijk en der vermelding waardig. De tijd tot bezoek ontbrak mij
evenwel.
Omtrent de wervels op de rariteitenkamer zij opgemerkt, dat ik er dezen zomer
op de tentoonstelling te Leeuwarden dergelijken vond, deels kleiner, afkomstig nit
de terp van Holwerd (zaal III), deels grooter, te Workum gevonden (zaal I).
Bijzonderheden omtrent de oude geschiedenis van Rotterdam zijn grootendeels
ontleend aan verschillende opstellen in de R o t t e r d . h i s t o r i e b l a d e n , waar
ook een geschiedenis van het Erasmiaansch gymnasium van den rector Kan voorkomt
en een uitvoerige bijdrage over het B a t a a f s c h g e n o o t s c h a p .
Betreffende de inrigting voor doofstommen, de diergaarde, het leeskabinet zijn
de v e r s l a g e n te raadplegen.
Omtrent het museum Boymans zij opgemerkt, dat de schenker zijne verzameling
aanvankelijk aan de stad Utrecht had aangeboden; maar Utrecht weigerde en toen
werd het aanbod aan Rotterdam gedaan.
De schilderij van A. van der Werff, in het Oudemannenhuis, verkeert helaas! in
geen' al te goeden toestand. Zij mogt wel eens worden onder handen genomen, om
voor verder bederf te worden bewaard. Wie haar beziet, zal tevens den fraai gesneden
schoorsteenmantel wel opmerken en een oog hebben voor het deftige voorportaal
met zijn met wapens versierd plafond. Het portret in het Oudevrouwenhuis stelt een
jonge, schoone vrouw voor, in 't zwart gekleed, met rood fluweelen ondermouwen
en een gouden keten op de borst. Het stuk draagt naam noch jaartal, maar is, naar 't
kostuum te oordeelen, uit het eind der 16de eeuw. De beide wapens, er op
voorkomende, schijnen te wijzen op de geslachten v a n H o v e en v a n Z i j l l .
Welligt is in de archieven van het gesticht iets omtrent haar te vinden. Op het
schilderachtige poortje, dat tot het gebouw behoort, staat het bij de Rotterdammers
welbekende ‘K a a t j e ’, in de u i t h a n g t e e k e n s van van Lennep en Ter Gouw
afgebeeld. (Deel I bl. 300.) Volgens eene familieoverlevering is het aardige beeldje
vervaardigd door Arnold Bogaerdt, beeldhouwer en wagenmaker hier ter stede,
vermoedelijk omstreeks 1784. Bij een herstelling aan het gebouw, in 1829, viel het
aan stukken, maar werd door een' werkman naauwkeurig nagemaakt en hersteld.
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De schilderijkabinetten heb ik gegeven, gelijk zij waren toen ik hen bezocht. Aankoop
en verkoop kan hier of daar eenige verandering hebben te weeg gebragt.
Verzamelingen van oudheden, althans op eenigszins uitgebreide schaal, zijn mij niet
bekend; de Heer C.M.C. Obreen bezit een niet onbelangrijk aantal geschilderde
glazen en vele afbeeldingen van kasteelen, vooral uit Z. Holland. Van munt- en
penningverzamelingen weet ik alleen die van den Heer H.M. Rykhart
(Jonkerfransstraat). Een vrij uitgebreide verzameling historieprenten en portretten
was in 't bezit van Dr. A. de Jager, die ook een belangrijke collectie
B i l d e r d i j k i a n a had bijeengebragt. Niet alledaagsch zijn de zeer fraaije fotografiën
van Griekenland, in het bezit van den Heer J.H. Cornelder. Eene eigenaardige
verzameling is aangelegd door den Heer Gr. Bogaerdt 't Hooft (Goudsche straat), nl.
een aantal kunstig van hout gesneden en beschilderde modellen van oude
Rotterdamsche bouwwerken, als het H o f p o o r t j e , de o u d e H o o f d p o o r t , het
voormalig stadhuis, de p o o r t v a n h e t O u d e v r o u w e n h u i s , met ‘Kaatje’,
de p o o r t v a n h e t z e e k a n t o o r , de w e s t g e v e l v a n d a t g e b o u w met
een gedeelte van de binnenplaats. Een lettorzetter ter drukkerij van den Heer 't Hooft,
J.J.G. Zöllner J.Gzn., heeft naar diens ontwerpen en aanwijzigingen het zeer
verdienstelijk snijwerk vervaardigd.
Een overzigt van het Maritiem Museum is geplaatst in E i g e n H a a r d , 1877,
No. 34, en van zeer bevoegde hand afkomstig.
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Naar Overflakkee en Goeree.
't Is eene eigenaardige wereld, waarin wij ons gaan ver plaatsen. 't Is een rijk en
vruchtbaar land, dat wij gaan bezoeken. 't Is een merkwaardig plekje gronds, waarop
wij eenigen tijd willen vertoeven. Afgezonderd, in het midden van groote wateren
ligt het eiland, dat in den loop der eeuwen werd veroverd op de golven. Uit tal van
platen, slikken, gorzen, schorren, aanwassen waren allengs twee eilanden gevormd,
vóór omstreeks eene eeuw tot een geheel verbonden. Hier, waar de wateren onzer
grootste rivieren en de golven der Noordzee elkander ont moeten, hier werkten sints
overoude tijden bezonken rivierslib en zeeklei zamen, om oude welvaart te verwoesten
en nieuwe bronnen van voorspoed te doen vloeijen. De breede stroomen, die het
eiland aan drie zijden omringen, de geweldige watermassa der zee, die het aan den
Westhoek bespoelt en bij storm en vloed diep landwaarts indringt, hebben het gevormd
en houden niet op, het te vergrooten en te bedreigen. 't Is er een voort durende
worsteling om het water te behouden en te verdringen tevens, want ondiepte is de
ondergang der zeeplaatsen, en schuurt de stroom diepten langs den wal, dan is 't een
gevaar voor de dijken. 't Is er de strijd met het grillige element, dat, menig-
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maal met alle berekening spottend, in éénen nacht het werk van jaren verwoest, en
dat in zijn' schoot het kostbare slib bewaart, waarmede het vergoedt, wat het bedierf;
dat kloeke hofsteden doet bouwen op de plek, waar eenmaal groote schepen voeren,
en van visschers boeren maakt. Hier zien wij, hoe het land onzer woning werd
gevormd. Hier leeren wij ook begrijpen, hoe ons volkskarakter zich vormde. Grond
en geschiedenis staan ook hier in het naauwste verband. Op eilanden als dit werd het
geslacht van kloeke visschers en zeerobben gekweekt, die op hun geweldige stroomen,
in hun afgelegen polders, aan vrijheid gewoon waren geraakt en in hun' moeitevollen
arbeid ook de geestkracht hadden gewonnen, om haar te dragen, den wil en den
moed, om haar te handhaven. In de harde school, hier doorloopen, leerde het volk
alle ontberingen te verduren, geen gevaren te ontzien en den strijd met een'
overmagtigen vijand evenmin te vreezen, als den strijd met de geduchte wateren. Op
de pinken en hoogaarsen groeiden de ontembare geuzen, die het durfden opnemen
tegen den koning van Spanje en zijn onverwonnen veteranen; de onversaagde
matrozen, die uit Oost en West de schatten gingen halen; de wakkere gasten, die met
Tromp en de Ruyter de koningsvloten van Frankrijk en Engeland sloegen. En hier
is nog altijd het tooneel van dien ernstigen, geduldigen, volhardenden arbeid, waaraan
de vreemdeling - welligt niet ten onregte - de stroefheid, de degelijkheid, de taaije
vasthoudendheid van onzen volksaard toeschrijft.
Niet hier op O v e r f l a k k e e e n G o e r e e alleen werd natuurlijk dat krachtig
menschenras gevormd. Niet van dat eiland alleen heeft de geschiedenis dergelijke
dingen te verhalen. Maar in zijn geschiedenis vinden wij als de type van wat omtrent
een groot gedeelte onzes vaderlands gelden mag; en wat elders reeds nagenoeg tot
het verledene behoort of op kleiner schaal is te zien, dat vinden wij hier nog als
behoorend tot het tegenwoordige, dat geschiedt hier nog in zulke afmetingen, dat zij
ook het oog van den oppervlakkigsten bezoeker treffen en trekken. En daarom durf
ik met vrijmoedigheid uwe belangstelling vragen
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voor een landstreek, in menig opzigt zoo eigenaardig en zoo merkwaardig, voor een'
grond, zoo rijk en zoo vruchtbaar, als het eiland O v e r f l a k k e e e n G o e r e e is.
Als men ergens zijn wil, dan is de vraag: ‘hoe men er komt’ niet ongepast. Voor een
bezoek op Overflakkee is zij van belang. 't Hangt er van af, waar men van daan komt,
maar in elk geval hebt gij te doen met het water, en bij den overtogt daarvan speelt
wind en weêr, speelt vooral het getij een groote rol. 't Gemakkelijkst en zekerst is
het eiland te bereiken van Rotterdam, hetzij met de boot, die op Middelharnis vaart,
als men op het Westelijk deel moet zijn, hetzij met de Middelburgsche boot, die een
station te Ooltgensplaat heeft, als het doel in het Oostelijk gedeelte ligt. Maar in elk
geval is de reiziger dan nog maar aan de uiterste grenzen des lands en welligt nog
eenige uren van zijn bestemmingsplaats verwijderd. Een vast veer onderhoudt met
roeischuit of hoogaars, op bepaalde tijden, de gemeenschap tusschen Hellevoetsluis
en 't sas van Dirksland, en het heeft althans dit voor, dat men er op rekenen kan. 't
Moet al heel erg zijn, als de veerluî niet overgaan! Maar het ‘sas’ ligt ver van alle
bewoonde plaatsen, en Hellevoetsluis behoort ook al niet tot de steden, die aan ieders
weg liggen! Wenscht gij in den omtrek van Goeree te zijn, dan kunt gij beproeven,
accoord te maken met een' visscherman, die u van Hellevoet naar de haven van
Goeree of van Stellendam, of van Brouwershaven naar die van Ouddorp kan brengen.
Is wind en tij gunstig en het water hoog, dan geschiedt de overtogt spoedig genoeg.
Hebt gij het tegen wind en stroom, of noodzaakt de lage waterstand tot een' grooten
omweg om de droogten en platen heen, dan, ja, dan kan de reis uren duren, met de
kust in 't gezigt; en niet ligt is onder zulke omstandigheden een schipper te vinden,
die zelfs voor grof geld bereid is tot de vaart. Bij frissche koelte kan 't ook op de
breede zeegaten niet onaardig spoken, als de
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golven der Noordzee hun kracht doen gevoelen. Dan is 't niet zonder bezwaar, niet
zonder gevaar zelfs, al is de togt ook geenszins zonder opwekkend genot, mits schip
en bemanning vertrouwd zijn.
Wat ons betreft, wij gaan niet de boot van Rotterdam naar Middelharnis, bezoeken
vandaar het Westelijk deel van het eiland, en nemen over het sas van Dirksland den
terugtogt aan. Wij zien dan van het land het merkwaardigste, en van verschillende
reisgelegenheden hebben wij een proeve.
Onderweg merken wij ook nog wel het een en ander op, dat onze aandacht verdient,
want wij komen door landstreken, waar reizigers niet dikwijls anders dan voor zaken
heendwalen.
Op het aangekondigde uur, dat telkens verandert naar het tij, verlaten wij de
O o s t e r k a d e te Rotterdam, waar vooralsnog de boot haar ligplaats heeft. Treft
het, dat de tijd van afvaart zamenvalt met den tijd van druk spoorwegverkeer over
de Maasbrug, dan kunnen wij het genoegen hebben, in de Koningshaven te wachten
totdat de treinen gepasseerd zijn en de brug geopend wordt, en dat kan soms lang
genoeg duren. Wij houden 't er voor, dat de spoorbrug open is en de stadsbrug open
gaat en wij zonder hindernis het kanaal doorstoomen. Een blik over de groote werken
der Handelsvereeniging en van den Staat overtuigt ons, dat zij allengs meer de
voltooijing naderen, maar dat er nog vrij wat water door de Maas moet gaan, eer
alles gereed zal zijn, en als wij de Koningshaven achter ons hebben, dan merken wij
op, hoe spoedig alles verandert. Konden wij bij ons bezoek aan Rotterdam het gezigt
op de spoorwegbrug indrukwekkend noemen, wat sedert van de overspanning der
veel lagere stadsbrug over de Maas gereed kwam, heeft dien indruk grootendeels
doen verloren gaan. - Tusschen de schepen en stoombooten, die op stroom liggen,
gaat het door, langs de lange rij der vaartuigen aan de kaden, voorbij de statige
huizenreeks en
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voorbij de mondingen der havens met hun bosch van masten. Het frissche groen van
het Park vervangt de donkere gevels der gebouwen, de kloeke boomen van ‘den
Heuvel’ vliegen voorbij, even als de iepen op den dijk, die ter linkerzijde Katendrecht
en Charlois verbindt, met de scheepstimmerwerf en het drooge dok, en als de weiden
aan den voet van den hoogen zeedijk regts, tusschen Rotterdam en Delfshaven, met
de zwarte machinefabriek op den voorgrond, waar een groote zeeboot op de helling
staat, en de kolossale suikerraffinaderij, wier hooge schoorsteen wolken rook ten
hemel zendt.
Daar ligt Delfshaven. Vergeefs zouden wij van de rivier het gezigt op de stad
trachten weêr te vinden, dat nog in Noord-Amerika aan den wand van meer dan ééne
woning hangt, ter herinnering aan de plaats, waar de eerste Pelgrimvaders - een deel
van John Robinson's gemeente te Leiden - scheep gingen, om in de nieuwe wereld
een ander vaderland te zoeken. Delfshaven is aan de rivierzijde in de laatste jaren
aanmerkelijk veranderd. Ter betere waterkeering in de stad, die bij hoogen vloed
gedurig aan overstrooming bloot stond, zijn nieuwe dijken sluiswerken aangelegd.
Een eilandje in de rivier, voor den ouden havenmond, is bij den vasten wal ingedamd
en zoo is het stedeken vrij wat op den achtergrond geraakt. Over de naakte vlakte
ligt het tamelijk ver en grootendeels achter wat boomgewas verscholen, waartusschen
enkele zwarte muren van branderijen doorschemeren en waarboven zich de
koepeltoren van de Hervormde kerk en de ranke spits van het nieuwe bedehuis der
R. Catholieken verheffen. Het fraaije standbeeld van P i e t H e i n kunnen wij van
hier niet onderscheiden.
Die lange krib van rijswerk en steen, langs de rivier gelegd, is ten dienste der
zalmvisscherij. De visschers zijn daar ginds bezig met het ophalen van de netten; het
kleine stoombootje, dat de schuiten sleept, waarvan de netten worden uitgebragt,
heeft zijn' halven cirkel door den stroom getrokken en ligt voor het oogenblik in rust,
terwijl de kostbare buit verzameld wordt, die duur wordt betaald, maar wier vangst
ook zware uitgaven
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vordert. Achter de krib ligt nog een groote, ondiepe waterplas, die ook wel te zijner
tijde zal worden ingepolderd. Het werk langs de rivieren staat niet stil. Onophoudelijk
veranderen de oevers van gedaante en al smaller wordt de stroom, die intusschen
nog altijd een indrukwekkende breedte behoudt.
Weldra hebben wij S c h i e d a m voor ons, en met sierlijke bogt wendt de vlugge
boot zich om, om eenige oogenblikken aan den steiger aan te leggen. Ook van
Schiedam zien wij niet veel. De stad blijft grootendeels verborgen achter de boomen,
langs de haven geplant, en achter de masten en schoorsteenen der schepen en booten,
die de grondstof aanvoeren voor het wereldberoemd fabrikaat, waardoor de naam
‘Schiedam’ in alle oorden der beschaafde en halfbeschaafde wereld genoemd wordt
en waaraan wij het te danken hebben, dat aan millioenen het bestaan van een land,
dat H o l l a n d heet, niet onbekend is gebleven. Wat zou de wereld van Holland
weten, als het niet was door Schiedam! Eenige groote vaten liggen op den wal, en
gij vermoedt ligtelijk, wat er in te vinden zou zijn. De sleepers en sjouwerlui w e t e n
het bij ervaring. Zij verstaan uitstekend de kunst, om met een klein boortje, dat tot
hun uitrusting schijnt te behooren, een gat in het hout te maken, en na min of meer
ruim gebruik van den inhoud, het gat weêr te stoppen met een pennetje, waarvan zij
ook voorzien blijken. De roode en groene kistjes, die wij bij onze wandeling door
Rotterdam zeker wel hier of daar hebben zien inladen, zijn ook uit Schiedam
afkomstig, of althans uit Delfshaven of Rotterdam, die uit een jeneverkundig oogpunt
ook tot Schiedam gerekend worden.
't Verdriet ons niet, wanneer het oponthoud hier niet te lang duurt; want behalve
de beweging der komende en gaande passagiers is er niet zeer veel te zien, al is het
gezigt over de rivier met de op stroom liggende schepen ook vrolijk genoeg, om een
wandeling naar h e t h o o f d voor de inwoners der stad tot een aangename uitspanning
te maken. Onze boot draagt het hare tot verlevendiging van het tooneel bij, terwijl
haar bel wordt geluid, de plank wordt ingenomen, de raderen zich in beweging zetten
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en het ranke vaartuig dwars de rivier oversteekt. Tegenover Schiedam ligt P e r n i s ,
het nette visschersdorp langs den zwarendijk, niet zijn kloeke botters in de haven en
met de vruchtbare landen daar achter, waarin de rijke boerenhofsteden zijn verspreid
en waar, in de verte, de torens van Poortugaal en Hoogvliet schemeren. Wij leggen
niet aan, maar als er passagiers moeten worden opgenomen of afgelaten, dan stoppen
wij een oogenblik: een bootje schiet langs zijde, een tros wordt uitgeworpen, de trap
wordt gestreken - ‘vooruit’, de raderen doen het schuim weêr opspatten en op de
lange golven danst het schuitje naar wal.
Ginds ligt V I a a r d i n g e n . Ook hier een wijle tijds oponthoud. Vlaardingen
breidt zich nog grootendeels langs de rivier op den ‘zeedijk’ uit, maar ook aan de
haven zien wij een lange, dubbele huizenreeks. Daar liggen de fraaije, vlugge loggers,
de opvolgers der plompe buizen en hoekers, waarvan nog enkelen over zijn. Hier is
nog altijd een der hoofdzetels van de haringen kabeljaauwvangst, al is die tak van
bedrijf niet meer, wat zij vroeger is geweest. Den ouden ‘buisjesdag’ zouden wij niet
meer in eere vinden. Wandelden wij het plaatsje door, wij zouden er niets meer
aantreffen, wat aan zijn' hoogen ouderdom herinnert. Daar is geen spoor meer over
van zijn' ouden grafelijken burgt, noch van het kerkje, dat door Willebrord gesticht
moet zijn geworden, dat door graaf Aernoud aan de abdij van Egmond werd
geschonken en, na langen twist met de bisschoppen van Utrecht en de abten van
Epternach, in 1162 voor St. Adelbert behouden bleef. Evenmin is er iets bewaard
van het prachtige heerenhuis, dat de ambachtsheeren van Vlaardinger-ambacht er
later bewoonden. Maar behalve een aantal meest enge straten, grootendeels met lage,
maar ook ten deele met meer aanzienlijke huizen bebouwd, zouden wij er een vrij
nieuwe, inwendig zeer nette Hervormde kerk kunnen bezoeken en den grond, door
de tuinen van het voormalige ‘Hof’ beslagen, tot een zeer gewaardeerde openbare
wandelplaats ingerigt vinden, die in de deftige steenen palen van het hek nog de
herinnering aan haar vroegere bestemming bewaart.
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Wij houden ons echter voor dergelijke onderzoekingen niet lang genoeg op. De boot
verlaat de aanlegplaats en Vlaardingen verdwijnt allengs uit het gezigt. Daar rijst in
de verte de hooge slanke toren van M a a s s l u i s als een obelisk boven het vlakke
landschap op. Wij komen daar niet voorbij. Vóór ons splits zich de stroom. De
landpunt tusschen beide armen is de uiterste spits van het eiland R o o z e n b u r g .
De rivier regts is de nieuwe waterweg naar Rotterdam. De rook daarginds is van een
boot in het kanaal. De schooner, die daar komt opzeilen, komt uit zee. De masten
daar in de verte zijn van uitgaande schepen. Aan de andere zijde van Roozenburg
loopt de oude waterweg. Hier langs voeren in vroeger eeuwen de koopvaarders, die
voor Rotterdam en Dordt waren bestemd. Bij Brielle, welks zware stompe toren wij
in 't verschiet ontwaren, kwamen zij binnen en in de breede Maas vonden zij een
voortreffelijk vaarwater. Maar voor den riviermond zetten zich banken en vormden
zich ondiepten. Reeds in het midden der vorige eeuw was dit zeegat onbruikbaar
geworden voor schepen die meer dan twaalf voet diepgang hadden, en reeds
anderhalve eeuw vroeger was bij het destijds nog armelijke Hellevoetsluis een hoofd
gemaakt ten dienste der schepen, die het G a t v a n G o e r e e binnenvielen. Thans
heeft den Briel alle scheepvaart van beteekenis verloren, en zien wij, voor ons., in
die rigting, groote vaartuigen of zeestoombooten, dan hebben zij gebruik gemaakt
van het Voornsche kanaal, dat in de jaren 1827 tot 1829 is gegraven. Wij varen de
rivier niet zóóver af, dat wij de N i e u w e s l u i s bereiken, waar dit kanaal in de
Maas uitmondt, maar bij de uiterste punt van Roozenburg wenden wij links.om en
stoomen den linker arm der Merwede op, die den naam van d e O u d e M a a s
draagt, 't Is een kalm en vriendelijk Hollandsch landschap, met wilgen langs den
oever en riet langs den zoom der rivier, die hier in geen enkelen trek de nabijheid
van belangrijke koopsteden verraadt, al stroomt op korten afstand de fiere vloed, die
een der groote handelswegen van Europa is, en al dragen deze zelfde rustig kabbelende
golfjes de driemasters met hout bevracht, voor de
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werven van Dordrecht bestemd. Van de dorpen Hoogvliet en Poortugaal, eertijds
aan de Oude Maas, of althans zeer digt inde nabijheid, er van gelegen, scheidt ons
thans een breed en vruchtbaar voorland, binnen polderdijken, besloten, en aan de
regterhand overzien wij het rijke land van de sints langen tijd reeds vereenigde
eilanden Vo o r n e en P u t t e n , die vroeger door de Bornisse gescheiden waren.
Wij zijn nog, en blijven nog geruimen tijd, in het voormalig gebied der aloude
heerlijkheid van Putten. Van haar beroemde hoofdplaats G e e r v l i e t zien wij van
hier alleen op verren afstand den toren. Dat zware gevaarte met zijn stompe kap, dat
naderbij, te midden van boonen en daken, zich verheft, is de toren van
S p i j k e n i s s e . Hier is een station van de boot; hier stoppen wij, en wij zien de
reizigers, die ons hier verlieten, de lange laan inslaan naar dit welvarende en oudtijds
reeds bloeijende en vermaarde dorp, dat ook door een haven gemeenschap heeft met
de Oude Maas.
Niet lang meer blijven wij op die rivier. Bij de groote bedijkte plaat d e B e e r
wenden wij ons met een' scherpen hoek regts en vervolgen onzen togt op het smalle
vaarwater h e t S p u i , dat eerst in de zestiende eeuw is doorgegraven en dus tot de
betrekkelijk nieuwe stroomen moet gerekend worden. Hebben wij nog altijd aan
eene zijde het l a n d v a n P u t t e n nevens ons, aan den overkant liggen de
belangrijke B e i j e r l a n d e n , en verder Oostwaarts de rijke polders van den
H o e k s c h e n Wa a r d . Een groote boerenherberg ligt benedendijks. Hier vond
men weleer een der wachtposten van den Geervlietschen tol. 't Was later een wachthuis
met eene batterij van drie stukken, behoorende aan de Admiraliteit van de Maas.
Daar staan eenige kapwagens met kloeke paarden gereed, en als wij aan dit station,
nog onder den naam van d e n To l bekend, eenige boeren en boerinnen hebben
afgezet, dan kunnen wij hen weldra in verschillende rigtingen langs de breede dijken
zien heendraven, en tot op grooten afstand kan ons oog hen volgen. Aan deze
landstreek verbindt zich de herinnering aan den schitterenden en ongelukkigen
Lamoraal van Egmond en aan zijne gema
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lin, Sabina van Beijeren. Te midden der geweldige watermassa, die in de vijftiende
eeuw zich hier uitstrekte, sints de Hoeksche Waard in 1421 was overstroomd, lagen
een groot aantal platen en ruigten van allerlei vorm en van verschillende grootte,
maar allen van vette zeeklei gevormd en vruchtbaar in hooge mate. Velen er van, in
het westelijk deel van den Waard, kwamen in 1491 in het bezit van Jan van Egmond,
Heer van Egmond en IJsselstein, bannerheer van Baer, als heerlijkheden met hoog,
middelbaar en laag regtsgebied. Zijn kleinzoon Lamoraal van Egmond begon, ten
jare 1557, met de bedijking van den polder, dien hij naar den naam zijner echtgenoote
noemde en die thans O u d - B e i j e r l a n d heet. Daar werd al spoedig een ruime
kruiskerk gebouwd, met geschilderde glazen versierd, waaronder die met de
beeldtenissen van den graaf en de gravin als van de hand der Crabeths worden
genoemd. Met de overige goederen verbeurd verklaard, maar later aan de vorstelijke
weduwe teruggegeven, verviel Beijerland na haren dood, in 1578, aan hare dochter
Sabina, die met den graaf van Solms was gehuwd. Deze bouwde er in 1604 den
hoogen statigen toren en werd er in de kerk ter ruste gelegd. Rondom de kerk ontstond
allengs een dorp, dat onder de aanzienlijksten van Zuid-Holland gerekend wordt. De
N i e u w - B e i j e r l a n d s c h e polder werd in 1582 bedijkt. Niet vóór 1661 werd
daar een kerk gesticht. Op het eind der zestiende eeuw werd Z u i d - B e i j e r l a n d
ingepolderd, terwijl de kerk eerst van 1679 dagteekent. Deze laatste ligt te diep
landwaarts in en te veel oostelijk, dan dat zij van hier zigtbaar zou zijn. De beide
anderen kunnen wij zeer goed onderscheiden, vooral die van Nieuw-Beijerland, die
op korten afstand van het Spui is gebouwd. Kostbare bouwlanden, vooral tot vlasteelt
gebruikt, strekken zich wijd en zijd uit, maar wij zouden de boot moeten verlaten,
om de wijdvermaarde kriekenboomgaarden te zien, die zóózeer tot de
eigenaardigheden dezer landstreek schijnen te behooren, dat de soort, naar men zegt,
nergens elders tieren wil. En wenschen wij de bloeijende dorpen vol drukte en gejoel
te aanschouwen, dan kunnen wij derwaarts
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gaan op een' der Zondagen in den kriek en tijd. Dan stroomt er het landvolk uit den
omtrek en het stadsvolk uit de Maassteden zamen in de herbergen. Maar of op de
‘K r i e k e n k e r m i s ’ niets anders dan stichtelijke tooneelen te zien en dan
hartverheffende genietingen te smaken zijn, dat kan betwijfeld worden door hen, die
er iets van weten, hoe ons landvolk en stadsvolk vereenigd pleegt feest te vieren.
Ziehier d e n B i e r s u m . Het bord op de stoomboot, dat nevens den tijd van
afvaart ook de aanlegplaatsen vermeldt, bevat ook dien naam en daarmede de belofte,
dat wij er kennis meê zullen maken.
Als bereisde lieden zullen wij het voorregt hebben iets te weten, wat aan menig
geografische specialiteit zijn gansene leven verborgen kan blijven, en zegevierend
kunnen wij antwoorden op de vraag, waarvoor tal van leden van binnen- en
buitenlandsche geleerde genootschappen verlegen staan, - de vraag trouwens, die
ook ons bij het lezen van de namen op het bord op de lippen was: ‘wat is d e n
B i e r s u m ?’ 't Schijnt vooreerst een plaats te zijn, die met alle taalkundige regelen
spot; het blijkt de aanlegplaats te zijn voor het dorpje S i m o n s h a v e n , dat daar
ginds met zijn lantaarntorentje in het veld ligt, en voor het kerkelijk daartoe
behoorende gehucht B i e r t , met zijn stompe torenspits in de verte. Naar men zegt,
is Biert een verkorting van B i e r v l i e t , niet te verwarren met het vermaarde Biervliet
van Willem Beukelsz, maar ook dit Puttensch Biervliet moet in der tijd een belangrijke
plaats zijn geweest, die twee kerken bezat. En wie kent S i m o n s h a v e n niet uit
van Lennep's vermakelijk verhaal van Kees Dirksz? Niet ver van Simonshaven
onderscheiden wij de hooge spits op den scheeven toren van het overoude
Z u i d l a n d , thans nog een aanzienlijk dorp, en gingen wij aan wal, dan zouden wij
tusschen beide plaatsen een smallen waterloop aantreffen. Dat is het overschot van
de Bornisse, den stroom, die voor eeuwen het Haringvliet met de Maas verbond, die
de landen van Voorne en Putten scheidde en bij Geervliet uitmondde. Niet ver van
de plaats, waar wij thans liggen,
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doorsneed de Bornisse den grond, waar later het Spui werd doorgegraven, maar aan
de overzijde is ieder spoor van de voormalige rivier verdwenen. En terwijl wij
derwaarts zien, bemerken wij in den Hoekschen Waard den toren van Piershil, nog
een welvarend dorp, eens zelfs zóó aanzienlijk, dat men het h e t k l e i n e H a a g j e
noemde, tot 1831 pronkend met een deftig adellijk huis, - een dorp, gesticht in een'
vruchtbaren, ten jare 1524 bedijkten polder, - een dorp, welks naam onafscheidelijk
verbonden is aan een der treurigste bladzijden uit onze geschiedenis. Want wie ooit
van den moord der de Witten hoorde, die hoorde ook van Willem Tichelaar, den
Piershilschen chirurgijn.
Zoo ontbreekt het bij den Biersum aan allerlei herinneringen niet, en gelijk het
daar voor ons ligt, met zijn breed en laag veerhuis, zijn' watermolen, zijn scheepjes
in de kleine haven, zijn houten, verwelooze schuren, vormt het een hoogst eenvoudig,
maar vredig en vriendelijk echt Hollandsch tafereeltje, - een dier riviergezigten,
waaraan ons goede vaderland zóó rijk is, dat wij er naauwelijks op letten als wij ze
voorbijvaren, en die de rijke kunstminnaar met duizenden betaalt, als de hand eens
genialen schilders ze in hun aantrekkelijke schoonheid heeft weêrgegeven op het
doek.
Verder voert ons de boot. Thans hebben wij ter regterzijde een deel der eertijds
zoo uitgestrekte en aanzienlijke heerlijkheid Vo o r n e , maar de landstreek links
behoorde oudtijds nog tot het gebied der magtige Heeren van Putten. Daar lagen in
1439 een aantal, deels reeds bekade gronden en gorzen, die Jacob van Gaasbeek,
Heer van Putten en Strijen, aan verschillende personen ter bedijking uitgaf. De nieuw
gewonnen landen, aan de geweldige golven - van het Haringvliet blootgesteld,
moesten in die zelfde eeuw, in 1456 en 1471, weêr op de ingebroken wateren veroverd
worden. Sinds bleef de K o r e n d i j k o f de G o u d s w a a r d , gelijk de polder
genoemd werd, als een eiland bestaan, totdat het in 1653, door het bedijken van den
E e n d r a g t s p o l d e r , aan Piershil en Zuid-Beijerland en dus aan
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den vasten wal werd verbonden. Het dorp ligt niet ver van het Spui langs den dijk;
zijn huizen zijn grootendeels verborgen achter een rij van iepen en linden, waarboven
de torenspits uitsteekt, en als wij het voorbij zijn, dan zijn wij ook weldra het Spui
ten einde gevaren, dan opent zich voor ons een breede, indrukwekkende watermassa,
het prachtige H a r i n g v l i e t .
Wij moeten er dwars overheen, want daar voor ons schemert de lange, lage lijn,
die de kust van het eiland Overflakkee aanwijst, en digt nevens elkander rijzen in
het verschiet de beide tweelingtorens van M i d d e l h a r n i s en S o m m e l s d i j k
boven de uitgestrekte vlakte omhoog.
Regts en links overzien wij den magtigen stroom. Tot in de Noordzee kunnen wij
hem volgen, het Gat van Goeree uit, waar ginds, in het verre verschiet, de witte
duinen van Oostvoorne blinken in de zon. En langs het eiland d e t i e n G e m e t e n ,
daar ginds aan de linkerhand, smelt lucht en water ineen boven - den lagen
Noord-Brabantschen wal, aan gene zijde van het H o l l a n d s e n D i e p . Die schepen
daar, bij dien graauwen toren en. die hel verlichte, schitterend witte vuurbaak, liggen
voor Hellevoetsluis. Die trotsche driemaster ginds, door de kleine, sterke stoomboot
gesleept, is te Brouwershaven binnengevallen. Langs de Zuidkust van Overflakkee,
over den breeden stroom, die. G r e v e l i n g e n , K r a m m e r en Vo l k e r a k heet,
is hij gekomen, om door het kanaal van Voorne de plaats zijner bestemming te
bereiken. Voor groote schepen is sints de laatste jaren ook het gat van Goeree niet
meer geschikt. Ondiepten en platen veroorloven alleen aan weinig diepgaande
vaartuigen, dien veel korteren weg uit zee te gebruiken. Lang voorbij zijn de dagen,
toen het fiere Haringvliet de zware oorlogsbodems der Republiek tot hun roemrijke
togten zag uitzeilen.
De togt over het breede water is volbragt zonder ongelukken en zonder zeeziekte.
Bij harden wind is 't niet altijd gezegd,
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dat ieder vrijloopt. Maar met de boot geschiedt de overtogt spoedig genoeg, om zelfs
zeer vatbare en gevoelige gestellen voor belangrijke offers aan den stroomgod te
bewaren. Wij kunnen ons echter ligtelijk voorstellen, hoe afgezonderd het eiland
eeuwen lang heeft gelegen, hoe vaak bij storm of tegenwind de bewoners als
opgesloten waren, en met hoeveel blijdschap in September 1842 de eerste stoomboot
in de haven van Middelharnis werd begroet.
De smalle, dure haven ontvangt ons tusschen zijn wanden van rijshout en houdt
ons een' vrij langen tijd gevangen, niet alleen omdat wij moeten schutten in de sluis,
maar ook omdat het dorp thans op een' goeden afstand van het Haringvliet ligt. Tot
in het jaar 1759 was dat anders, want destijds strekte hier in het vaarwater een groote
plaat zich uit, de F l a k k e e s c h e p l a a t , door een smalle geul van den wal
gescheiden. Middelharnis was alleen door die geul, het Z u i d d i e p , te genaken en
zag herhaaldelijk zijne welvaart door de toenemende ondiepten bedreigd, terwijl
verschillende maatregelen tot verbetering, althans tot behoud van den toegang, alleen
voor korten tijd mogten baten. In de belangrijke kaartenverzameling van de
gemeentelijke bibliotheek te Rotterdam berust een kaart zonder jaartal, met de initialen
D.K. geteekend, blijkbaar uit het midden der vorige eeuw, waarop het ontwerp eener
nieuwe haven dwars door de p l a a t v a n F l a c q u é is aangegeven, met aanwijzing
van het v e r z a n d e Z u i d d i e p en het v e r v a l l e n h o o f d , 't Ontwerp werd
uitgevoerd, en wij varen thans door de plaat heen, die in 1808 met een kade omringd
is en aldus aan het eiland werd getrokken. Nog altijd eischt het diep houden van de
haven groote kosten, maar 't is voor de schipperij en de visschers der plaats nog altijd
een levensvraag, een goede haven te behouden; want al zijn de tijden voorbij, dat
Middelharnis ruim dertig vischsloepen in zee had, meer dan de helft van dit getal
beproeft toch nog altijd zijn. fortuin op de golven, en de afvoer der landbouwproducten
onderhoudt nog steeds een belangrijke scheepvaart, 't Is dan ook in de havenkom
van het dorp vrolijk
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en levendig genoeg, en te midden van talrijke vaartuigen zoekt onze boot aan de
kade haar plaats.
Een enkele blik over het vriendelijk tafereel, dat zich bij het naderen van
Middelharnis voor ons oog ontrolt, overtuigt ons, dat wij een fraai en welvarend dorp
voor ons hebben, en die indruk wordt bij nadere kennismaking nog aanmerkelijk
versterkt, want wij hebben het grootste en aanzienlijkste gedeelte bij onze aankomst
niet kunnen zien. Iets bijzonders merken wij overigens voorloopig nog niet op,
behalve dat de tuigen der paarden, die voor de wachtende rijtuigen zijn gespannen,
ons veel meer aan Zeeland, dan aan Zuid-Holland herinneren. Wij vinden ook hier
het zware, sterk gebouwde ras, dat wij op de eilanden aan de monden der Schelde
aantreffen, en zij dragen om den korten nek hetzelfde groote, hooge haam, met
koperen spijkers beslagen en met de ringen aan den bovenkant, waardoor de leidsels
loopen. Trouwens wij zullen bij onzen togt het wel meer opmerken, dat landstreek,
gewas, bevolking eigenlijk van nature tot Zeeland behooren, al werd het
tegenwoordige Overflakkee, behoudens eene enkele uitzondering, altijd tot Holland
gerekend.
De stoomboot, die 's morgens vroeg van hier afvaart, komt in den regel 's avonds
terug. Zijn wij niet gehaast, laat ons dan in het logement aan de haven onzen intrek
nemen en beginnen, met ons, ter voorbereiding op onze wandeling, eenigszins op de
hoogte der geschiedenis van het land te stellen.
In zijn' dubbelen naam O v e r f l a k k e e e n G o e r e e - wel wat lang en omslagtig
voor dagelijksch gebruik - in zijn' dubbelen naam is de herinnering bewaard aan den
tijd, toen het tegenwoordige eiland nog in twee eilanden was gesplitst. Nog geen
eeuw geleden waren Overflakkee en Goeree van elkander gescheiden door slikken
en gorzen, van kreken doorsneden, waar een smal vaarwater doorliep, bij volzee door
kleine schepen te gebruiken, bij laag water met den wagen te doorwaden, soms zelfs
door voetgangers met weinig bezwaar over te gaan. Het oostelijkste en grootste eiland
was Overflakkee of Z u i d -
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v o o r n e , of voluit Vo o r n e o v e r F l a k k e e . Volgens sommigen was Flakkee
de naam van het Haringvliet op deze hoogte, volgens anderen van de plaat, die hier
vroeger in de rivier lag. De uitgang e e kan dan ook inderdaad op w a t e r wijzen,
maar evengoed, als het Noordsche ö, een e i l a n d aanduiden. In deze streken, gelijk
in Zeeland, is zij zeer gemeen. Die naam Vo o r n e o v e r F l a k k e e is echter maar
toepasselijk op een gedeelte van het land, want een deel er van, en wel het meest
oostelijke, van Middelharnis af, behoorde aan P u t t e n en heette dus eertijds P u t t e n
o v e r F l a k k e e . Het Noord-Westelijke eiland droeg den naam van G o e r e e of
We s t v o o r n e .
Zuidvoorne dagteekent als eiland ook nog niet van lange tijden her. In den loop
der eeuwen is het allengs geworden, wat het tegenwoordig is, en voortdurend vormen
zich langs de kusten aanwassen, die vroeger of later ter indijking geschikt worden
en den omvang van het eiland onophoudelijk vergrooten. Welligt komt eens de tijd,
waarin het Haringvliet is verdwenen als de Bornisse, en dan zal evengoed de
spoorbaan over den ouden Rotterdamschen waterweg worden geslagen, als zij thans
Zuid-Beveland verbindt aan den Brabantschen wal, over een der verlande
Schelde-armen heen.
Dan zou de toestand nagenoeg weêr dezelfde zijn als vóór eeuwen, wanneer wij
ten minste geloof slaan aan de volksoverlevering, die weet te verhalen, hoe in der
tijd Westvoorne alleen van Schouwen was gescheiden door een' waterloop, zóó smal,
dat de menschen van weerskanten elkander konden toeroepen, en hoe het aan
Oostvoorne was verbonden, zoodat zelfs van een' weg wordt gesproken, waarop een
voerman, d e M e c h e l a a r genaamd, met zijn kar heeft gereden. De overeenkomst
der Oost- en Westvoornsche duinen wordt gerekend aan deze overlevering eenigen
steun te geven, terwijl het in der daad opmerking verdient, dat het thans verdwenen
land en dorp van B o m m e n e e op Schouwen altijd tot Voorne behoorde, en als
zoodanig ook nog tot 1686 een deel van Holland was, gelijk Sommelsdijk tot 1805
Zeeuwsen bleef. Zonder twijfel Avas Schouwen in vroeger
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eeuwen veel grooter, en de stroom tusschen Schouwen en Goeree veel smaller. De
zee heeft hier op vreeselijke wijze haar magt getoond, en niet later dan 1682 ging
Bommenee te gronde. Dat geweldige doorbraken breede en diepe stroomen vormden,
waar eertijds land was geweest, is evenmin vreemd in de geschiedenis onzer gewesten,
als dat thans de runderen grazen, waar vroeger visschen zwommen. Wij kunnen dus.
de oude volksmeening niet volstrekt ongerijmd noemen, maar waarschijnlijker is het
toch, dat de groote rivieren hier altijd hun uitstrooming vonden, en de geschiedenis
verhaalt van niets anders. Voor zoover zij omtrent Zuidvoorne haar stem laat hooren,
spreekt zij van schorren en gorzen en slikken en platen, in de geweldige watervlakte
verspreid, waaronder een vijftal eilanden van tamelijke uitgestrektheid werden
gevonden. Naar men zegt, waren zij allen tot in de 15de eeuw nagenoeg onbewoond,
behalve het grootste en meest westelijk gelegene, (h e t o u d e l a n d v a n
D i r k s l a n d , dat in 1275 ‘een zoutland’ wordt genoemd en omstreeks 1284 bedijkt
was en bewoond werd. Later moet het weêr overstroomd zijn geworden; althans in
1416 werd met de herdijking begonnen, en na dien tijd volgde van lieverlede ook de
bedijking van de andere eilanden, die in 1482 als voltooid kon worden gerekend,
hoewel de zee nog herhaaldelijk hier en daar inbrak. Deze polders, waarin al spoedig
dorpen gesticht werden, waren als zoovele kernen, waaromheen andere polders zich
vormden, totdat vroeger en later de vereeniging van allen tot één eiland tot stand
kwam.
We s t v o o r n e is ouder. Het land van O u d d o r p moet reeds vroeg eene
aanmerkelijke bevolking hebben, gehuisvest. Daar verrees eene groote Romaansche
kerk van tufsteen, die ten deele nog gespaard is. En ook de stad G o e r e e bestond
stellig reeds in 1312, toen zij keuren van Heer Gerard van Voorne ontving, om niet
te spreken van verhalen en versjes, die haar' oorsprong tot in de 11de eeuw doen
opklimmen. Ook dit eiland werd door inpoldering van hare aanwassen allengs grooter.
In 1780 werd het aan Overnakkee verbonden.
Met het oog op deze geschiedenis omtrent het ontstaan der

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

282
landstreek, aan wier grens wij voet aan wal hebben gezet, verwachten wij vlakke,
vruchtbare velden, met een net van dijken overdekt. In die verwachting zullen wij
ons over 't geheel ook niet bedrogen vinden, maar eene aangename verrassing is ons
bij Ouddorp bereid. Daar treffen wij een landschap aan van een gansch ander karakter,
een liefelijk duinlandschap met overvloedig, schilderachtig houtgewas. Derwaarts
willen wij onze schreden rigten. Wij komen dan tevens door de Westelijke helft van
het eiland, en dat is voor ons doel de belangrijkste. Daar vinden wij, wat wij ook in
het Oostelijk deel zouden aantreffen, rijke polders, breede dijken, welvarende dorpen,
hier en daar indrukwekkende riviergezigten. Daar vinden wij bovendien meer
afwisseling, boeijender getuigenissen uit den voortijd - en daar vinden wij de zee,
de zee met haar majesteit.
Wij bewegen ons dus nagenoeg uitsluitend in het voormalig gebied van Voorne.
Tot Putten behoorde alleen Middelharnis, onze tegenwoordige pleisterplaats, ons
punt van uitgang. In het gedeelte van Overflakkee, dat wij niet bezoeken, liggen de
dorpen O u d e - en N i e u w e To n g e , O o l t g e n s p l a a t , S t a d a a n 't
H a r i n g v l i e t en d e n B o m m e l .
De beide eerste dorpen behooren tot de aanzienlijke hooge heerlijkheid
G r i j s o o r d , die in 1284 door graaf Floris V aan Albert van Voorne-verkocht werd,
maar destijds naauwelijks anders dan de tijdelijke verblijfplaats van enkele visschers
en vogelaars kon zijn. In 1438 werd h e t o u d e l a n d v a n G r i j s o o r d ter
bedijking uitgegeven, onder voorwaarde, dat er een kerk zou worden gebouwd. Dit
gaf aanleiding tot de opkomst van een dorp, aanvankelijk Nieuwe Tonge genoemd,
later O u d e To n g e , toen in den in 1454 bedijkten polder N o o r d l a n d een tweede
dorp, het tegenwoordige N i e u w e To n g e , gesticht werd. 't Zijn beide fraaije
plaatsen, vooral het eerste, dat onder de voornaamsten der Overflakkeesche dorpen
wordt geteld, met groote kerk en deftig raadhuis. Hier is ook het huis der
ambachtsheeren van Grijsoord.
O o l t g e n s p l a a t en d e n B o m m e l liggen in de heerlijk-
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heid A d o l f s l a n d . Het eerste is een groot en regelmatig gebouwd dorp, en de vrij
hooge grond is er tamelijk rijk aan houtgewas. Ter bescherming van de groote
waterwegen naar zee, die zich hier aan den Oosthoek van het eiland scheiden, waren
reeds vroeg verdedigingswerken aangelegd. Onder de Fransche overheersching werd
er het sterke fort D u q u e s n e gebouwd, dat 4 December 1813 door de
kust-kanonniers en de bevolking aan de Fransche bezetting werd ontweldigd.
S t a d a a n 't H a r i n g v l i e t is een kleine, maar nette plaats, gesticht op een
uitgors, ‘die Stat’ genoemd, in 1359 door de Heeren van Putten aan Jan van Heenvliet
en door dezen, in 1410, aan het klooster te Rugge bij Brielle verkocht. In 1527 kwam
de bezitting aan Andries van Bronckhorst, die haar bedijken liet.
Als wij zeggen, dat wij naar Goeree en Ouddorp onze schreden zullen rigten, dan
mag dat figuurlijk worden opgevat. Want is het land van Ouddorp voor wandelaars
geschikt, beter zelfs dan voor rijtuigen, ik durf u geenszins afraden, den langen weg
daarheen in een' wagen af te leggen. Voor voetgangers is er weinig afwisseling, en
wat er te zien is, laat zich evengoed al rijdende opmerken. Wij moeten ons evenwel
van afzonderlijk rijtuig voorzien, want openbare middelen van vervoer zijn er op het
eiland niet, en het rijden is er niet goedkoop. Dat is ontegenzeggelijk een schaduwzijde
en 't is zonder twijfel een der redenen, waarom het goede land van Overflakkee en
Goeree maar weinig bezoekers ontvangt.
Hebben wij vastgesteld, h o e wij den togt. zuilen maken, dan verdient de vraag
overweging: wanneer wij dien zullen beginnen. De boot komt in den laten middag
of tegen den avond in Middelharnis aan, en wij kunnen hier goed nachtverblijf vinden,
om 's morgens vroeg op te breken en den dag aan
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het bezoek van Westvoorne te besteden. De volgende nacht zal dan in Goeree worden
doorgebragt, en een wagen van daar zal ons naar het Dirkslandsche sas moeten
brengen, op zulk een uur, dat wij te Hellevoet de boot naar Rotterdam nog niet
vertrokken vinden en daar niet verlegen staan.
Deze regeling zal ons het voordeel geven dat wij, in den zomertijd althans, - en
in een' anderen tijd zou ik u geen reis naar Overflakkee aanraden, - de fraaije dorpen
Middelharnis en Sommelsdijk veel beter kunnen bezigtigen, dan anders het geval
zal zijn, want de groote rijweg leidt er meer om heen dan er door heen. Maar om tijd
te winnen verdient het aanbeveling, terstond te laten inspannen en het dezen avond
ten minste tot Goeree te brengen. Rijden wij dan een eindwegs in het donker, wij
verliezen daarbij niet veel, en wij zien het bovendien toch, als wij over het sas van
Dirksland terugkeeren.
Ons voertuig staat gereed. Het is een zoogenaamde ‘oliewagen’. Behoudens een
zeer enkele uitzondering krijgen wij op het eiland geen rijtuig van ander model te
zien. Zij kunnen grooter of kleiner zijn, met één of twee paarden, met linnen of
lederen kap, meer of minder versierd, goed of minder goed onderhouden, maar wat
ons tegenkomt of voorbijrijdt op den weg, van heer of boer of stalhouder, 't is altijd
hetzelfde. De ‘glazen wagentjes’, met hun overvloedig snijwerk en verguldsel, elders
zoo geliefd, schijnen hier niet in den smaak te vallen. Er is er misschien maar één
op het eiland, en is hier en daar nog wel de oude voorvaderlijke kapwagen bij den
boer in gebruik, wij zien daarin den voorlooper van het tegenwoordig meest gezochte
rijtuig, dat zich vooral door minder plompheid en door de veeren er van onderscheidt.
De paarden voor den wagen dragen hier den ouden naam van ‘kleppers’, in de
Goereesche uitspraak ‘klippers’, in 't Overflakkeesch, dat met het Goereesch niet
geheel overeenstemt, tot ‘klippels’ verbasterd, en het vandehandsche paard heet ‘het
roepaard’. Het veulen wordt, als in Zeeland, een ‘kachel’ genoemd.
De naaste weg leidt ons maar door een klein gedeelte van
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Middelharnis en laat de aanzienlijkste buurt nagenoeg ter zijde liggen. Wij kunnen
dus maar even, onder 't voorbijrijden, een' blik werpen in de deftige Vo o r s t r a a t ,
waar een dubbele rij van linden, platanen en kastanjes, tusschen nette burgerwoningen
en aanzienlijke heerenhuizen, ons de type van een fraai Hollandsch dorp te
aanschouwen geeft, terwijl ook de overige straten, op en tegen den dijk aangelegd,
ons doen kennis maken met de eigenaardigheid eener woonplaats van menschen, die
eerst den grond op de zee hebben moeten veroveren en dien voortdurend hebben te
verdedigen tegen haar altijd dreigend geweld. Onze dorpen in de vruchtbare polders
aan zee dragen in den regel denzelfden stempel. Daar is de dijk om hen te beschermen,
de haven voor hun vischsloepen en vrachtschepen, om hen te voeden, de kerk voor
hun geestelijk leven, het raadhuis of het Heerenhuis als het middelpunt van hun
burgerlijk leven. Op den dijk vond de geringe bevolking de plaats voor haar hutten.
Kerk en raadhuis werden benedendijks op een zoo veilig mogelijke plaats gesticht.
De haven lag buiten den dijk, tenzij het vermogen van Heeren of ingezetenen het
maken van kostbare sluiswerken veroorloofde. Tusschen de kerk en de haven bouwden
de meer aanzienlijken hun huizen, en bij toenemende welvaart daalden hoe langer
hoe meer stegen van den dijk naar beneden, en breidde de kring der woningen allengs
rondom de kerk zich uit. Dit algemeen karakter der dorpen vinden wij ook op
Overflakkee, al bragten natuurlijk plaatselijke omstandigheden en behoeften overal
in bijzonderheden wijzigingen aan. Wij ontmoeten bijna overal een breede
‘Voorstraat’, door een net van enge, kronkelende straten omgeven, en den ‘Ring’,
een kring van woningen, rondom de kerk gelegerd, of, waar de tijd belangrijke
veranderingen te weeg bragt, daar laat zich in de oude dorpen deze oorspronkelijke
inrigting nog zonder veel moeite nagaan. De rijwegen vermijden zooveel mogelijk
de smalle straten en de hooge dijken, en zoo krijgt de vreemdeling van de dorpen
weinig meer dan den buitenkant te zien. Ook van Middelharnis zien wij dan ook
maar een gedeelte; en krijgen wij voor een
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oogenbiik den gevel van het raadhuis aan het eind der Voorstraat in het oog, wij
kunnen van de onderdeden van dat schoone gebouw in dat korte tijdsverloop niets
opmerken, 't Verdient anders de aandacht wel, als een fraaije proeve van den
burgerlijken bouwstijl in den bloeitijd onzer Republiek en onzer vaderlandsche kunst,
en het toont, hoe ten jare 1639 de regenten, - en in dit geval ook de ambachtsheeren,
- ook voor de eischen van goeden smaak een open oog hadden, hoe zij begrepen, dat
een goed openbaar gebouw niet alleen een sieraad, maar ook een eer voor een plaats
mag worden genoemd. - Ook de kerk zien wij van den rijweg niet. Zij blijft achter
de huizen, terwijl alleen haar vierkante toren, door een steenen balustrade bekroond,
boven de daken uitsteekt. Met opgaand geboomte en bloemhout is het kerkhof rondom
het ruime gebouw beplant, en door een poort onder den hoogen stoep van het raadhuis
vindt men den toegang.
De eerste bedijkers hebben op onbekrompen wijze voldaan aan de voorwaarde,
waarop het land van Middelharnis ter bedijking was uitgegeven. De gronden hadden
tot 1435 den Heere van Putten en Strijen, Jacob van Gaasbeek, toebehoord. Toen
waren zij verkocht, en dertig jaar later behoorden zij aan een drietal kloosters in
Antwerpen en aan eenige bijzondere personen. Namens de eigenaars had de abt van
S i n t M i c h i e l de bezitting opgedragen aan Karel van Bourgondië, en haar van
hem weêr in onversterfelijk erfieen ontvangen. De uitgift tot bedijking geschiedde
in 1465, en wij kunnen hieruit zien, hoe ook het beste paard wel eens struikelt. Onze
van Lennep, die anders niet ligt op groote zonden tegen de tijdrekening is te betrappen,
laat Kees Dirksz. ruim twee en een halve eeuw te vroeg naar Middelharnis stevenen
‘om er een deuntje te trouwen’, en graaf Willem juist ter snede, als een d e u s e x
m a c h i n a , op het marktplein verschijnen op een' tijd, toen er aan een marktplein
nog in lange jaren niet gedacht werd. - ‘Om de godsdienst te vermeerderen en tot
gemeen oorbaar en profijt van dit land’, was de uitgift geschied, en de voorwaarde
was er aan verbonden,
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dat de deelhebbers van elke honderd gemeten lands, één gemet zouden geven ‘totter
papelijken prove’, en dat zij gezamenlijk twee gemeten zouden afstaan tot een kerk
en kerkhof. Een kerk moest er gebouwd worden ‘ter eere Gods en zijner gebenedijde
moeder Maria en zonderling den heiligen Engel Sint Michaël’, terwijl het dorp den
naam zou dragen van S t . M i c h i e l i n P u t t e n .
Die naam heeft niet lang stand gehouden. Reeds spoedig werd het dorp algemeen
genoemd naar het land, natuurlijk met al de vrijheid van spelling, die onze vaderen
zich veroorloofden. En is de officiëele naam Middelharnis, het volk spreekt van
M i j n h e e r s e n of, korter nog, van M e n e e r s e n .- Maar de k e r k werd uit ruime
beurs gebouwd en rijst nog altijd kloek en statig omhoog. Inwendig heeft zij niets
opmerkelijks, dan de kunstig gebeeldhouwde kabels op de leuningen van den trap
naar den preekstoel, waarvan vooral de eene merkwaardig is als het werk van een'
eenvoudig stuurman, Aris Marinusz. Wafelbakker, die het harde hout met een
haringkaakmes op hoogst verdienstelijke Avijze heeft gesneden. De borden naast
den kansel bevatten een Latijnsch opschrift van den lateren Leidschen hoogleeraar
Sigbertus Haverkamp, destijds predikant te Stad aan't Haringvliet, en de Hollandsche
vertaling er van, ter gedachtenis van Nicolaas Magerus, die hier van 1663 tot 1718
de predikdienst vervulde. Hij was het, die in den verschrikkelijken Januarij-vloed
van 1682, met zijn stokoude moeder en een dienstmaagd, ter naauwernood den dood
ontkwam, naar het eenvoudig, aandoenlijk verhaal, dat H. van Dam, een ooggetuige,
van die bange dagen heeft te boek gesteld.
De toren van Middelharnis heeft in ‘den Franschen tijd’ zijn uitnemendst sieraad
verloren. Naar het model van dien van het St. Michiels-klooster te Antwerpen
gebouwd, pronkte hij tot 1811 met een hooge, van een' bal omgeven spits. Vergeefs
had de kloeke moed van een' metselaar en twee rappe visscherluî haar gered, toen
zij in 1804 door den bliksem was getroffen. Zeven jaar later braken de Franschen
haar af, om op het torenplat een' telegraaf te plaatsen.
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Ongemerkt zijn wij het grondgebied van Middelharnis uitgereden. De huizen op den
dijk, aan wiens voet de grindweg loopt, sluiten zich aan bij die van S o m m e l s d i j k ,
en terwijl de weg een bogt maakt, verliezen wij Meneersen uit het oog. Maar wij
mogen er niet van scheiden zonder de herinnering, dat daar een man heeft gewoond,
die een' grooten en gezegenden invloed heeft uitgeoefend en het nog doet, en, naar
wij hopen, nog lang zal doen. Jan Nieuwenhuizen, de stichter van de
M a a t s c h a p p i j t o t N u t v a n 't A l g e m e e n werd hier in 1758 predikant bij
de sints vervloeide Doopsgezinde gemeente, en zijn zoon Martinus, een der
medeoprigters en de eerste algemeene secretaris van ‘het Nut’, werd er in 1759
geboren.
Ook van Sommelsdijk zouden wij maar een' zeer oppervlakkigen indruk ontvangen,
omdat de weg grootendeels buiten het dorp is gelegd en maar voor een' korten tijd
door het dorp voert, als wij niet van het ondeelbaar oogenblik, waarop de voerman
de kleppers over het kleine marktplein drijft, gebruik maakten, om hem te roepen
met de woorden van Tollens:
‘Voerman, sta eens even stil.’

't Is wel de moeite waard, even op te houden en af te stijgen.
Wij staan voor de kerk, aan den voet van den toren. Die toren is in 1625 gebouwd,
geheel naar dien van Middelharnis. Vroeger stond op het kerkdak een spitsje, dat
met het dak verloren ging, toen de vreugdevuren ter eere van ‘de victorie van
West-Indië’ een' geweldigen brand in het dorp hadden doen ontstaan. Een latere
brand verwoestte in 1799 de fraaije kruiskerk, met het schoone koor, evenals die te
Middelharnis door de eerste bedijkers gesticht, en toen werd ook de sierlijke torenspits
door het vuur verteerd. De kerk werd herbouwd, maar de spits werd niet hersteld en
het koor ligt nog in ruïne. Een poort naast de
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kerk brengt ons op het stille kerkhof, en weldra zien wij, te midden van de
schilderachtige achtergevels en daken der huizen van den ‘enkelen ring’ een' hoogen,
met klimop digt begroeiden muren, meer op den voorgrond, een verwilderd
metselwerk, over welks hardsteenen stijlen de knoestige takken van een' vlierboom
zich heenbuigen, terwijl een roestig, scheefgezakt ijzeren hek den toegang tot dezen
puinhoop niet meer afsluit. Die wel wat stijve donkergroene wand is het overblijfsel
van het koor, dat eenmaal met een kostbaar hek en met geschilderde glazen prijkte,
waar de rouwwapens van het edele geslacht der Va n A e r s s e n s hingen, en waar
de prachtige tombe, met de marmeren beelden van François van Aerssen en zijne
gemalin, boven den grafkelder der Heeren en Vrouwen van Sonimelsdijk was gesticht.
Het muurbrok, dat wij op het kerkhof vinden, was het portaal, dat naar den kelder
leidde. In 1744 werd het ijzeren hek er voor gemaakt, maar het beschermde de
wapenschilden op de pilaren niet tegen de gelijkheidsniannen, die ze in 1795 hebben
uitgebeiteld en die ook de wapenborden en rouwvanen op het koor vernielden. In
hetzelfde jaar was de laatste afstammelinge der van Aerssens hier bijgezet. Het
geslacht was uitgebloeid eer de trofeën zijner grootheid door de onderzaten der
heerlijkheid werden verbroken en verscheurd. En vier jaren later kwam geduchter
magt nog dan de opgewonden schare en wierp het gansche gebouw met al zijn' luister
in puin.
't Is een vreemd en aangrijpend plekje - midden onder de woningen, die er in engen
kring omheen zijn geschaard, midden in een levendig en bloeijend dorp, zoo eenzaam
en verlaten. Door schoonheid van vorm of door rijkdom van kleur worden wij hier
niet geboeid, maar daar is een ernst en een plechtigheid in deze geheimzinnige,
afgesloten ruimte, die een' diepen indruk maakt en den bezoeker onwillekeurig
vasthoudt bij dien hoogen, somberen muur en bij dat armelijk overblijfsel van
verdwenen heerlijkheid.
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Op het gevaar af, dat de voerman ongeduldig worde, omdat wij zoo ‘miestig’ lang
weg blijven, en ondanks zijn damraelen1 om wat haast te maken, verzumien wij toch
niet, onze aandacht te schenken aan het wel verwaarloosde en vervallene, maar toch
nog altijd om zijn' bouwstijl zeer bezienswaardige gebouw op een' hoek der markt,
dat het jaartal 1591 in den gevel draagt. 't Is ten ondergang gewijd en zijn val is nabij.
Zijn beste dagen heeft het trouwens blijkbaar reeds lang gehad. Misschien is het wel
verdwenen, als deze bladzijde het licht ziet. Welligt komt er spoedig een modern
gesticht op de ledige plaats, zeker vrolijker, oogelijker en vrij wat doelmatiger, maar
niet ligt zal het nieuwe in fraaiheid van metselwerk, in sierlijkheid van ornamentatie,
dit oude evenaren.
Eenige schreden verder, in de S t . J o r i s - d o e l - s t r a a t , zien wij een tweede
gebouw, dat Sommelsdijk tot eer verstrekt, al is het op verre na zoo oud noch zoo
smaakvol. Dit is een gevel van 1768, die met een aantal in steen uitgehouwen wapens
pronkt. In plaats van den ouden St. J o r i s D o e l e n is dit deftige doelhuis opgerigt,
en dat het bouwen voor eene eeuw goedkooper was dan tegenwoordig, blijkt ons
wel, als wij vernemen, dat het de som van ƒ 4800 heeft gekost.
En nu weêr in den wagen. De paarden zetten het in den draf. Wij slaan een enge
dwarsstraat in; weldra hebben wij het dorp achter ons.
Het oude land van Sommelsdijk is in 1464 door Adriaan van Borselen bedijkt, of
misschien herdijkt, al blijkt daarvan uit de geschiedenis niet. De naam
S o m m e l s d i j k is ouder. Margaretha van Bourgondië, weduwe van graaf Willem
VI, had in 1417 een uitgors, S o m m e l s d i j k geheeten, ter bedijking ontvangen
van Jacoba. Die uitgang wettigt misschien het vermoeden, dat er vroeger een dijk
had gelegen; en herinneren wij ons, dat het oude land van Dirksland aan den stroom
Sonne

1

Met de voeten stommelen.
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m a r e lag, dan vinden wij in S o m m e l s d i j k misschien een verbastering van
S o n n e i m a r e s d i j k . De naam S o m e r s d i j k , waarmede het dorp in de volkstaal
genoemd wordt, heeft dan dien ouden vorm nog beter bewaard. Floris van Borselen
kocht de gors in 1430: zij moet toen bewoond zijn geweest, want Jacoba verleende
aan hare bewoners tolvrijheid. De bedijking volgde in 1464. In 1487 was de
heerlijkheid het eigendom van Anna van Bourgondië, hertog Philips' bastaarddochter,
die met den Heer van Ravestein gehuwd was. François van Aerssen werd eigenaar
van de inmmiddels veel verbeterde en door voortdurende inpoldering aanmerkelijk
uitgebreide bezitting, in het jaar van Oldenbarneveld's dood. Ten jare 1825 werd de
heerlijkheid door de erven der laatste bezitster uit het geslacht der van Aerssens
verkocht. Sommelsdijk was van ouds een Zeeuwsch leen en kwam eerst in 1805
onder Holland.
Bij de nieuwe regterlijke organisatie bleef het dorp de zetel van een kantongeregt,
gelijk het sints 1838 was geweest, na in 1810 de hoofdplaats van een der beide
vredegeregten op het eiland te zijn geworden. Willen wij ons voorstellen, wat dat
voor de plaats zelve en voor het gansche eiland beteekent, herinneren wij ons dan,
hoe het hier tot in het begin dezer eeuw was gesteld.
Wij zijn Sommelsdijk uit en op weg naar Dirksland, dat een klein uur verder ligt.
Van den breeden beplanten dijk, waarover de weg ons leidt, overzien wij een
uitgestrekte landstreek en daar ginds, uit de vlakte, rijst de toren van Nieuwe Tonge.
Niet ver ligt nog de haven van Middelharnis achter ons, en wij zijn reeds in het derde
gebied, waaronder in de dagen der Republiek en in den grafelijken tijd het eiland
Overflakkee was verdeeld. Wij zijn aangekomen op Puttenschen grond, wij kwamen
een' uithoek van Zeeland door, thans zijn wij in het land van Voorne. Wat al
verscheidenheid van regtsbedeeling! Wat al verwarring van regten! Wat al strijd
tusschen verschillende gewestelijke besturen! Voor zoover de dorpsbewoners en de
ingezetenen der polders behoorden tot een heerlijkheid, wier Heeren
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de hooge, middelbare en lage jurisdictie bezaten, - zooals die vau Middelharnis, hadden zij in elk geval maar met éénen Heer te doen, al was het Puttensch regt niet
hetzelfde, als dat van Voorne. Maar de hooge heerlijkheid van G r i j s o o r d behoorde
aan de HH. Staten van Holland en West-Friesland, die haar lieten uitoefenen door
den baljuw van Voorne, met een' bijzonderen last, terwijl het laag en middelbaar regt
over Oude en Nieuwe Tonge door twee baljuwen van wege de Heeren van Grijsoord
werd bediend. Intusschen, een gedeelte van Nieuwe Tonge lag in de heerlijkheid
K l i n k e r l a n d , evenals een deel van M e l i s s a n t en H e r k i n g e n . Voor de
ingezetenen dier heerlijkheid werd de hooge vierschaar gespannen op den burgt van
Oostvoorne; de middelbare jurisdictie behoorde aan de Heeren van Grijsoord; de
lage aan de ambachtsheeren der verschillende plaatsen. De mannen van Putten, die
in de ambachtsheerlijkheden S t a d en A d o l f s l a n d woonden, moesten voor
halsmisdaden te Geervliet te regt staan. Over den regtstoestand van Sommelsdijk
was men het in Zeeland en Holland niet eens, zoo als wel meer ten tijde der Republiek
het geval was. Het hooge geregt was aan Zeeland verbleven, en werd uitgeoefend
door b a l j u w en 's g r a v e n m a n n e n v a n Z e e l a n d B e ö o s t e r S c h e l d e ,
t e 's G r a v e n s t e e n b i n n e n Z i e r i k s e e . Het lage regtsgebied kwam den
ambachtsheer toe. Maar omtrent de middelbare jurisdictie was aanhoudend verschil;
vooreerst, omdat het Hollandsche regt veel meer daaronder bragt dan het Zeeuwsche;
vooral, omdat, naar Zeeuwsche gewoonte, de middelbare jurisdictie van zelf aan de
hooge was verbonden, terwijl zij, volgens de Hollandsche advocaten, en ook volgens
Hollandsch gebruik, daarvan zeer goed kon worden afgescheiden. Geen wonder, dat
zoowel omtrent den aard als omtrent de grenzen der regten van de Heeren van Aerssen
voortdurend allerlei netelige twistvragen rezen en de ingezetenen der heerlijkheid
menigmaal niet wisten, waaraan zij zich te houden hadden! Geen wonde, ook, dat
het volk in 1795 met luiden juichtoon de vernietiging der heerlijke regten begroette!
En heeft de hand van den keizer
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zwaar op ons land gedrukt, zijn forsche greep heeft toch ook een onnoemelijk getal
van ingewortelde misbruiken en overoude geschilpunten verpletterd, en zijn magtig
genie heeft den regtstoestand in uitnemende mate verbeterd. De Bataafsche republiek
en het bestuur van koning Lodewijk behielden nog de oude regtspleging. Maar in
1810 kwam de nieuwe tijd.
De dagen van verdrukking voor Overflakkee gingen voorbij, maar het schoone
eiland met zijn welvarende dorpen behield het voorregt eener regtsbedeeling, die
althans voor allen gelijk en voor allen veel eenvoudiger was.
De landstreek, die wij doorrijden, is, gelijk zich laat verwachten, vlak en zonder veel
afwisseling. De zware dijken, soms met iepen beplant, maar meestal zonder
houtgewas, de minder hooge en breede kaden, die de velden doorkruisen en begrenzen,
verhalen, hoe eertijds het water langs hun' voet heeft gegolfd en hoe de stroom allengs
werd teruggedrongen. De groote dijk, thans midden in het land in verheven rust,
heeft trouw zijn dienst gedaan, als de vloed hoog ging en de stormwind gierde; de
lagere dammen beschermden bij gewonen waterstand het aangewassen voorland,
totdat een volgend geslacht ook de bekade polders met de aangeslibde platen en
gorzen weêr met een' sterken muur omringde, die op zijn beurt moest pal staan in
den strijd, en aan wiens voet weêr nieuwe gronden zich vormden, tot dat ook zijn
tijd der ruste was gekomen. Veel woningen zien wij aan den weg of in de velden
niet. Niet weinig boeren wonen in de dorpen, dikwijls op grooten afstand van hun
land, en daar tot een goede boerderij van 100 tot 150 gemeten lands behoorren, zijn
de boerenhofsteden betrekkelijk dun gezaaid.
Die wij voorbijkomen geven in den regel den indruk van welvaart. Al is er hier
en daar een oud en min of meer vervallen en verweloos huis, met ruig begroeid rieten
dak, de meesten zijn goed onderhouden, en vinden wij er van zeer verschil-
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lenden vorm en inrigting, als de meest voorkomende type kunnen wij aannemen: een
hoog steenen voorhuis met schuin oploopenden puntgevel. Aan beide zijden van den
hoofdingang zijn twee groote ramen. Hier is de woonkamer; de ‘haerd’, met ‘leijen’
- tegels - bevloerd, en ‘gekalkte’ muren, en de groote ‘schouwe’, terwijl een rij kleine
vensters daar boven, met luiken gesloten, en een luik in de punt van den gevel
blijkbaar tot de zolders behooren. Het dak is met pannen gedekt. Achter het huis en
daaraan verbonden ligt de groote schuur, ‘de lusze’, meestal van hout, met rieten
dak. Op de ‘hil’ of de ‘wurft’1 staat afzonderlijk de ‘keete’ met de ‘snuver’ - een
kookhuis met stookplaats, waarbij de ‘niepzak’2 hangt. Op het erf, door hek en sloot3
van den weg gescheiden, wandelen de kippen met haar ‘tieten’4 en waggelen de
eenden met haar ‘pielen’,5 en naast de hofstede ligt de groote weide, waar de runderen
grazen met den vollen ‘eider’, waar een goed getal sterke paarden, zoo noodig voor
den zwaren kleigrond, van den arbeid uitrusten, waar de vlugge ‘kleppers’ vrolijk
ronddraven en de hooggebeende ‘kachels’ elkander op hunne avontuurlijke
luchtsprongen vergasten, 't Is een mooi ‘gedoente’, dat er met zijn' bloemen moestuin,
met zijn' boomgaard en het hooge hout om het huis ‘kelf’6 uitziet. Trouwens ‘ont’7
mag de boer en zijn huis en gezin niet zijn, al moogt gij 't hem en den zijnen aanzien,
dat zij niet ledig loopen en zijn boerderij geen buitenplaats is, voor weelde gehouden.
Hard moet er gewerkt worden, maar de arbeid loont ook zijn' meester en vult ‘spinne’
en ‘sta’,8
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en als nu ‘de welle’ en de ‘tras’1 hem in den droogen zomer of in den strengen winter
niet verlegen laten., dan heeft hij het noodige, en dan leeft hij als een koning op zijn
land. Dan verlaat hij ook niet ligt zijn gebied, althans niet om ‘uutlandig’ - buiten
het eiland - te gaan, al versmaadt hij ook het ‘winterneven’2 bij vriend en gebuur, bij
‘snaere’ en ‘naam’ en ‘meutje’3 evenmin, als een' gang naar de ‘mart’ of een'
‘kaapdag’4 in de naburige dorpen; en is hij eens ‘bang’ of ‘ongans’, spoedig is hij
weêr ‘kittig’, zelden ‘onnoozel’ of ‘onklaer.’5
Langs de dijken en de groote wegen grazen hier en daar koeijen en schapen, en
waar weiden zijn, brengt het vee wat levendigheid aan, maar daar 't op Overflakkee
meest bouwland is, heerscht alom op de velden een indrukwekkende rust. In stilte
rijpt daar de tarwe, de haver, de boonen tot voedsel voor mensch en dier; in stilte
wast daar het kostbaar vlas voor de kleeding, al kunnen wij niet meer met liet
Vaderlandsch A.B. boek uit den rijken tijd der Republiek verklaren:
‘Linnen draagt de rijkste Heer
En ook de armste man.’

Kalm en ernstig liggen daar ook de meekrap-akkers met hun stijve, op rijen geschaarde
planten. Maar er liggen er vrij wat minder dan vroeger. De meekrapbouw schijnt
zijn' tijd vooreerst te hebben gehad, sints een veel goedkooper verfstof 't uit den
krapwortel bereide rood kwam vervangen en verdringen. 't Was groote schade voor
den boer, die er een zeer voordeelig verbouw door miste en, in 't vooruitzigt op goede
prijzen, zijn' grond, zoolang voor dit driejarig gewas had moeten gebruiken.
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't Was grooter schade voor hen, die met duizenden kilo's in hunne stoven en pakhuizen
zitten bleven; want wordt de gedroogde wortel langer dan een jaar bewaard, dan
verliest hij aanmerkelijk in gewigt en in waarde, 't Was de grootste schade voor den
arbeider, die met kanten, pooten, verplanten, wieden, delven en vervoeren overvloedig
werk en brood vond, terwijl ook de stoof vrij wat handen bezig hield. Enkele velden
met meekrap zien wij nog, maar de meeste akkers zijn toch met andere vruchten
beteeld. Beetwortels voor de suikerfabrieken beginnen hoe langer hoe meer de
meekrap te vervangen, en in het najaar is 't aan de wegen wel te bemerken, wat druk
vervoer hen voor een' tijd bederft.
Wij hebben ook al reeds een paar steenen gebouwen gezien, die hier eigenaardig
zijn; een vrij hoog middengebouw, met schuin dak, een laag huisje met schoorsteen,
tegen den eenen zijmuur leunende, een tamelijk lange schuur met hoogen schoorsteen,
aan den anderen zijwand zich aansluitend. Dat is een meestoof. Het vóórgebouwtje
is de eest, waar de wortel gedroogd wordt, in de schuur staat de molen, door
stoomkracht bewogen. Maar thans stijgt geen rook meer omhoog en dreunt de machine
niet meer tusschen de muren. De stoven wachten een' beteren tijd, of zij verbeiden
den dag, waarop zij voor afbraak verkocht of tot arbeiderswoningen ingerigt zullen
worden.
De groote weg van Middelharnis naar Goeree loopt over Dirksland. Dat is
hemelsbreed geenszins de naaste weg, en bovendien ontbreken er bogten en
krommingen niet. 't Gaat regts en links, ‘haar en hittik’, en een vreemdeling zou ligt
een' verkeerden weg inslaan, om te verdwalen met den kerktoren voor oogen, die
den vermoeiden wandelaar tergt, door altijd ter zijde of achterwaarts te wijken op
het oogenblik dat hij meent zijn doel zoo aanstonds te zullen bereiken. Niettemin, al
is het langs omwegen, wij komen toch in Dirksland, en wij rijden er door, want het
is hier geen pleisterplaats. Zoo zouden wij ook
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aant.

hier het citaat, van Tollens te pas moeten brengen, als wij wat meer van het groote,
bloeijende dorp wilden zien, dan het gedeelte dat aan de route ligt. Maar 't is hier
minder noodig, omdat wij het voornaamste in 't voorbijrijden wel kunnen opmerken,
en dat is ‘het Hof’ met zijn in 1814 grootendeels vernieuwd heerenhuis, dat niets
belangrijks heeft om oudheid of bouwstijl, maar van een' grooten tuin met statig
geboomte is omringd. Het werd indertijd bewoond door de ambachtsheeren van
Dirksland uit het geslacht de Gruijter, later door de rentmeesters der heerlijkheid,
totdat het in 1802 een bijzonder eigendom werd van den heer A. van Weel, in wiens
familie het sedert is gebleven. De fraaije, ruime kerk, met haar' zwaren vierkanten
toren, ligt op een sierlijk beplant kerkhof en dagteekent van het jaar 1488. Zij heeft
evenwel geen merkwaardigheden aan te wijzen, die een bezoek noodzakelijk zouden
maken. Hielden wij in Dirksland eenigen tijd op, dan zou zeker een wandeling door
het schoone dorp de moeite wel loonen, en dan zouden wij nóg even kunnen
terugkeeren op onzen weg, om wat nader de wapens op het hek eener boerenplaats,
die wij zooeven voorbij reden, in oogenschouw te nemen. Het eene scheen ons dat
der v a n d e r D u s s e n s , het andere konden wij niet zoo spoedig onderscheiden;
wel lazen wij op de palen den naam B o o m v l i e t . Het schijnt een heerenhuis te
zijn geweest, waaromtrent wij geen nadere berigten vonden. Maar wij herinneren
ons, dat de B o o m v l i e t ook de naam was van een thans verlande watering, die
eertijds den Dirkslandschen polder van het o u d e l a n d v a n S o m m e l s d i j k
scheidde en in het Haringvliet uitliep. De tegenwoordige haven van Dirksland
dagteekent van 1657, en nemen wij in aanmerking, dat het dorp nagenoeg in het
midden van het eiland ligt, dan verwondert het ons niet, wanneer wij vernemen dat
die ruim een uur gaans lang is.
De naam D i r k s l a n d is reeds een zestal eeuwen bekend en wordt afkomstig
geacht van zekeren heer Dirk van Zieriksee. Graaf Floris V gaf ‘een zeker zoutland,
genaamd Dideriksland’, Vrijdags na Asch-Woensdag des jaars 1275, in pand aan
heer
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Albert van Voorne, voor 200 Hollandsche ponden, die hij hem schuldig was. Daar
de penningen ter aflossing van de schuld ontbraken, ontving heer Albert in 1278 den
vollen eigendom, terwijl de kooplieden, die af en aan zouden varen, in 1284 vrij
geleide verkregen. Het land lag destijds aan een. water, de Sonne mare genaamd, dat
ten Noorden er van moet worden gezocht en dus wel een deel van den eertijds veel
breederen stroom, die thans het Haringvliet heet, zal zijn geweest. In 1413 verkoopen
de gebroeders van Renesse de helft van een zesdedeel van eene uitgors, Dirksland
geheeten, in het land van Voorne, buitendijks, met eenige andere gronden in de
nabijheid, Duivenwaard, Grijsoord en Breemscat, of He11ebreemsgat, aan het klooster
te Rugge bij den Briel. En als nu in den giftbrief van 1415, waarbij Jan van Beijeren,
als heer van Voorne, Dirksland aan Pieter Klaasze c.s. ter bedijking tot een korenland
uitgeeft, wordt gezegd, dat dit land door het inbreken van den buitendijk ‘bij de
meestoven’ was ondergevloeid, dan blijkt het, dat er vóór dien tijd reeds een dijk
was geweest en de grond genoeg bebouwd en bewoond, om ‘meestoven’ noodig te
hebben. Dat laat zich van de in 1413 verkochte uitgors der Renesses nog niet
onderstellen, en wij hebben die welligt te zoeken in een gedeelte van den in 1504
ingedijkten polder Klinkerland. De ambachtsheerlijkheid van Dirksland werd in 1436
geschonken aan heer Aalbrecht van Naaldwijk, die reeds in 1417 honderd gemeten
lands, aan de grafelijkheid behoorende, had ontvangen. Sedert is zij meermalen van
eigenaars verwisseld.
Als wij Dirksland achter den rug hebben, hebben wij het beste deel van den weg
achter ons. 't Gaat soms langs een' dijk, 't gaat meest door de polders, op regte,
boomlooze grindwegen, tusschen slooten en greppels, die de uitgestrekte bouw- en
weilanden van het smalle rijpad afscheiden. Iets eigenaardigs ontleent het landschap
aan de wallen van klei, hier en daar rondom de
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akkers opgezet en aan de meidoornstruiken naast de hekken der weiden, maar wij
vinden overigens niet veel, dat onze aandacht tot zich trekt. Het dorpje Melissant
blijft op een' afstand, hofsteden zijn schaars, voorbijgangers niet overvloedig, en
trippelde niet de ‘sliklaaper’1 in zijn keurig net pakje over de velden, zwierf niet de
‘zwaemel’2 in zijn grillige bogten door de lucht, zong niet de ‘pute’3 zijn eentoonig
lied in de sloot, snorden niet de ‘horrekoerjen’4 met hun lompe vlugt langs het rijtuig,
wij zouden misschien door een benaauwd gevoel van eenzaamheid worden
overweldigd. En met blijdschap begroeten wij weêr een menschelijke woning, als
wij de herberg het Fortuin in 't gezigt krijgen, al is 't niet meer dan een nederig houten
huis, in volstrekte afzondering aan den eenzamen grindweg gelegen.
Trouwens, dat Fortuin is in zijne soort een plaats van gewigt. Het is als het
middelpunt van het Westelijk deel des eilands. Hier is de pleisterplaats voor alles,
wat langs den grindweg tusschen Middelharnis en Goeree rijdt of loopt. De voerman
houdt zijn paarden niet in, want geen welopgevoed paard zal hier voorbijgaan. Geen
reiziger of boer of koopman zal verzuimen, de lage deur binnen te treden en een
praatje te maken met moeder Lydia, de kloeke zestigjarige, met haar heldere
Overflakkeesche muts, die hier den scepter zwaait en waardig de eer van haar
belangrijk etablissement ophoudt. Inderdaad, belangrijk voor de bewoners der
eenzame dorpen en der afgelegen hoeven is dit middelpunt, waar ieder vertelt wat
hij gehoord heeft, en ieder hoort wat er verteld is, en van waar niemand heengaat,
zonder wat nieuws te kunnen meêbrengen aan de zijnen, die overigens welligt niet
veel vernemen van wat er in de wereld omgaat, zelfs niet in de kleine wereld, die
daar ligt tusschen het Haringvliet en de Grevelingen en de zee. Ook ons verkwikt
het, weêr
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eens menschen te zien en stemmen te hooren. Ook aan onze wakkere paarden is een
pooze rust wel gegund, want zij hebben reeds een goed eind wegs afgelegd, en al
komt de graauwe toren van Goeree ook reeds in 't gezigt, aanmerkelijk is nog de
afstand, die ons er van scheidt.
Een lange, regte Aveg ligt vóór ons, als wij van Lydia en het Fortuin hebben
afscheid genomen. Vlak en eentoonig is de landstreek. Maar waar wij rijden, daar
stroomde voor honderd jaar nog de zee tusschen Overflakkee en Goeree. Deze groote
vruchtbare polder werd in 1780 bedijkt, en ter eere van de eendragt, die tusschen de
bedijkers had geheerscht, kreeg hij den schoonen naam van Eendragts-po1der, hetgeen
intusschen het vermoeden doet oprijzen, dat bij andere bedijkingen de zamenwerking
en overeenstemming te wenschen kan hebben overgelaten. De groote dijk, die wij
straks weêr bestijgen, was destijds de zeedijk. Thans is hij het niet meer. Nieuwe
polders zijn daar buiten sints weêr aangewonnen, nieuwe dijken keeren thans den
eersten aanval van den magtigen vloed, en de voerman weet ons te verhalen, hoe
onlangs nog het geweld der wateren bij storm en noodweer die dammen bedreigde
en hoe de golven hier over de dijkkruin vlogen, hoe ginds een stuk in de onpeilbare
diepte verzonk, hoe elders met inspanning van alle krachten de dijk werd behouden,
en wij hooren weêr het altijd aangrijpend verhaal van de worsteling met de geweldige
wateren. Heden sluimert de reus, wiens oppervlakte daar glinstert in het licht der
avondzon. Kalm en rustig ligt hij daar, terwijl het visschersscheepje drijft op den
stroom, alsof hij nooit iets anders deed dan droomen onder den helderen hemel. Maar
als hij zich verheft en zijn krachten toont! Wij naderen Stellendam, het jongste dorp
van het eiland, gesticht op 't veroverd gebied. Maar niet zeer ver van hier, daar ginds
achter Melissant, op de grens van den polder Roxenisse, daar zijn waarschijnlijk nu
niet meer, maar daar waren althans voor een tweetal eeuwen nog wel de overblijfselen
te zien van een dorp, dat in den strijd met de golven is ondergegaan. De b l a a u w e
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k a m e r moet het geheeten hebben, en in den watervloed van 1570 moet het zijn
verzwolgen. Misschien ligt de steenen doodkist, daar gevonden en voor die eens
priesters gehouden, nog wel bij een of andere hoeve en is het deksel nog niet gansch
versleten, dat in 1682 voor een boerenwoning tot stoepsteen diende.
Als het jongste dorp wekt Stellendam een belangstelling, die het bescheiden plaatsje
anders wel niet ligt zou vinden. Het ligt binnendijks, en van de hoogte, waarop wij
rijden, overzien wij gemakkelijk zijn kleine verzameling roode daken en de vrij
breede straat, ‘de voorstraat’, die het doorsnijdt. Stellendam ontving zijn naam naar
d e S t e l g o r s , die reeds geruimen tijd droog lag en waarlangs het smalle vaarwater
liep, dat bij hoog tij bruikbaar was. De haven buiten den dijk, waarin de
garnalenvisschers hun scheepjes in veiligheid brengen, is van dat oude vaarwater
nog over. In 1782 werd op de Stelgors het eerste steenen huis gebouwd, en in 1819
werd de eerste steen gelegd van het kerkje, door de afstammelingen van den eersten
ambachtsheer, Iman Cau, der opkomende gemeente geschonken op diens
uitdrukkelijke begeerte, ‘ter dankbare erkentenis van het welgelukken van het bedijken
dezer polders, alhier ter plaatse, waar'voorheen de zee stroomde.’
Stellendam ligt nog een uur gaans van Goeree. De avond begint te vallen, de velden
rondom ons worden in schemering gehuld. Zie, daar flikkert voor ons een helder
licht. Vriendelijk straalt het in de duisternis, den zeeman tot gids en baken: 't is h e t
v u u r v a n G o e r e e . En daar ginds in de verte, in 't Zuidwesten, daar blinkt een
tweede licht met helderen glans, straks weêr verdwijnend, dan weêr verdwijnend,
met regelmatige tusschenpoozen. Dat is het draaijend licht van Schouwen. En tusschen
beiden in glinstert het licht van de ijzeren kaap, op het hooge duin achter Ouddorp.
Nog eenigen tijd rijdens, nu eens aan den voet, dan weêr
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over de kruin van een' dijk, nog eenige wendingen en bogten, en dan ratelen de wielen
over de keijen van Goeree. Hier vinden wij onze rustplaats en in den gouden leeuw
een eenvoudig, maar zeer voldoend logement.
De gouden leeuw, waar wij den nacht doorbragten, is geenszins een modern hotel,
't Is integendeel een tamelijk ouderwetsch gebouw, met smalle gangen en kronkelende
trappen. Ouder dan 1482 is het niet, want in dat jaar werd bijna de geheele stad door
brand vernield en daaronder ook het gedeelte waar dit huis staat. Maar veel jonger
is het welligt ook niet, en zeker niet, als de overlevering waarheid spreekt, die het
de woonplaats noemt van Adriaan Floriszoon van Utrecht, in de jaren toen hij hier
het pastoorsambt waarnam. Deze toch ontving in 1491 de pastorij, die twintig Rijnsche
guldens opbragt, van de weduwe van Karel den Stoute. Dat de man, die hier in een
niet zeer voordeelige bediening zijn' loopbaan begon, om weldra Goeree voor eervolle
betrekkingen te verlaten en als paus te sterven, juist hier zou hebben gewoond, zal
wel onbewijsbaar zijn, en het verhaal zal wel zijn' oorsprong ontleenen aan den
ouderdom van dit gebouw, dat stellig een der oudsten van Goeree is. Wij vinden in
de ruime bovenzaal, waar ook ‘het Nut’ en de Rederijkerskamer hunne openbare
zamenkomsten houden, een eerwaardig, voorvaderlijk vertrek. Zijn zware eikenhouten
balken met hun kolossale consôles, die de digt ineengesloten rij van kleiner
dwarsbalken dragen, zijn halfronde pilaren tegen de muren, zouden ons aan de
ridderzaal van een' middeleeuwschen burgt doen denken; en vervang in uw
verbeelding de nieuwe schoorsteennis door een oude, breede schouw, stel in de plaats
van het buffet en het queuënrek de beide fraaije eikenhouten kasten, die gij boven
op den zolder hebt zien staan, en zonder veel moeite verplaatst gij u in de dagen,
toen Goeree nog een stad vol bloei en welvaart was. Bij een wandeling door zijn
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straten behoeft gij uwe verbeelding ook geen bovenmatig geweld aan te doen, om
aan een' tijd, die lang achter ons ligt, te gedenken. Eng en krom zijn die straten, naar
ouden trant; menig punt- en trapgevel bleef van den vroegeren bouwstijl over; meer
dan één graauwe muur verhaalt van jaren, die er overheen zijn gegaan. En is Goeree
thans een dorp, zelfs een boerendorp, zooals die groote schuurdeuren hier en daar
getuigen, zijn voorkomen is nog altijd veel meer dat van een stad, zij het dan ook
een kleine stad. Steedsch zien de woningen er uit, steedsch is de inderdaad
uitmuntende bestrating. Ook ontvangen wij volstrekt niet den indruk van een vervallen
en kwijnende plaats. Wel ontbreekt het aan armoedige en verwelooze woningen hier
evenmin als elders; wel is er menig nederig dak van arbeiders en geringe burgers;
maar zie eens, wat kloeke, deftige heerenhuizen in niet geringen getale aan
weerskanten langs de met boomen beplante haven zijn gebouwd; en ook in de straten
bemerkt gij 't telkens, dat de lust en het vermogen om het huis goed te onderhouden,
in geenen deele worden gemist. Ook het nieuwe gemeentehuis met zijn' fraaijen
gevel, dat een twintigtal jaren telt, doet een' gunstigen toestand der gemeentelijke
financiën vermoeden. De zaak is, dat Goeree inderdaad de bronnen van zijn
voormalige welvaart zag verdroogen. Het zeegat, nog voor twee eeuwen een der
besten van den lande, heeft zijn voortreffelijkheid grootendeels verloren, en daarmede
verdwenen de voordeelen, die de stad van de uitgaande en binnenkomende groote
koopvaardijschepen en oorlogsvloten had. Haar haven, die thans reeds een half uur
van de stad in den mond van het Haringvliet uitloopt, werd hoe langer hoe slechter,
en de visscherij, die krachtig had gebloeid, toen Goeree nog vlak aan zee lag, verliep.
Maar ook hier vergoedde de zee, wat zij bedierf. De slikken en platen werden
vruchtbare bouwlanden, die er nieuwen voorspoed verspreidden, en in plaats van
reeders en kooplieden, kwamen er rijke boeren en vermogende grondbezitters; de
visschers, die hun brood niet meer konden winnen op zee, werden arbeiders, wien 't
op den akker aan werk niet ontbrak. En zoo
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werd Goeree, wat het thans is, - een halfslachtige plaats, een dorp, dat op een stad
gelijkt, met de teekenen van verval en van voorspoed, met de herinneringen aan een
bloeijend verleden, dat voor altijd voorbij is, en met de bewijzen van een welvarend
heden, dat ook voor de toekomst een belofte heeft. Maar dringend zou het behoefte
hebben aan een betere haven, waardoor een stoombootverbinding met het vaste land
mogelijk zou worden. Want afgelegen is en blijft Goeree en dit deel van het eiland
nog in hooge mate, al is het ook beter dan vroeger.
Toen de staten van Holland en West-Friesland een der schoonzoons van
Olclenbarneveld, den heer van der Mijle, beschuldigd van in eenige brieven den
Prins en der regering te na te spreken, herwaarts verbanden, hadden zij ter
naauwernood ontoegankelijker uithoek voor een verbanningsplaats kunnen kiezen.
De gemeenschap met Oost-Voorne en Schouwen was altijd onzeker, de togt over de
platen en gorzen tusschen Goeree en Overflakkee altijd vol bezwaar, dikwijls met
levensgevaar vergezeld, 't Werd iets beter, toen in 1751 althans een dam tusschen
beide eilanden werd gelegd, waarlangs de overtogt veilig kon geschieden, zoolang
de dam zelf bij hoogwater niet onderliep. 't Werd nog beter, toen de bedijking van
den Eendragtspolder de twee eilanden tot één had gemaakt. Het was een vooruitgang,
toen voor een dertig jaar de grindwegen kwamen in plaats van de in den winter
ondoorwaadbare kleiwegen, waar alleen de hooggelaarsde voetganger of de ruiter
kon doorworstelen, en waarlangs ook de vrouwen te paard moesten zien te komen,
als zij geen negen maanden van het jaar in huis wilden zijn opgesloten. Maar 't is
toch nog op verre na niet, wat de kinderen der 19de eeuw verlangen en gewoon zijn,
en lang valt de weg van Middelharnis of het sas van Dirksland bij de wetenschap dat
een stoomboot in een half uur althans den afstand naar Hellevoet zou afleggen, zonder
naar tij en stroom te vragen!
Wij zouden, indien wij met een zeilschuit wilden oversteken, de wandeling moeten
ondernemen naar het hoofd, over een' hoogst moeijelijken weg, en wij zijn dan ook
geenszins in de verzoeking,

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

305
een' togt naar den ingang van de Goereesche haven te aanvaarden. Stond in den
Zuiderpolder nog, als voor een halve eeuw, het aanzienlijk landhuis O o s t d a m , wij
zouden dan welligt dien kant eens uitgaan, om het huis te zien, waar koning Willem,
bij zijn terugkomst uit Engeland in 1691, had vertoefd, toen hij, na zestien uren bij
mist en ijsgang, in eene open boot, op zee te hebben gezworven, eindelijk op het
strand van Goeree voet aan wal had gezet, en waar de koningskamer nog altijd de
herinnering bewaarde aan den nacht, dien de groote vorst daar had doorgebragt.
Thans zouden wij er niet meer dan een arbeiderswoning vinden.
Van de oude muren der stad is niets meer over. Van de vijf poorten, die in 1430
gebouwd werden, kunnen wij alleen nog de ronde torens bezoeken, die den ingang
der voormalige H o o f d p o o r t dekten, en wij kunnen het torenplat beklimmen, om
er het ruime uitzigt te genieten. Als het helder weêr is, ziet men tot in zee, en
menigmaal wordt dit plat dan ook tot uitkijk gebruikt. De Wa t e r p o o r t , die over
de haven was gebouwd, is reeds lang verdwenen, even als de K o e p o o r t . Langer,
althans tot na het midden der vorige eeuw, bleven, benevens de Hoofdpoort, de
M a r i a - en D o e l - of M o l e n p o o r t e n gespaard. De fraaije en zeker
goedgelijkende afbeel- dingen der steden en dorpen in het prachtige C a e r t - B o e c k
v a n Vo o r n e , met vignetten, door Jan Luyken geëtst, geven hun oude gedaante
nog te zien. Zij hebben goede dienst gedaan sints zij de oude bolwerken vervingen,
die, al waren zij in 1421 door den watervloed geteisterd, toch in 1428 de stroopende
benden der Zevenbergers hadden afgeweerd, maar toch tegen magtiger vijand te
zwak zouden zijn gebleken. Achter deze nieuwe omwalling sloegen de weinige
mannen, die den 22sten Julij 1490 binnen Goeree waren, door hun kloeke vrouwen
en dochters geholpen, met nadruk den aanval der Hoekschen onder Jonker Frans van
Brederode af. En opende zij gaarne, in 1572, haar poorten voor den Grave v a n d e r
M a r c k met zijn waterguzen, de Antwerpsche admiraal Jacob Boey vond er in 1604
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een' tegenstand, die zijn leger tot aftogt noopte, terwijl hij zelf als gevangene binnen
de muren werd gebragt. Sints dien tijd werd de sterkte harer wallen en de moed harer
inwoners niet meer op de proef gesteld, maar de belangrijkheid van liet eiland, aan
den mond van twee groote waterwegen naar het hart van Holland, gaf aanleiding,
dat zoowel in 1781, als in 1795 en in 1810, batterijen werden opgeworpen en kazernen
werden gebouwd. Die versterkingen hebben geen dienst behoeven te doen; de
batterijen zijn vervallen en grootendeels verdwenen; de barakken vinden wij in
schuren veranderd. Maar een Goe-reesch burger werd in 1811 gefusileerd, als van
verstandhouding met den vijand verdacht.
Werd de stad Goeree in 1418 door het krijgsvolk van Jan van Beijeren platgebrand,
en in 1482 bijna geheel door het vuur verwoest, dan laat het zich verklaren, dat er
niet veel oude charters en perkamenten zijn bewaard. Toch zullen wij ons, als wij
niet al te gehaast zijn, een bezoek aan het archief niet beklagen. Het berust op het
gemeentehuis en is door den tegenwoor-digen burgemeester, Mr. G.J. G o e k o o p ,
uitstekend geordend. De oude, deels halfvergane stukken zijn overgeschreven en
geïnventariseerd, en worden met groote zorgvuldigheid bewaard. Sommigen hebben
nog de oorspronkelijke zegels, waaronder een zegel van Maria van Bourgondië en
een zeer fraai gesneden, hoewel geschonden zegel van Philips II, aan een stuk van
1562. Ook vinden wij er een aantal zegelstempels van de achtereenvolgende besturen
van Goeree en, gelijk zich laat verwachten, een belangrijke verzameling van
polderkaar ten. Onder de merkwaardigheden vinden wij een' zilveren vogel, die tot
de insigniën van den hoofdman van het schnttersgild heeft behoord, en vooral een'
koperen blaashoorn, met wijd uitloopenden, achtkantigen tromp. Die hoorn heeft
niet alleen de longen van den nachtwaker op zware proef gesteld, toen deze ambtenaar
daarmede, in plaats van een klep of ratel, was voorzien, maar ook de pennen van een
aantal geleerden in beweging gebragt. Volgens de overlevering is hij gevonden op
de raadselachtige plek, die de o u d e
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w e r e l d genoemd wordt. In 1618 was ten Noorden der Oosterduinen, bij storm en
hoogen vloed, een deel van het strand weggeslagen, en de mare gaat, dat men daar
niet alleen een menigte Romeinsche munten, urnen en sieraden van koper en glas
had gevonden, maar ook duidelijk de straten eener groote stad met de fondamenten
der huizen had gezien. Jaren lang werden allerlei scherven van aardewerk,
muntstukken, ringen er opgezameld en aan de liefhebbers verkocht; een goed
bewaarde ‘langwerpige aschgraauwe pot, loopende van boven spits toe, met een rond
gat’ werd lang als van daar afkomstig getoond, en een doodkist met koperen nagelen,
waarin het gebeente nog lag, moet er ook zijn gevonden. Toen H. van Dam, in
Februarij 1681, te Goeree vertoefde, besloot hij, ‘met zijn zoontje’, er eens heen te
gaan. Hij vond er ‘veel raar klein koperwerk, waaronder een ring, glas en anderen
snuisterijen, die de zee opwierp’, en bovendien een menigte boomen, met de toppen
naar het Z.W. gekeerd. Bijna een eeuw later, in 1778, ontving van Wijn, destijds nog
in den Briel wonende, een aantal zilveren muntjes, met Arabische opschriften en het
jaartal 1182, die ter zelfder plaatse zouden zijn gevonden. De schrandere geleerde
won de noodige inlichtingen bij bevoegde personen in, en het bleek hem alras hetgeen ook later door prof. van der Chijs werd verklaard - dat het nog nieuwe munten
waren, in omloop op de Noordkust van Africa, terwijl zijn vermoeden werd bevestigd,
dat het jaartal 1182 niet dat der Christelijke, maar der Mohammedaansche tijdrekening
moest zijn en dus met 1768 overeen kwam. Hier viel dus alleen te denken aan een
schipbreuk, waardoor eenige jaren te voren een vaartuig, dat van de Moorsche kust
kwam, verloren was gegaan.
Dat de ontdekte stad het door de Noormannen verwoeste W i t l a m zou zijn, dat
hier het door de zee verzwolgen O u d - V l a a r e d i n g e n had gelegen, dat het een
e overigens gansch onbekende plaats moet zijn geweest, werd beurtelings beweerd
en bestreden, 't Blijft een duistere zaak. Maar wij weten, hoe schippers en visschers
menigmaal van verdronken steden hebben
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gedroomd, en hoe zij huizen, straten, kerken zelfs, hebben gezien en met hun boomen
gevoeld. Wij hebben van ooggetuigen geen betrouwbare mededeelingen; en wat de
verbeelding vermag, blijkt het niet uit het vers, o p d e o u d e w e r e l d gemaakt:
‘Wat siet men hier dus staan gewassen op de Stranden?
't Sijn Wortels van 't geboomt, die hier wel eer te Lande
Gegroeid sijn, als daar blijkt door stammen, klein en groot.’

Tot dusver gaat het goed, en komt het ook overeen met hetgeen van Dam had gezien.
Maar nu komt de opsiering:
‘Heeft daar geen Tuin gestaan, daar leid een Delf of Sloot,
't Is saibaar Land geweest, daar siet men de Akkers liggen,
't Is ook goed Aard on Klei, 't was goed Land, sou men seggen.
Siet ginder legt een Weg, die loopt ter Seewaard in,
'k Sie 't wagenspoor heel blood; en 't Paardgespoor niet min,
Sij strekt bijna sq heen, of s' op Oostvoorne viele.
Was dit dien Weg ook niet van Goeree op den Brielle,
Daar langs den Megchelaar, gelijk men somtijts seid,
Dat hij den wagen lang op vragt gereden heit?
Welaan dan, 't scheen nog waar, dat de oude lui ons seiden,
Een schapewagter eerst met schop een grepje leiden
Hier tusschen Groerees Land in 't Brielse Land te gaer;
Daar doe de See in viel, en scheid se van malkaar.’

Slooten te zien en akkers, wagen- en paardensporen, op een grond, sints eeuwen door
de zee Verzwolgen, is wel wat kras. 't Komt ons voor, dat van Dam ons op den goeden
weg helpt, en dat wij te denken hebben aan een boomstorting door een' ge-Aveldigen
N.W. storm. De streek schijnt vroeger boscnrijk te zijn geweest, want de gedachtenis
leeft nog op Goeree van een oud en groot bosch vol wild, op korten afstand der oude
wereld gelegen. De munten èn wat verder gevonden werd, kunnen òf van verongelukte
schepen afkomstig zijn, òf door den stroom afgevoerd en hier bezonken, waar de
rivier de zee ontmoette. Dat er oudtijds een gebouw kan hebben gestaan, welligt het
voormalig slot van Westvoorne, dat op last van Aelbrecht van Beijeren, in 1357,
door Floris van Borselen werd
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gebouwd, wordt daarmede niet ontkend. Dit zou de groote stee-nen, er gevonden,
genoegzaam verklaren.
De hoorn, die aan een bandelier kon gedragen worden, is vermoedelijk een
jagthoorn geweest. Zoo dragen de jagers ze op de miniaturen in de middeleeuwsche
boeken1 en op de historische tentoonstelling te Leeuwarden was een dergelijke te
zien, alleen van den Goereeschen hierin verschillende, dat er wapens op gegraveerd
waren.
Omtrent de oude geschiedenis van Goeree is weinig met zekerheid bekend. Dat
de naam g o e d e R e e d e beteekent, schijnt voor de hand te liggen. Toch zou ik eer
aan den hier zoo gewonen uitgang e e denken en 't voor g o e r - E e , dat is: r u w e n
w o e s t e i l a n d , houden. Het wordt gezegd, vroeger tot Zeeland te hebben behoord,
en dat moet dan ook het geval zijn geweest, als de stroom Sunnonmeri of Sonnemare,
ten N. van ‘Dideriksland’, oudtijds de noordelijke grens van Zeeland was. De meening,
door sommigen voorgestaan, dat het omstreeks de helft der 13de eeuw een afzonderlijk
graafschap was, berust op een misverstand. De oproerige vassal van het Sticht, die
door graaf Willem II werd bedwongen, was geen graaf van Goeree, maar d e g r a a f
v a n G o e r (Goor), en behoort in Twentherland t'huis. Voor zoover bekend is, was
deze landstreek altijd een eigendom der Heeren van Voorne, en eerst ten jare 1312
treedt de stad Goeree in de geschiedenis op, toen zij keuren van Heer Gerard van
Voorne ontving.
Vruchteloos zouden wij op het archief naar den brief vragen, dien Adriaan Florisz,
den 31sten Aug. 1496, geschreven zou hebben aan baljuw, schout, burgemeesters en
raad van Goeree, waarin hij handelt over eenige ketterijen, daar verkondigd en eenige
onbehoorlijkheden er geschied, en waarin hij de Heeren bidt ‘alsoo in dese stucken
te versien, dat hij van genen noo-den en syn sou, anders te versoecken’ (andere
maatregelen te

1

El. 131, No. 80 van den catalogus.
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nemen). De brief is reeds lang verloren, maar door van Dam in zijn b e s c h r i j v i n g
v a n G o e r e e opgenomen. Dat de gewezen herder van Goeree aan zijn vroegere
gemeente een welmee-nend schrijven rigtte, zou niet vreemd zijn, maar dat de
toenmalige kanunnik van St. Pieter te Utrecht tegenover baljuw en regering met een
zeker gezag optreedt en van hen als van zijne ‘Ondersaten’ spreekt, maakt de echtheid
van den brief bij mij niet weinig verdacht.
Wij hebben nu in Goeree niet meer te doen, dan den toren te beklimmen, den
kloeken, schoonen toren, die het licht op zijn' hoogen top draagt, 't Is een zwaar,
vierkant gevaarte, niet op ingeheide palen, maar op eenige steenlagen op den vasten
grond opgebouwd. Hij staat afzonderlijk op een eenzaam, afgesloten pleintje. De
kerk, die in 1453 was gesticht, is in't begin der vorige eeuw, om bouwvalligheid,
afgebroken en door de tegenwoordige, veel kleinere, vervangen. Van het oude, ruime
gebouw schijnt nog het verweerde mivurbrok met een digtgemet-seld puntboograam
over, dat thans de achtermuur van een schuur is. Dit hoogst ongezellig verblijf draagt
den naam van de oude school. Schitterend was, naar het schijnt, de jeugd van Goeree
niet gehuisvest! Indrukwekkend rijst de hooge toren voor ons op, waaraan van 1467
tot 1512 is gebouwd, en die er blijkbaar op is aangelegd om nog vrij wat hooger te
worden. Nu mist. hij de slankheid en evenredigheid van vormen, die zonder twijfel
den bouwmeester voor den geest stonden, en die ook zeker niet zouden hebben
ontbroken, als het plan ten volle tot uitvoering was gekomen. Maar welk een toren
zou het dan geworden zijn! Een voortreffelijk gemetselde wenteltrap leidt naar boven,
langs de verschillende verdiepingen met hnn stevige zolderingen, waar wij, behalve
de klokken en het uurwerk, ook een voormalig gevangenhok vinden, en waar wij de
dikte der geweldige muren bij de lichtopeningen meten kunnen. Eindelijk bereiken
wij een net en gezellig vertrek, op het torenplat gebouwd, waar de licht -wachters
de nachten doorbrengen. En zijn er drie, waarvan twee bij afwisseling dienst doen
op den toren. Een er van kan zich ter
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ruste leggen in de bedstede, de andere waakt en verzorgt het licht. Als de olie in de
lamp opraakt, dan waarschuwt het vernuftig uitgedachte werktuig, dat daar tegen
den muur hangt. En nu nog een weinig hooger, dan zijn wij in de lantaarn, die 45 M.
boven den grond is geplaatst en twaalf zijden heeft, waarvan twee, aan de landzijde,
gesloten zijn en de overigen met helder spiegelglas voorzien. In het midden staat de
lamp, een groote carcel lamp met drie pitten in elkander, waarvan de buitenste 6
centim. in doorsnede heeft, en die in een kolossaal lampeglas branden. Rondom de
lamp zijn 10 groote lenzen aangebragt, ieder zamengesteld uit 24 prisma's en 2
bolrond geslepen glazen, welke onder en boven het brandpunt tot elkander zijn gerigt
en de middelste ruit van de lantaarn verlichten. De bovenste en benedenste ruiten
worden verlicht door 160 holgébogen spiegels, in 8 rijen geplaatst, 5 boven, 3 onder
de lenzen en zóó gesteld, dat al de daardoor opgevangen stralen horizontaal worden
voortgekaatst. Opdat er niets van liet licht verloren ga, zijn de beide blinde zijden
van verzilverde reflectors voorzien.
Tot op zeven mijlen (30000 M.) in zee is dit licht te zien. 't Is een licht van de
tweede grootte, en werd in 1833 hier geplaatst, in 't begin van 1834 ontstoken. Tot
dus ver had men zich beholpen met een vuur van steenkolen, in de vorige eeuw
gedurende acht maanden, later het gansche jaar, in een huisje, op den toren gebrand.
Reeds in 1333 vind ik van kustverlichting in het land van Voorne gesproken.
Dat het met een stevige leuning omringde torenplat prachtige vergezigten over
land en zee oplevert, spreekt wel evenzeer van zelf, als dat het daar boven
onbarmhartig waaijen kan. Als wij ons van een en ander hebben overtuigd en onze
namen in het vreemdelingenboek hebben ingeschreven, kunnen wij den terug-togt
aanvaarden, 't Is te hopen, dat het u niet gaat als dien bezoeker, die, beneden gekomen,
bemerkte dat hij zijn paraplui boven had laten staan.
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Wanneer wij den open weg van Goeree naar Ouddorp ongeveer ter helft hebben
afgelegd, dan begint het landschap merkbaar van karakter te veranderen. Daar wast
kreupelhout langs den weg, het land krijgt een andere kleur, de slootkant een' anderen
plantengroei. Lanen en boschpartijen geven een aangename afwisseling na de
eentoonige poldernatuur. Alles toont, dat wij in een zandstreek gekomen zijn, en
blijkt het ons wèl, dat het houtgewas veel van den zeewind heeft te lijden,
schilderachtig zijn de verkromde stammen en de uitgewaaide takken. Dit deel van
het eiland heeft echter in de laatste jaren veel verloren. Vroeger waren er vrij wat
buitenplaatsen met heerenhuizen en digte plantsoenen. De sloopers hebben de huizen
afgebroken, de boomen geveld: boerenwoningen en bouwakkers kwamen er voor in
de plaats. Alleen Rustburg is nog over, met zijn bosch, ter regterzijde van den weg,
op vrij grooten afstand daarvan, 't Is de woonplaats van Ouddorp's burgemeester,
den heer B.P. v a n K e r k w i j k . Wij zijn hier in het o u d e l a n d v a n
D i e p e n h o r s t - gelijk de naam aanduidt, een laag gelegen, ruigbewassen streek,
die reeds sints onheugelijke jaren is bedijkt, voor zoover zij niet beschermd werd
door de duinen, die in het N.O. en in het Z.W. eene natuurlijke, maar niet
onafgebroken zeewering vormden. Daar buiten werden later nieuwe polders
aangewonnen, en een tweede rij van duinen vormde zich langs de noordelijke en
westelijke kust, de Oostduinen aan het Westduin verbindend. Daar buiten verrijzen
weer nieuwe aanwassen, die ter bekwamer tijde voor inpoldering geschikt worden.
Zoo vindt men in de gemeente Ouddorp allerlei grond en is soms de plotselinge
overgang van zand en duin en klei opmerkelijk. Bovendien ziet men hier en daar
akkers, waar de ondergrond, die uit zeeklei bestaat, naar boven is gewerkt, midden
tusschen de zandige velden in. Aan deze ligging dankt het dorp O u d d o r p - voluit
H e e r A d r i a a n s O u d d o r p - een rijke verscheidenheid van treffende gezigten;
en hebben wij tot nog toe als wandelaars niet veel te doen gehad, de omtrek hier
levert stof voor meer dan één' grooter of kleiner togt. Het dorp is spoedig
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gezien. In een vierkant zijn de huizen gebouwd rondom het vroe gere kerkhof, dat
de burgemeester in een plantsoen van bloeijende heesters heeft veranderd, en in het
midden daarvan ligt de groote kerk met haar' lagen, zwaren toren. Wordt het jaar
1348 als het jaar der stichting van kerk en toren genoemd, dan kan dat in zoover
gelden, als de kerk destijds in haar' tegenwoordigen toestand is gebragt. Grootendeels
is zij in spitsboogstijl van gewonen baksteen gebouwd. Maar een gedeelte van den
Noordermuur en van het koor is blijkbaar ouder en draagt in de Romaansche bogen
en in den tufsteen het karakter der 12de eeuw. Opmerkelijk is het, dat zóó vroeg hier
een bevolking woonde, die zulk een kerk noodig had en bouwen kon! En nog klimt
onze verbazing, als wij het reusachtig gevaarte zien, dat thans een weinig van de
kerk verwijderd, maar vroeger zonder twijfel daaraan verbonden, zijn ontzaglijke
muren, door zware beeren gesteund, tot op gelijke hoogte met de nok van het kerkdak
verheft. De toren is blijkbaar nooit voltooid, al mag hij vroeger hooger zijn geweest,
als het waar is, dat jonker Frans, uit spijt over zijn' mislukten aanslag op Goeree, een
deel daarvan en van de kerk heeft doen afbreken - een tamelijk nutteloos tijdverlies.
Maar zelfs nu bereikt hij een niet onbelangrijke hoogte, en wat plan moet den
bouwmeester voor den geest hebben gezweefd, toen hij zulk een geweldige steenmassa
begon op te trekken! Zonderling! Te Goeree en te Ouddorp, op een half uur afstand,
in een' uithoek des lands, twee zulke torens en kerken! En hoevelen, hieraan gelijk,
werden in de 14de en 15de eeuw alom gebouwd in ons vaderland, dat bovendien met
aanzienlijke kasteelen was bedekt en zooveel kloosters, raadhuizen en wat dies meer
zij van groote kunstwaarde bezat. Is het niet vreemd, dat men niet alleen nagenoeg
nooit den naam aantreft van de mannen, die in staat'waren, zulke gebouwen te
ontwerpen, maar dat het ook gansch in het duister schuilt, waar en hoe de werklieden
werden gevormd en gevonden, die zulk een' arbeid kouden uitvoeren? Wij zouden
haast zeggen, dat de gansche bevolking uit bekwame bouwmeesters en metselaars
bestond! Zeker kan men
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zoowel d e b o u w h u t t e n als h e t g i l d e w e z e n ter verklaring aanhalen, maar
wat is daarvan in onze gewesten eigenlijk bekend, behalve de werken, die zij gesticht
hebben?
Binnen de kerk vond men tot 1743 een beschilderd gewelf, en voor eenige jaren vond
men muurschilderingen op den Noorermuur. Destijds trokken zij de aandacht nog
niet, en de kunstwaarde is er niet van onderzocht. Naar 't verhaal van een' metselaar,
die destijds bij het wegnemen van de kalklaag was werkzaam geweest, had hij er
beelden, bloemen en krulwerk kunnen onderscheiden. Onmiddellijk bij den
Zuideringang ligt de zerk van een' der vroegere pastoors en daarnevens een zeer
kleine blaauwe zerk, waarop een haringkaak-mesje en een vrij onduidelijke figuur,
waarschijnlijk een haringkop, is gebeiteld. Hier ligt zekere J a n M a c h i e l s e
D u f f e l , die de kunst van haringkaken zooal niet uitgevonden, dan toch hier
ingevoerd moet hebben. Ouddorp had voor eeuwen vrij wat haringschepen in zee,
maar sints lang is dit bedrijf er vervallen.
De Doopsgezinden hebben hier een kerk achter de pastorie, die het jaartal 1598
in den gevel draagt en de sporen van hoogen ouderdom vertoont. Op den zolder van
dit gebouw werden, zegt men, weleer de zamenkomsten der gemeente gehouden. De
tegenwoordige kerk is in elk geval van veel jonger dagteekening dan het vóórhuis.
Overigens heeft het dorp geen belangrijke gebouwen aantewijzen. Oorlog, brand en
overstrooming hebben ook hier beurtelings hun verwoestingen aangerigt. Het heuveltje
op eenigen afstand, als d e b l a a u w e s t e e n bekend, vermoedelijk een oude
vliedberg, waar de bewoners van het eiland bij hoog water hun vee en have in
veiligheid bragten, later de plaats, waar het kasteel S p r e e u w e n s t e i n door een'
der Heeren van Voorne was gesticht, nog later, tot 1791, de plek, waar de vierschaar
over burgerlijke en polderzaken werd gespannen, heeft niets merkwaardigs meer
over. Wat er van
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ouden steen werd gevonden, is weggevoerd; wat er van oude gewelven en gangen
in den omtrek school, is in het midden der vorige eeuw uitgegraven. Ook van de
kapel, die nog in 1524 in den zoogenaamden P r e e k h i l stond, waaraan een college
van kanunniken was verbonden en die vooral door zeelieden en visschers werd
bezocht, is niets meer te vinden. De naam van p r e e k h i l of p r e e k w e r f schijnt
wel uit de tijden der reformatie afkomstig. Kwamen daar cle Hervormingsgezinden
van het eiland welligt aanvankelijk zanien, om de preek te hooren? Er moeten er vrij
wat geweest zijn vóór 1572, toen hun invloed zóó groot was, dat Goeree zonder slag
of stoot overging; maar eerst na dien tijd werden natuurlijk de kerken van Goeree
en Ouddorp hun ingeruimd.
Wij verlaten het dorp langs een der straten, die van het vierkant om de kerk uitgaan
en wij komen op een zandpad tusschen akkers en schrale weilanden, langs enkele
groote en eenige kleine boerderijen. Wilgen groeijen in overvloed langs den
kronkelenden weg, maar tusschen hun knoestige stammen en onder hun blaauwgroen
gebladerte wassen kruisbeziën - hier d o o r n a p p e l s genoemd - en meidoorns, die
in het voorjaar de lucht met den geur hunner witte bloesems vervullen, en wilde
rozen, wier krachtige loten in den zomer met liefelijke knoppen en vriendelijke
bloemen zijn overdekt. De heerlijke stem van den nachtegaal klinkt helder en zuiver
door de stilte. Het zonlicht schittert door het digte gewelf der hooge wilgen met
fantastischen gloed, en 't verwondert ons niet, dat het land van Ouddorp in het schoone
jaargetijde een zeer geliefd uitspanningsoord voor de bewoners der Overflakkeesche
dorpen is. Weldra kunnen wij een voetpad inslaan, dat ons door het kreupelhout naar
de hooge, witte duintoppen daar vóór ons leidt. Wild en romantisch is hier de natuur.
Ginds kroonen kloeke eiken, die de likteekenen van hun' strijd met den zeewind
dragen, den groenen, met kort en krakend mos begroeiden heuvel. Daar omringen
schilderachtig uitgewaaide boomen de grijze muren en het rieten dak eener
boerenwoning. Daar blinkt het witte
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huisje in het groen, aan den voet van liet woeste duin. Over het korte heidegras, waar
enkele magere runderen grazen, langs rulle zandsporen, voorbij armoedige hutten,
achter digte hagen half verscholen, langs den grooten waterplas, die als een spiegel
schittert onder den helderen hemel, door verwelooze hekken, die de openingen in de
aarden dijkjes tusschen de weiden afsluiten, naderen wij de woeste We s t e r d u i n e n ,
waar de roode toren, d e i j z e r e n k a a p , bij dag een baken in zee is, bij nacht een
licht, aan dat van Goeree gelijk, maar op kleinere schaal, doet stralen. En als Avij
achter ons zien, dan rijst boven boschjes en heuvels, te midden der akkers en velden
met hun kleurschakeringen, de kloeke kerk met den dikken toren en het stompe dak
van het achtkante huisje op het torenplat. 't Is een aantrekkelijke wandeling, die
ruimschoots de onvermijdelijke vermoeijenis beloont. Maar ook wanneer wij, om
meer tijd beschikbaar te hebben, ons te Ouddorp van een' wagen hadden voorzien,
dan zouden wij een' eigenaardigen en voor velen zeker niet alledaagschen togt maken.
De wagen slaat dan ergens op den zandweg bij het dorp linksaf en gaat de hobbelige,
ongelijke duinweiden in, zonder te vragen naar weg of wegsgelijke. Een enkele maal
stapt de klepper, maar dat is een zeldzaamheid. Zij zijn hier gewend en de voerman
kent den weg en zijn voertuig. Het hotst over de oneffenheden, het zwenkt langs de
gaten, het helt onrustbarend in de diepe kuilen, soms schieten de voorwielen in een'
modderpoel en krakend gaat het rijtuig er door, tot met forschen ruk de achterwielen
weêr op den kant zijn gehaald. Zoo gaat het in draf door de ongebaande wildernis
heen, en wordt de grond wat minder ongelijk, wanneer wij de ijzeren kaap voorbij
zijn en den voet der duinen volgen, het landschap blijft woest en indrukwekkend.
Nevens ons de graauwe en vaal groene zandheuvels, rondom ons het dorre, korte
gras, beneden ons de lager liggende velden, met kreupelhout omzoomd, met boschjes
bezaaid, soms de wijd uitgestrekte bouwlanden van den vruchtbaren polder. Boven
ons vliegen de meeuwen en hun witte vlerken blinken in de zon.

Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 3

317
Van verve klinkt het dof geruisch der zee, wier golven breken op de kust. De eenige
bewoners dezer eenzame woestijn zijn de jonge koeijen, die er een sober voedsel
vinden. Met verbaasden blik staren zij het voorbijsnellend rijtuig aan; anderen blijven
onverschillig liggen tot het laatste oogenblik en staan dan langzaam en lusteloos op,
om een paar schreden ter zijde te doen; met onbeholpen sprongen huppelen een paar
onervaren kalveren uit den weg. Zie, daar ligt een klein met onkruid begroeid, met
schraal houtgewas omplant kerkhof, een stille rustplaats der dooden, die de zee
wedergaf. Hier sluimeren er, die aan land zijn gespoeld na den storm, die hun schip
op gindsche banken sloeg, wier naam en woonplaats nooit bekend geworden zijn,
wier laatste rustplaats hun achtergebleven betrekkingen nooit zullen weten. Weldra
verandert het tooneel. Wij zijn de afgezonderde groep der We s t e r d u i n e n door,
en wij komen op een' breeden, met opgaand hout bewassen dijk, waarlangs een
voetpad naar beneden slingert. Dat pad zou ons weêr naar Ouddorp terugleiden, maar
wij zullen den togt nog wat verder uitstrekken. Hier hebben Avij weêr het vlakke
polderland, tusschen de duinen ingesloten. De bijna onafgebroken reeks van
zandheuvels, die langs de noorden de westkust van het eiland loopt, hebben wij vóór
ons. Die dijk, die zich uitstrekt tot aan hun' voet, beschermt de westzijde van den
vóór 1477 aangewonnen polder Nieuw-Oord. Een ‘bende’ mannen, met hun
‘voorman’ aan het hoofd, komt daar langs van den arbeid op de ver gelegen akkers.
Zij behooren in Ouddorp te huis; woningen zien wij hier niet, en er gaat dag aan dag
heel wat tijd verloren, met heen en weder loopen! Onze weg leidt door den
West-nieuwlandschen polder, in 1494 bedijkt, tusschen de laag gelegen, maar
vruchtbare bouwvelden door, totdat wij straks uitkomen aan het hooge duin, vlak
aan zee.
Laat ons hier opklimmen en den blik laten weiden over den grooten, blinkenden
waterplas. Diep beneden ons ligt het strand, met de zeebrekers, die het geweld der
golven, op de kust moeten temperen. Nevens ons, op den top van den zandheuvel,
is
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een houten huisje, waarin des nachts een der geleidelichten wordt ontstoken. Daar,
in het eenzame dal, woont de licht wachter met zijn gezin. Landwaarts in overziet
het oog den polder, tot waar de We s t e r d u i n e n oprijzen uit de vlakte. Maar het
meest trekt de zee ons aan, de magtige, majestueuze zee. Waarlijk, aan afwisseling
van natuurtafereelen ontbreekt het in het land van Ouddorp niet!
Wij gaan verder, Zuid-Westwaarts op, en wij laten de zeeduinen ter zijde liggen,
want de naaste Aveg leidt door de vlakte, tot dat wij komen beneden den zwaren
dijk, die aanvangt waar de duinreeks ophoudt, 't Is weêr het gezigt over het polderland,
als elders. Maar als de weg ons straks op de dijkkruin voert, dan zien wij nevens ons
de breecle watermassa van het B r o u w e r s h a v e n s c h e g a t . Ook hier zien wij
de slikken langs het strand zich ver uitstrekken, met hun glinsterend grijs, zoo
verblindend, als de zon er op straalt, en slechts ter naauwernood onderscheidt het
oog aan den overkant de lage kust van S c h o u w e n en de oude kerk van
Brouwershaven en de groote schepen op de reede.
Langs de uitloopers der Westerduinen, de ‘k l e i n e d u i n e n ’, waar de boeren
het jonge vee in drijven en waar wij de aarden wallen terugvinden, over de kleine
haven van Ouddorp, die in het zeegat uitloopt, op den grindweg tusschen bouwland
en boomgewas, bereiken wij weêr de bewoonde wereld, waar hofsteden liggen en
arbeiderswoningen, waar een landelijke buitenherberg des zomers tal van bezoekers
uit het eiland en uit den vreemde tot zich trekt, en zoo komen wij, wel voldaan, op
ons punt van uitgang terug.
Na hetgeen wij van het land van Ouddorp zagen en naar hetgeen ons verhaald
wordt omtrent het gedeelte, dat wij niet bezochten, verwondert het ons niet, dat van
hier een niet gering aantal landverhuizers hun fortuin in de nieuwe wereld hebben
beproefd en dat velen zijner ingezetenen, ook al gaan zij zóó ver niet, toch elders
werk en brood gaan zoeken. Wat den wandelaar aantrekt is niet altijd voordeelig
voor den arbei-
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der. Hier treffen wij vrij wat woeste, onvruchtbare gronden, die de kinderen des lands
niet voeden kunnen, en meer dan elders op het eiland drukt hier de achteruitgang
van de meekrapteelt. Want hier vooral was het een hoofdverbouw. In 1876 werden
er nog, van 58 hectaren, 196000 kilogram wortels, gewonnen, terwijl 70 hect. nog
beteeld waren. Maar in 1872 werd de oogst van 120 heet. gedolven en bleven er nog
130 hect. over. Zes meestoven, allen met stoom werkende, gaven hier vroeger welvaart
aan velen. Het land vereischte veel arbeid, daar de meekrap een' zwaar gemesten
grond vordert, en de verbouwer reeds jaren te voren den akker er toe bereiden moet.
Tal van handen waren noodig, om, op't eind van April of in't begin van Mei, de
kiemen van de oude meekrap af te plukken en ze, - na in modder te zijn gedompeld,
om het versterven door te groote droogte te voorkomen, - met een' zetstok of kleine
spade in opgeploegde bedjes van ca. 30 centim. breedte en 10 centim. hoogte te
planten. Dan kwam het wieden, in November het dekken met aarde, om krachtiger
uitspruitsels te verkrijgen, eindelijk het delven van de 50 centimeter lange wortels,
of het uitploegen met een zeer groote ploeg, soms met 7 of 8 paarden bespannen,
terwijl dan de uitgeploegde vruchten met groote zorgvuldigheid werden opgezameld.
Het vervoer naar de stoven, het droogen in den ‘toren’, het schoonmaken, het malen,
het verzenden van de ‘racijn’ naar de garancine fabrieken, hield wederom velen
bezig. Geen wonder, dat de welvaart van Ouddorp een' gevoeligen slag ontving, toen
de nieuwe alizarine haar' zegevierenden intogt in de verwerijen deed! Maar Amerika,
en vooral Smyrna, blijven nog altijd bij voorkeur of bij uitsluiting de garancine
gebruiken.
Soms brengt de zee een fortuintje. Als de Noordwester buldert, als bij dikke lucht
en hooge zee een schip op hun banken of hun kusten strandt, dan is alles in rep en
roer. Dan vliegen
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de scheepkens de haven uit. Dan baant zich de reddingboot een' weg door de golven.
Dan rennen de wagens over het korte gras en over de rulle duinen, dan stormen zij
van de hoogte, om te redden, wat gered kan worden. Dan doen zij wakker wat zij
kunnen, tot behoud der bemannig die in nood is, tot verpleging van wie zij aan den
dood mogten ontrukken. Maar dan zijn zij ook niet onverschillig voor het voordeel,
dat in den vorm van bergloon, of in de gedaante van aangespoelde wrakstukken, hun
in den schoot wordt geworpen, en dan komen er in menig arm gezin dagen van
weelde, dan is voor het gansche dorp een bron van welvaart ontsprongen, die wel
tijdelijk, maar niettemin soms zeer mildelijk vloeit.
Ons bezoek aan Overflakkee en Goeree spoedt ten einde. Wij kunnen evenwel
onmogelijk dezen dag nog naar Hellevoetsluis over, en wij brengen nog een' nacht
in Oaddorp of in Goeree door, om morgen naar 't s a s v a n D i r k s l a n d te rijden.
Aan h e t F o r t u i n kunnen wij een' afscheidsgroet brengen, want tot dusver houden
wij denzelfden weg. Maar dan gaat het over een' dijk regt op de sluis aan, waar het
veerhuis staat en waar de schipper zich bereid verklaart, ons over te zetten. Is er nu
water genoeg, dan kunnen wij hier het vaartuig beklimmen, en is er wind genoeg,
dan kunnen wij straks onder zeil gaan. Maar misschien moeten wij het dijkje langs
de haven afwandelen, door klei en slik, om aan het einde van den aanwas, bij het
baken, langs de gladde, met groen wier begroeide steenen, in het scheepje af te dalen,
- een expeditie, die voor dames met kleine kinderen weinig aanbevelenswaardig is.
Regt tegenover ons ligt Hellevoetsluis. Wij hebben niets anders te doen, dan dwars
het Haringvliet over te steken. Waar zou de onervarene wel te regt komen, die 't
beproefde! Waar zou de geweldige stroom hem heensleepen en hoe zou hij vruchteloos
zijn krachten uitputten, om er zich aan te ontworstelen en
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er tegen op te roeijen! Hoe zou hij, als hij in de regte rigting kon blijven, zich weldra
vastwerken op de groote plaat, die midden in het vaarwater ligt!
't Is bladstil terwijl wij overgaan. Wij treffen 't alzoo niet bijzonder, want wij
moeten in de roeischuit, en dat duurt veel langer, dan wanneer de hoogaars bij
frisschen wind door het water snijdt. Toch is 't een geluk, dat het droog is. Bij regen
biedt de schuit volstrekt geen beschutting en in het zeer kleine, stikdonkere hol aan
de voorplegt der zeilboot zijt gij voor het hemelwater beveiligd, - maar 't is de vraag,
of nat worden niet nog wel zoo aangenaam is, als daar droog te blijven. Zijn wij met
de roeisschuit langer op het water, tijdverlies is dat eigenlijk niet, want twee uur vóór
de afvaart der stoomboot van Hellevoet is het uur vau vertrek van het sas. Dus in elk
geval tijd genoeg. En 't is een watertogtje van eigenaardige bekoorlijkheid, waarmede
wij ons bezoek aan het eiland besluiten.
't Is bladstil; een ligte, fijne morgennevel hangt over land en water. Wij roeijen
Noord-Westwaarts op, om de punt der groote plaat heen. Wat is het hier vreemd en
stil, alsof wij alleen in de wereld waren. Spookachtig treedt het havenhoofd van
Dirksland met het houten baken naar voren. Het glinsterend parelgrijs van de slikken,
die naar den kant van Middelharnis zich uitstrekken, smelt fantastisch ineen met het
grijs van de lucht daarboven, van het water daarvoor. Als een graauwe nevelvlek
schemert daarginds Hellevoet met zijn vormelooze schepen, en voor ons uit verliest
zich de stroom in zee. Een flaauwe streep wijst aan wederzijde de kustlijn, die zich
in den mist oplost. In de lucht staat de omfloerste zon, als een lantaren van matglas.
Maar een enkele doorbrekende zonnestraal verlicht de toppen der Oostvoornsche
duinen en doet ze blinken van wonderbaren glans. Geen geluid, dan het geplas der
riemen en het eigenaardig gemurmel der snelstroomende rivier, die tegen ons vaartuig
klotst. Wij zijn reeds ver van Hellevoet verwijderd, want de bank eischt een' grooten
omweg, nu het water bij de ebbe zoo laag is. Eindelijk zijn wij de punt omgevaren,
en zoo digt mogelijk
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bij de droogte gaat het thans in tegenovergestelde rigting op Hellevoet aan. Wij zijn
voor het hoofd, wij gaan er voorbij, den mond van het kanaal voorbij, verder
stroomop, landwaarts in. Nu wenden wij. De nevel is weggetrokken. In vollen luister
straalt de zon. De schepen op de reede worden krachtig verlicht. De witte vuurtoren
op het hoofd schittert ons tegen. De watervlakte tintelt. Regt op 't kanaal houden wij
aan. Zullen wij daar aan wal komen? Daar krijgt de volle stroom ons schuitje beet.
In een oogenblik zijn wij teruggedreven tot bij het prachtig graauw en zwart en groen
getinte hoofd. Een paar krachtige riemslagen brengen ons binnen. Zie eens, hoe de
stroom voorbij vliegt! Wij kunnen nu eerst goed zijn geweldige vaart leeren kennen!
Maar wij zijn in stil water gekomen. De schuit legt aan, wij beklimmen den trap, en
daarmede heeft onze togt naar O v e r f l a k k e e e n G o e r e e een einde.

Aanteekeningen.
Omtrent O v e r f l a k k e e en G o e r e e bestaat eene zeer goede beschrijving van B.
Boers, thans emer.. predikant van Middelharnis, waaraan ik veel te danken heb. Maar
het boek dagteekent reeds van 1843. Van der Aa levert in zijn woordenboek
verdienstelijke artikelen over dit gedeelte des lands. De door Boers aangehaalde
schrijvers kon ik raadplegen of de bibliotheek van het L e e s k a b i n e t , die van
kleinere werken van plaatselijk belang ruim voorzien is.
Middelharnis heeft thans 19 vischschepen, waarvan echter doorgaans een, uit gebrek
aan volk, buiten dienst is. Bijzonderheden omtrent landbouw enz. zijn aan het
Ve r s l a g d e r p r o v . s t a t e n v a n Z u i d - H o l l a n d te ontleenen.
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Op het raadhuis te Middelharnis hing in der tijd een schoone schilderij van Meindert
Hobbenia, - d e l a a n b i j M i d d e l h a r n i s . Het stuk werd verruild voor de
afbeeldsels van HH. MM. den Koning en de Koningin, en kwam eerst in de collectie
v a n d e r P o t , te Rotterdam, later in die van S i r R o b e r t P e e l , en is thans te
vinden in de N a t i o n a l G a l l e r y , te Londen. Ben verdienstelijke copie berust
nog te Middelharnis.
Had de Heer Boers in dezen tijd, in plaats van in 1843, zijn verdienstelijk boek
geschreven, hij zou waarschijnlijk in het begin der geschiedenis van Goeree minder
aan oude versjes zonder gezag hebben gehecht en welligt meer gelet hebben op van
Wijn's juiste opmerking (B i j v. o p - Wa g e n a a r , Deel IX, bl. 58), dat het zeer
onzeker is of Va d i s a n t en Va d i r e d e , bij den vermoedelijk door H. de Groot
bedoelden schrijver Edrisi, wel 's G r a v e z a n d e en G o e d e r e e d e zijn.
De ‘graaf van Goeree’. (Ib. bl. 80) heet bij M. Vossius, in het oorspronlijk latijnsche
exemplaar, dat ik hier kon raadplegen, G o e r e d a e c o m e s (Annales III bl. 123.)
De stedekexir van Goeree van 1312 heb ik niet kunnen vinden. Ik nam haar aan op
gezag van Van Dam. De eerste, die Alkemade geeft, is van 1330.
De Goereesche hoorn is afgebeeld in P a r s , K a t w i j k s c h e o u d h e d e n , waar
men, bl. 108, een aantal gissingen dienaangaande lezen kan.
Het vers op d e o u d e w e r e l d gaf ik niet in zijn geheel. De lezer verliest er
niets bij. Alleen teeken ik nog aan, dat de ‘dichter’ geen ‘stad’ schijnt gezien te
hebben. Hij zegt:
Hier heeft een Dorp ghestaan, daar syn de teeckens boodt;
En daar leydt in de Put een Kiste van een Dood'.

Over den stroom S u n n o n m e r i , welligt oudtijds de N. grens van Zeeland; is te
raadplegen: v. d. B e r g h , H a n d b . d e r M i d d e l - N e d e r l . G e o g r . bl. 82.
Eene beschrijving van het licht van Goeree, met afbeelding van den toestel, is te
vinden in Dr. Th. van Doesburghs' bewerking van A. G a n o t , N a t u u r k . v o o r
d e n b e s c h a a f d e n s t a n d , bl. 434.
Bepalingen omtrent de ‘vierboeten’ bij den Briel, in 1333, deelt van Alkemade
mede.
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In het ex. van van D a m , B e s c h r i j v i n g van G o e r e e , op het Leeskabinet, vond
ik, op bl. 114, een opgeplakt versje, in handschrift, op E s a i a s d e K o e r t , een'
der predikanten, die daar is overgeslagen, maar door Boers, bl.106, is vermeld.
De ‘vrij onduidelijke figuur’ op Jan Duffel's graf in Ouddorp, vind ik bij alle schrijvers
een vischnet genoemd, 't Kwam mij bij de bezigtiging voor, veeleer een vischkop te
zijn.
De opbrengst der meekrapwortels in de gemeente Ouddorp bedroeg, in 1870, 299,000
K. van 112 hect., terwijl toen nog 124 hect. er mede bebouwd waren. In 1873 werden
van 110 hect. niet minder dan 375,000 K. geoogst, en na den oogst stonden nog op
115 hect. de wortels te velde: Na dien tijd verminderde 't getal der akkers, voor dit
verbouw; bestemd, aanmerkelijk.
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P.A.Schipperus del. lith.
OVERBLIJFSELEN VAN HET KASTEEL HEEMSTEE.
Lith Emrik & Binger
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Overveen, Bennebroek, Heemstede.
‘'t Was een adem des levens, zoo koel en zoo blij!
'k Mogt op thijm en op bloemengeur treden:
'k Had het woud met zijn toppen en wildzang nabij,
En zoet Holland lag voor mij beneden.’

Zoo jubelt de dichter van den H o l l a n d s c h e n d u i n z a n g , wiens naam wij niet
behoeven te noemen, en een verhaal van een' togt in Haarlems omstreken, een
beschrijving van wat natuur en kunst daar te zien en te genieten geven, is haast
ondenkbaar, zonder een herinnering aan dat frisch en krachtig lied, zonder een citaat
uit den duinzang, waarin het hart van den geleerde, den dichter, den ‘buitenman’
zich uitstort en waarin hij woorden geeft aan wat er is in het hart van minder
begunstigde stervelingen, die niettemin ‘zoet Holland’ met zijn duinen en bosschen,
met zijn' wildzang en bloemengeur, met zijn geschiedenis liefhebben als hij. En
vooral als wij gaan ronddwalen in dezelfde oorden, waar David Jacob zoo vaak en
zoo gaarne heeft vertoefd, als ons pad over den B l i n k e r t en langs het M a n p a d
leidt, als wij de landstreek doorkruisen, waar zooveel herinneringen aan het verleden
onzes volks zich verdringen, dan kunnen wij niet nalaten te luisteren naar de stem,
die daar
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klinkt over de blanke toppen der duinen, die daar ruischt onder het digte loofdak der
bosschen, die daar roept te midden van vruchtbare velden en rijke hofsteden:
‘Lief tooneel van genoegen, van welvaart en vlijt,
Bij den vreemd'ling met eerbied te naadren,
Uit het braambosoh en lisch van den vroegeren tijd,
Dus gewrocht door de deugd onzer Vaadren!’

Wie zich aangordt, om zijn' landgenooten in ‘Hollands Ar-kadia’ ten gids te zijn,
hoe zou hij beter dan met de woorden van den ‘duinzang’ kunnen spreken van de
schoonheid en de liefelijkheid van het heerlijk landschap:
‘Als bij 't wanken èn 't wenken1 van 't jaar, dat verschiet,
Alles leeft en zich spoedt aan den hemel,
Als in heg en in struik, en bij beek en bij vliet,
Alles tiert van gekwink en gewemel.
Als in toppen, nu prijkend met rood en met goud,
Elke twijg van 't gewoel wordt bewogen,
En, niet min dan in bloeitijd, het Hollandsche woud
Mag op vrolijke wildzangen bogen.’

Ook van dezen dichter ‘werd de geest weêr vaardig tot hoo- gere vlugt’ in het najaar,
het seizoen bij uitnemendheid voor Haarlems omtrek, en wie dien tijd voor een'
zwerftogt derwaarts uitkiest, die heeft niet kwalijk gekozen. Maar ook ‘bloeitijd’ is
er in geenen deele te versmaden, en zelfs heeft het voorjaar voor die streken, waar
wij ditmaal wandelen willen, niet weinig, wat het aanbeveelt. Immers, wij gaan naar
O v e r v e e n en H e e m s t e d e , en vooral Overveen is het land der voorjaarsbloe-men
bij uitnemendheid. Dan zien wij uitgestrekte tuinen en velden, voor de teelt van
hyacinthen en tulpen bestemd, in hun' vollen luister en hun schitterende pracht. Dan
dragen de bos

1

Wenken staat in de uitgaaf van J. van Lennep. Is 't vermetel hier de lezing: z w e n k e n o f
w e n d e n voor te slaan? Of ligt het aan mij, dat ik het woord w e n k e n in verband met
wanken hier niet begrijp?
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schen hun' lentedosch, dan straalt overal het jonge leven ons tegen, dan weerklinkt
alom de lustige wildzang. En missen wij dan welligt nog op de buitens den rijken,
weelderigen zomer-tooi, ontvangen wij den diepen indruk van den ernstigen,
pleg-tigen herfstdag niet, hier vinden wij 't door andere schoonheden opgewogen en
vergoed, - schoonheden, die een' ander dichterlijk vriend der natuur, die ook 't
Kennemer landschap zoo goed kende en zoo zeer liefhad, den zanger der
N a j a a r s m i j m e r i n g , bezielden in zijn' Meizang:
‘Lieve, hoe schoon is de lente der aarde!
Groen is de heuvel en bloeiend de gaarde;
De ader der kracht en des levens ontsprong.
't Sluierdun lover van beuken en berken
Wappert om takken, van 't windtjen gekust;
Vrolijk ontwaken tot leven en lust
Klinkt in de lied'ren en ruischt in de vlerken.
Als gij den gloed van het hemelsche blaauw,
Hier onderschept door het lommer der boomen,
Daar in zijn kracht over 't grasperk ziet stroomen,
Kleurig van bloemen en blinkend van daauw.’

Wij houden ons in Haarlem niet op, maar steken, na het verlaten van het station en
van het stationsplein, den K r u i s w e g dwars over, om, door een steegje, het
K e n a u p a r k te bereiken en voorbij de nieuwe villa's en woonhuizen, onder de
oude boomen, die dit deel van het voormalig B o l w e r k versieren, en voorts langs
den Singel, de Z i j l p o o r t op te zoeken, - althans de plaats, waar vroeger de Zijlpoort
stond, - en aldus op den Z i j l w e g uit te komen, die ons naar Overveen zal leiden.
Van de merkwaardigheden, onderweg te vinden, merken wij in 't voorbijgaan alleen
de manége der huzaren op, minder om de schoonheid en belangrijkheid van dat
gebouw - want het is op zich zelf niet anders dan een groote, houten kast - maar
omdat
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het in zijn geheel voor eenige jaren een aanmerkelijk eindweegs is verplaatst.
Niet ver van de brug over de Singelgracht begint de Leid- sche vaart, die in 1657
werd gegraven en er dus ten tijde van het beroemde ‘beleg’ nog niet was, evenmin
als de spoorbaan, die daar vóór ons den Zijlweg doorsnijdt, en evenmin als de vrolijke
villa's, die thans langs den weg zijn geschaard, 't Zag er destijds vrij wat minder
vriendelijk uit. Achter haar hooge muren, haar steirke poorten, haar vaste bolwerken,
die wel maanden lang den vijand buiten hielden, maar ziekte en hongersnood niet
keeren konden, lag de benarde stad, en in de velden om haar heen waren de schansen
opgeworpen, waaruit het geschut haar bestookte, waardoor de toevoer van
levensmiddelen en krijgs-voorraad werd afgesneden, uit wier dreigende wallen de
geduchte veteranen aanrukten tot den storm. Aan deze zijde lagen de Walen van
Capres, de Spanjaards van Sta. Lyga, de Duitschers van Polweiler, als zoovele schakels
van de keten, die Haarlem om-knelde. Verwoest waren de tuinen en akkers, verbrand
de woningen en molens, en bleven op de weiden tusschen den Zijlweg en den Hout,
onder de muren der stad, der stede runderen nog grazen, telkens moesten stroopende
benden met kracht van wapenen worden verjaagd, totdat er geen rund meer te
beschermen was. De omtrek der Zijlpoort was wel niet het tooneel van den felsten
strijd, maar toch van menig uitval en menig schermutseling. En hier werden de
voorwaarden bepaald, waarop de stad zou overgaan; hier werd haar lot beslist, toen
zij eindelijk, uitgeput en afgestreden, het fiere hoofd voor den volhardenden en in
de krijgskunst volleerden vijand boog.
Van beter dagen, die in den loop van een drietal eeuwen voor de heldhaftige stad
zijn gekomen, heeft deze zelfde Zijlweg te verhalen. Tusschen de B r o u w e r s - en
G a r e n k o k e r s v a a r t e n gelegen, draagt hij heugenis van den bloei van brouwerijen
en weverijen en bleekerijen, die de bronnen van welvaart mil-delijk deden vloeijen,
en reeds lang was hij een der hoofdwegen, waarlangs de vermogende Amsterdammers
en de rijke Haarlem-
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mers naar hunne kostbare buitenplaatsen trokken, waarlangs jaar op jaar scharen van
vreemdelingen het weelderig rustoord bezochten, dat door de deugd onzer vaderen
‘Uit het braambosch en lisoh van den vroegeren tijd’
was gewrocht.
Thans zien wij er, waarom Haarlem nog onder de belangrijke f a b r i e k s t e d e n
mag worden gerekend en waarom de grijze veste den liefelijken naam van de
b l o e m e n s t a d draagt. Zijn de oude bronnen van welvaart niet der tijd wat minder
rijk gaan vlieten, daar werden nieuwe geopend, die niet minder voorspoed schonken:
Kon in de oogen van David Jacob van Lennep ‘de rigting der eeuw, om in de eerste
plaats op het nuttige te zien en daaraan het overige op te offeren, nimmer ge-nade
vinden,’ verdroot het hem - niet onnatuurlijk! - dat de geur der bloemen werd
verdrongen door ‘damp van stoom’, het helder water werd verontreinigd door ‘fabriek
en vocht’, zien ook wij, als wandelaars, liever een' eik dan een fabrieksschoorsteen,
liever een bloembed dan een rij rood geverwde stukken katoen, wij zouden toch niet
gaarne de belangen der nijverheid aan de liefde voor 't natuurschoon zien opgeofferd;
en begroeten wij met blijdschap de ontkiemende bloemen, de pas ontplooide bladeren,
het vrolijk vogelenlied als teekenen van het leven der natuur, l e v e n s t e e k e n e n
zijn ons ook de dampende schoorsteenen, de gonzende en dreunende raderen, en
gaarne willen wij 't zien en hooren, als onze industrie wakker meedingt met het
buitenland. Laat dan, als 't niet anders kan, het schoone voor 't nuttige wijken. Wij
ergeren ons niet over de uitgebreide katoenfabriek d e G a r e n k l o s , al versiert zij
dit deel van den Zijlweg ganschelijk niet. Dat de nijverheid in haar priesters den zin
voor het schoone, ook al is het improductief, niet behoeft uit te blusschen, ziet gij in
den rijken bloemhof, het welig plantsoen en den hertenkamp bij het collossale huis
van den eigenaar der fabriek, en dat de winsten ruim zijn, zouden wij haast aan den
grootschen aanleg van den huize N i j v e r v e l d kunnen vermoeden
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Niet lang trouwens bederft de fabriek het landschap. Als wij den spoorweg zijn
overgestoken, dan kunnen wij weêr onverdeeld het ruime uitzigt genieten, voor
zoover het niet wordt belemmerd door huizen langs den weg. En ruim is het uitzigt;
want wij zijn in de niet zeer breede, maar zeer lange vlakte, die tusschen de duinen
en de boschrijke zoomen van het Spaarne zich uitstrekt, en ter regterzijde zien wij,
vóór ons, over het vruchtbare weiland, de villa's van Bloemendaal tegen de begroeide
heuvels blinken, of, als wij ons omwenden, nevens het hooge hout van het B o l w e r k ,
de boschpartijen van S c h o t e n en h e t K l o o s t e r , met het spitse torentje van de
boerderij bij den vormeloozen puinhoop, die van Don Frederik's hoofdkwartier bij
het beleg, van het oude huis t e r K l e e f , is overgebleven. En dat Haarlem den naam
van d e b l o e m e n s t a d draagt, dat heeft zij voor een goed deel te danken aan de
tuinen, die aan onze linkerzijde zich uitbreiden, en aan de bewoners van de meeste
der eenvoudige, maar nette en goed onderhouden huizen, die wij voorbijkomen.
Want Overveen is het bollenland bij uitnemendheid. De bloembollenteelt is, vooral
in de laatste jaren, ook buiten den omtrek van Haarlem aanmerkelijk uitgebreid.
Heemskerk en Uitgeest ten Noorden, Hillegom ten Zui- den, kunnen naauwelijks
meer tot de omstreken van Haarlem gerekend worden, en zóóver strekt zich toch de
kring der bloemvelden uit, terwijl wij zoowel te Schoorl als bij Wassenaar als de
voorposten vinden van het bonte leger, dat in digte gelederen op de akkers staat
geschaard. Maar te Overveen is van dit leger het middelpunt, - het middelpunt van
de bollenteelt en van den bollenhandel. Daar schijnt de grond er ook het meest toe
geschikt, en men verzekert dat twee bunders land aldaar zooveel opbrengen als
vijftien of zestien elders.
Wie nu meenen mogt, dat hij rondom de b l o e m e n s t a d het gansche jaar, het
gansche schoone jaargetijde althans, dat veelkleurig tapijt van hyacinthen en tulpen
zou zien schitteren, die zou zich in zijn' eenvoud bedrogen vinden. Op de
buitenplaatsen en in de tuinen van vermaak zou hij zonder twijfel de vrolijke
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kinderen van Flora, die de tijd meêbrengt, in rijken overvloed zien, maar als de
reistnaand is gekomen voor landgenoot en vreemde, dan hebben de velden van
Overveen hun' prachtigen dosch reeds lang verloren. Dan is het leger reeds geruimen
tijd verslagen, verstrooid, en wie nog staan in 't gelid, hebben hun schitterende
uniformen afgelegd. In klein tenue, dat in geen enkel opzigt het oog tot zich trekt,
brengen zij negen of tien maanden van het jaar door. Eentoonig is de kleur van hun
groen, stijf is de vorm van hun loof, en nevens de regte lijnen, waarin zij op de
vierkante- bedden zijn geplant, vertoonen zich schijnbaar dorre en onbebouwde
akkers, die eerst voor de cultuur zijn geschikt gemaakt, of waarin de bollen in 't
verborgen groeijen. Zelfs zou men de teleurstelling ondervinden, van op vele der
wijd vermaarde bloemvelden niets anders dan aardappels te zien. In April wordt de
akker gemest en met aardappels bepoot, omdat de hyacinth in half verteerde koemest
moet worden geplant. Drie wagens mest op de vierk. Rijnlandsche roede heeft een
deel van het hyaciuthenland noodig. De bol verlangt een' veenachtigen bodem, die
met een laag zand is bedekt, en dit zand moet telkens worden aangevuld. Niet overal
echter behoeft de bemesting zoo zwaar te zijn. De hyacinthenbol, hier het
hoofdverbouw, die in vier jaren leverbaar is, moet ieder jaar worden verplant; het
eene jaar in een' zwaren, het andere in een' ligten grond. Dit gebeurt in het najaar, in
September, en dan worden ook de nieuwe bollen gelegd in een bed, op een handbreed
diepte uitgestoken. De volwassen bol, die voor de kweekerij gebruikt wordt, kan op
tweeërlei wijze worden behandeld. Men snijdt hem met de zoogenaamde ‘kruissnede’
in vier deelen, of men holt hem uit. De eerste handelwijze geeft grooter bollen, maar
in kleiner getal - omstreeks tien of twaalf. Bij de tweede wint men vijftien of zestien
bollen, maar kleiner van stuk. De stukgesnedene of uitgeholde bollen worden op
rijen gezet en overaard. Begint het koud te worden, dan dekt men ze met riet. Terwijl
zij daar groeijen, dragen zij niet veel tot versiering van het landschap bij, want de
gesneden bollen geven maar weinig
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loof, de uitgeholden volstrekt niets. Wat schatten de zorner elders kwistig rondom
zich strooije, voor de bollenlanden bij Overveen, als elders in Haarlems Omtrek,
heeft hij geen gave.
Maar in het voorjaar, in 't laatst van April, dan tooijen zich de velden in hun
feestkleedij. Dan breiden onafzienbare akkers zich uit, in regelmatige vakken
afgedeeld, die tallooze kleurschakeringen vertoonen. Men schat het aantal
hyacinthensoorten op ongeveer drieduizend; op omstreeks tweeduizend dat der tulpen,
en zijn ook niet al deze soorten hier vertegenwoordigd, wat veelvuldige afwisseling
toch in de kleuren van den reusach-tigen bloemkrans, die Haarlem omringt! Of liever
- een k r a n s is het niet, een h a l v e c i r k e l veeleer, want de landen, die Oostwaarts
van het Spaarne liggen, heeft de bloemenkoningin nog niet geannexeerd. Daar
heerschen nog de goden der groene grasvlakten. Maar als men het e e n t a p i j t
noemt, dan drukt men welligt het best het eigenaardig karakter dier onmetelijke
bloemvelden uit. Door zijn verbazende grootte maakt het een' wonderbaren indruk.
Wat stijf is 't patroon, maar bij zulke afmetingen behoort en bekoort de strenge
regelmatigheid. Stijf is ook de bloem, - de hyacinth vooral, met haar' regten stengel
en al de klokjes daar langs geplaatst, - maar haar overstelpende menigte doet de
afzonderlijke vormen verloren gaan. Rijk en schitterend is het tafereel, dat zich
ontrolt. Velden aan velden, bedekt met de digt aaneengeschaarde bloemen, wit en
rood, blaauw en paarsch, geel en bont, in alle nuances. De spoorwegreiziger ziet ze,
terwijl hij voorbijvliegt. Maar hij ziet maar een gering gedeelte. Zijn weg voert hem
langs de grenzen van het rijk der bloemen. Meer ziet de wandelaar langs den straatweg
naar Overveen. Maar ook hij komt langs den zoom van Flora's lentekleed Wie midden
door de tuinen wil gaan, die kieze in den bloeitijd de overigens geenszins
aanbevelenswaardige R a m p e n l a a n , die bij 't begin der Leidsche vaart aanvangt
en niet ver van de R.C. kerk van Overveen uitkomt. Daar schitteren van alle zijden
de kleuren, daar vervult de geur der bloemen de lucht, daar ontplooit zich de volle,
kwistige
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heerlijkheid der natuur, door de zorgvuldige verpleging en de naauwlettende
waarnemingen van het deel harer priesters, dat zich aan het kweeken van bloembollen
wijdt, verrijkt en veredeld.
Onder Overveen zien wij vooral hyacinthen. Onder Hillegom vinden wij meer de
tulp, hoewel ook daar een uitgebreide handel in hyacinthen is. De tulp heeft
schitterender kleuren en grooter verscheidenheid, maar de hyacinth heeft grooter
handelswaarde. Den kweeker is het om den b o l , niet om de b l o e m te doen.
Meêdoogenloos worden de bloemen afgesneden in het midden van haar' bloei, en
gansche hoopen zijn hier en daar in een' hoek van den tuin als nutteloos onkruid
opeengeworpen, als haar tijd daar is.
Niet alle kweekers zijn tevens handelaars. De meesten verkoopen hun bollen aan
de bloemisten, die ze naar binnen- en buitenland verzenden. De veiling geschiedt òf
in het voorjaar, als de bollen nog op het land zijn, òf in Julij of Augustus, als zij
gerooid zijn. In het eerste geval is de risico voor den kooper grooter en de prijs dus
lager. Een groot bloemist, die vroeger 400 tot 500 aren beteelde, gebruikt er
tegenwoordig 2000 à 3000, en goed hyacinthenland geldt tot 12000 gulden de hectare.
Er gaat dus heel wat om in dezen tak van bedrijf, en er is heel wat kapitaal en
arbeidsloon voor noodig! Maar in 1876 bragten de veilingen in dezen omtrek ook
87600 gulden op, terwijl voor een half millioen naar het buitenland werd gezonden.
Een groot voordeel voor den kweeker ligt in zijne ‘conquesten’, in de nieuwe
kleuren of nuances, die hij uit het zaad heeft weten te winnen, en die door de
liefhebbers duur worden betaald. In de geschiedenis der menschelijke dwaasheid
vult het verhaal van de welbekende tulpenspeculatie in 1637 eene vermakelijke, zij
het dan ook beschamende bladzijde. Daar werden voor enkele ‘conquesten’ duizenden,
tienduizenden betaald, gelijk te lezen staat in de geschiedboeken onzes vaderlands.
Fortuinen werden er meê gewonnen en verloren. Van de destijds meest gerucht
makende soorten is de D u c v a n To l nog een zeer gewone en
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geliefde tulp. D e A d m i r a a l L i e f k e n s h o e k , eens met 4400 gulden betaald,
is evenzeer nog bekend, maar van weinig waarde. D e A d m i r a a l E n k h u i z e n
is uitgestorven, gelijk zooveel andere soorten, die met den tijd verouderd en verloren
zijn gegaan. De bol, om wiens wille de grootste dwaasheden zijn begaan, de S e m p e r
A u g u s t u s , die eens voor 13000 gulden werd verkocht, waarvoor een bod van
4600 gulden benevens een prachtig staatsierijtuig met twee rijk getuigde schimmels
werd geweigerd, even als een ander bod van negen morgen lands, - de S e m p e r
A u g u s t u s is thans nog te verkrijgen en heeft maar eenige centen waarde. Men
schijnt destijds de bloem ook bij 't gewigt, het zaad ook bij 't pond te hebben verkocht.
Zoo althans schijnt het, tegenwoordig door de bloemkweekers niet begrepen, berigt
van Wagenaar te moeten worden opgevat, dat ‘voor een bloem van tien aazen eerst
95, daarna 900 guldens werd besteed, en een pond geele krponen eerst voor 20 of
24, en een maand later voor meer dan 1200 guldens werd verkocht.’
De hyacinth heeft nooit zulk een rol gespeeld. Zij is ook eerst later hier in eere
gekomen, in een' tijd toen de speculatiewoede zich geworpen had op andere
voorwerpen, welligt niet altijd van veel grooter werkelijke waarde clan bloemen. Zij
is thans misschien een der troetelkinderen der mode, en mogelijk keert haar grillige
beschermster haar vroeger of later den rug wel eens toe. Maar al laat zich te eenigertijd
vermindering van de bollenteelt denken, niet alleen aan de wisselende mode, noch
aan kunstmatige vermaardheid danken de bloemen de ingenomenheid, waarmede zij
in alle oorden der wereld worden ontvangen. De hyacinth en de tulp zijn en blijven
zeer gezochte winter-kamerplanten, die menig nederige woning vervrolijken, gelijk
zij menige huiskamer van het welgezeten gezin versieren. Hare verzorging geeft
onder kommer en zorg een heilzame afleiding aan menig arme en kranke. En hoog
in het Noorden is er naauwelijks een enkele planken hut aan de eenzame fjords en
te midden der barre granietrotsen, waarin de bol, in Haarlems omtrek gekweekt, niet
in den langen winternacht zijn vrien-
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delijke bloemen geeft, om er, te midden der vreugdelooze afzondering, van leven en
blijdschap te spreken.
Het moderne huis, dat zich even vóór het dorpje Overveen als Te t t e r o d e doet
kennen, draagt wel den naam, maar beslaat niet de plaats van het oude, sints lang
verdwenen kasteel, dat hier eens in de wildernis moet hebben gelegen, en als ‘tette
rode’ - kleine ontgonnen vlakte - tegenover de ‘breede rode’ stond. Aan de andere
zijde van het dorpje Overveen, nabij den Bloemendaalschen straatweg, moet dat
worden gezocht. Tetterode, met A e l b r e c h t s b e r g en Vo g e l e n z a n g vereenigd,
behoorde tot 1722 onder het baljuwschap van Brederode. Bij den verkoop dier
uitgestrekte heerlijkheid, die in verschillende deelen werd gesplitst, kocht de
Haarlemsche regering de ambachtsheerlijkheid der drie aan elkander verbonden en
aan het grondgebied der stad grenzende plaatsen, terwijl de Staten van Holland en
Westfriesland de hooge jurisdictie aan zich behielden. Voor de stad was het van hoog
belang, dat zij haar regtsgebied kon uitstrekken over landstreken, waaruit haar burgerij
tot dusver zooveel overlast had geleden van dieven en straatschenders, die zich in
de heerlijkheid van Brederode ongestraft konden terugtrekken. Gelijk Aelbrechtsberg
van lieverlede zijn' naam in B l o e m e n d a a l zag veranderen, zoo verwisselde
Tetterode den zijnen in dien van O v e r v e e n . 't Was reeds in de vorige eeuw een
bloeijend plaatsje, wel zonder kerk, maar uit de buitengoederen, de bleekerijen en
de bloemkweekerijen er om heen voor zijn bevolking aanmerkelijke voordeelen
trekkend. 't Had iets eigenaardigs door het lompe, houten klokhuis, dat de ouderen
van dagen nog tot 1846 hebben gekend aan het einde van de dorpsstraat, waar thans
het nette gemeentehuis met zijn koepeltorentje staat. 't Geeft ook tegenwoordig den
indruk van een zeer welvarende plaats, vol leven en vrolijkheid door de talrijke
rijtuigen van allerlei aard, - schitterende equipages
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met hun rijk getuigd span, groote char-à-bancs, volgeladen met naaimeisjes en
elleridders uit de hoofdstad, digtgesloten koets-jes, waarin oude dames rondtoeren,
de omnibus met zijn bevolking binnen en buiten, hooggeladen bleekerswagens,
ezelkarretjes van koopluî en winkeliers uit Haarlem, - vol leven en vrolijkheid door
wandelaars van allerlei leeftijd en stand, in groepjes van twee of drie, in gansche
gezelschappen vaak, naar Bloemendaal of naar den Aardenhout op weg; en het groote,
goed ingerigte logement op den hoek vaart er wel bij, evenals de localiteiten van
geringer allooi, die den dorstigen wandelaar, den vermoeiden voetganger, met hun
buiten de deur geplaatste stoelen en tafeltjes minzaam tot verpoozing noodigen. Ook
aan ruiters en amazones ontbreekt het er natuurlijk niet, in aanmerking genomen, dat
in Haarlem een regiment huzaren in garnizoen ligt en dat de gansche omtrek aan de
alleruitlokkendste wegen en zijpaden voor liefhebbers van paardrijden overi'ijk is.
Bij het gemeentehuis leidt de breede straatweg regts naar B l o e m e n d a a l ; een veel
smallere links voert naar den A a r d e n h o u t . Den eersten kennen wij reeds, den
tweeden slaan wij in. Wie in een paar jaar niet in Overveen is geweest, rekent er
welligt op, dat hij als van ouds door de zoogenaamde P l u i j m l a a n , achter het
plantsoen van B e l v d è r e , naar het duin kan komen. Onder de min aangename
veranderingen, die de loop des tijds met zich brengt, behoort ook, dat deze laan voor
't publiek gesloten is. Wij moeten die dus ter zijde laten liggen, maar daarentegen
komen wij nu een deel van het dorp door, dat wij anders welligt niet zouden hebben
gezien. En de fraaije R.C. kerk, naar de plannen van den Leidschen architect
Molkenboer gebouwd en in 1856 voltooid, verdient wel de bezigtiging. Gelijk zij,
met haar' ranken toren, op menig punt van den omtrek tot de schoonheid van het
landschap bijdraagt, is zij, van nabij gezien, een sieraad van Overveen en inwendig
door verdienste-
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lijke frescoschilderijen en een' rijk bewerkten preekstoel een bezoek waardig.
Tegenover de kerk ligt het buitenverblijf D u i n z i g t met zijn ouderwetsche lindelaan
en daarnevens Va a r t e n D u i n , dat een ruim uitzigt heeft, over de tuinen en
velden, op Haarlems hooge kerk.
De naam van het buitengoed is ontleend aan het duin, aan welks voet het ligt, en
aan de vaart, die er langs loopt. Nu heeft het woord ‘vaart’ geen' zeer dichterlijken
klank, en in den regel munten onze vaarten ook niet door natuurschoon uit. De naam
van ‘Brouwersvaart’ maakt het niet minder prozaïsch. Maar in ons goede burgerlijke
land kunnen zeer liefelijke plekjes soms hoogst eenvoudige namen dragen, gelijk in
't buitenland gansch onbeteekenende plaatsen met hoogklinkende namen pronken.
Hier is 't een heerlijk, helder water, waarin de digt bijeengegroeide, statige
boomgroepen der lustplaats zich spiegelen, en dat aan de andere zijde wordt omzoomd
door een frissche groene weide, waaruit het hooge hout een er laan kloek en krachtig
opschiet, terwijl aan het einde de waterpartij door bosch en duin wordt afgesloten,
't Is een tooneeltje vol liefelij ken ernst, eenzaam en woest als het duinlandschap is
met zijn uitgewaaide boomen, maar toch zoo vriendelijk en opwekkend door zijn
rustige schoon- heid. En die indruk wordt niet verstoord als wij, den straatweg
verlatende, de laan volgen, die ons voert naar
‘de blanke waterkolk
In 't lommer der abelen.’

het romantische B r o u w e r s k o l k j e , dat daar met zijn' kalmen spiegel ligt te midden
van zijn bemoste zoomen en van het weelderig hout der breedgetakte boomen, die
de golvende duinhellingen bedekken. Hier murmelen duinbeekjes, die hun water
komen uitstorten in de kom; hier buigen zich de bladerkroonen over het heldere nat,
waarin zich haar groen met het blaauw van den hemel en de drijvende wolkjes
weêrkaatst; hier fluistert het koeltje tusschen de krachtige takken en in het ritselend
loover der abeelen, hier tintelt het zonlicht tusschen de donkere
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schaduwpartijen op knoestige stammen, op 't fluweelen mostapijt, op de blinkende
watervlakte, en langer, veel langer dan wel geraden zon zijn met het oog op den togt,
die ons nog wacht, zouden wij hier willen nederliggen en in zalig niets doen de
bladeren hooren fluisteren en de wolkjes zien drijven en de vogels hooren jubelen
in de takken en de insekten zien dansen in het zonlicht, en zoo gaarne zouden wij
hier de dichterlijke sage willen hooren verhalen van oude geschiedenissen. Maar zij
zwijgt, gelijk zij op zoo menig poëtisch plekje in ons vaderland den droomenden
wandelaar teleurstelt. Alleen de ‘Kennemer minstreel’ vergat het Brouwerskolkje
niet, en hij koos het duinmeertje tot het tooneel van een zijner balladen.
‘Op 't mosbed aan den oever’ vond Ada van Rolland, de schoone telg van het oude
geslacht, dat op den geheel verdwenen burgt van dien naam heeft gewoond, den
verloren geliefde, ‘den fiersten held der graaflijkheid’ door haar' eigen broeder uit
wapennijd vermoord. De geschiedenis verhaalt niets clan eenvoudige, minder droevige
en minder dichterlijke dingen. Zij verhaalt ons, hoe het zuivere water dezer kolk door
de Haarlemsche brouwers, door de daartoe gegraven vaart, naar de stad werd geleid
ten behoeve der talrijke brouwerijen, wanneer het water in het Spaarne door het
inlaten van IJwater brak was geworden, en zij deelt ons mede, hoe dit eigenlijk de
n i e u w e Kolk is, terwijl de o u d e Kolk veel digter bij de stad ligt. En zij voegt er
bij, hoe vaak de brouwers door de bleekers - die zich langs de Rampenlaan hadden
gevestigd, toen Haarlem in 1577 weêr Geus was geworden - het water der vaart zagen
bederven, en hoeveel twisten uit dezen strijd van belangen werden geboren. Laat
zulke herinneringen min of meer prozaïsch zijn, zij getuigen althans van leven en
bloei in en rondom de goede stad Haarlem, en gunnen een' blik, zooal niet in de
hoofsche kringen met ridders in het staal en jonkvrouwen in 't scharlaken, naar 't
recept van de B r a g a ‘gekookt, tot zij blaken,’ dan toch in de kringen, waar kloeke
poorters en nijvere industriëelen werken en vechten voor hun brood. En de kinderen
des volks kun-
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nen hier nog wat verademing zoeken van den eentoonigen arbeid en andere tooneelen,
frisscher lucht dan de stad met haar huizenreeksen en walmende grachten en
straatsteenen aanbiedt. Wij vergeven 't den pleiziertreiners, dat zij hier de sporen van
hun verblijf in notendoppen en vettige papieren achterlieten, 't Is goed dat zij hier
kwamen, de verlokkingen der Haarlemsche en Overveensche kroegjes versmadend.
Zij bragten ligt wat meer opgewektheid en wat beter indrukken mede uit het bosch
en van het Kolkje. En wilt gij poëzy? Ziet haar in overvloed in het jolig volkje, dat
op de halve vacantiedagen hier de struiken door- en de duinen opstormt, vol van
jeugd en levenslust. Ziet haar in het dweepend paartje, zalig in elkanders bezit, door
de boschpaadjes dolend, waar hij haar den boom wijst, waarin hij haar' naam had
gesneden in de dagen, toen hij hier mijmerend rondging, geslingerd tusschen hoop
en vrees. En wij klagen niet dat wij hier niets vinden voor gevoel en verbeelding.
In elk geval, het Brouwerskolkje heeft ons een liefelijke rustplaats bereid, en 't is
niet kwaad, als wij een oogenblikje ons aan zijn' oever hadden neêrgezet. Want willen
wij regt genieten, dan moeten wij nog niet naar den straatweg terug, dan gaan wij
hier de duinen op.
't Is een frissche klim naar boven, want de duinen zijn hier hoog, gelijk de gordel
breed is, waarmede zij hier het land omringen en beschermen tegen de golven. Wij
kunnen van den top de zee ook niet zien, maar daar de duinen achter het
Brouwerskolkje, die wij beklommen, tot den zoom der heuvelreeks aan de landzijde
behooren, hebben wij een ruim en vrij gezigt over het uitgestrekte landschap aan
onzen voet. Zóó schoon en afwisselend als het gezigt van de duinen voorbij
Bloemendaal en achter Meerenberg is het hier niet. Maar schoon is het toch. Want
het oog weidt over den boschrijken voorgrond, over welige
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vlakten, met donkere boomgroepen en huizen en molens, met de torenspits van
Overveen aan den voet der duinen en Haarlems indrukwekkend kerkgebouw in de
verte - een rijk panorama. En gaan wij een weinig verder over zandige hoogten en
door met krakend mos begroeide duinvaleijen, te midden der eenzame, zwijgende
wildernis, dan vinden wij bij de z a n d e r i j weêr een landschap vol nieuwe
bekoorlijkheden.
Daar beneden in de diepte, aan den voet der steile hellingen - die niet zonder groot
gevaar voor een' noodlottigen val te digt zijn te naderen! - daar beneden slingert zich
een helder water tusschen groene boomen, en 't verschuilt zich daar ginds in het hout,
terwijl het uitgestrekte vergezigt, dat zich ook hier voor ons ontvouwt, door de zware
bosschen van den Vo g e l e n z a n g in niet geringe mate in schoonheid wint. Rondom
ons is 't de woeste duinnatuur: golvende heuvels, witte toppen, vale groene, geele,
grijze hellingen, wild ineen gegroeid struikgewas, lage, donkerbruine dwergeiken,
en daar ginds de hooge top top van den B l i n k e r t - den Blinkert, waar 't romantisch
verhaal de hoeve van Markman plaatst en Brinio doet heffen op het schild; waar,
naar de historie verhaalt, de banier van Holland door Witte van Haemstede werd
ontplooid en de landzaat zich vereenigde om graaf Floris' zoon; waar, zeshonderd
jaar later, een overheerscher, magtiger dan de Vlaming, zijn schitterend legerkamp
had opgeslagen, een overheerscher in der daad, al heette hij bondgenoot, een vriend,
die meer dan menig vijand der natie heeft gekost.
Voorbij de zanderij dalen wij een weinig. Het vergezigt wordt minder uitgestrekt:
het verandert, maar het vermindert niet in schoonheid, naarmate wij digter de bosschen
van E l s w o u t naderen, 't Wordt hoe langer hoe schooner, als de vlakte aan de eene
zijde wordt begrensd door het krachtig geboomte der lustplaats, wier rasters het rulle
zandspoor volgen, terwijl in 't verschiet de donkere, golvende lijnen van den H o u t
den gezigteinder omzoomen, en ter linkerhand, boven de toppen van het lager liggend
plantsoen, het torentje van Overveen in het
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zonlicht blinkt. Wij dalen nog wat meer, tusschen struiken en kreupelhout, en wij
bereiken een boschpleintje, waar een overoude, holle iep zijn breede takken uitslaat
over het spichtig duingras, en een landelijke herberg onder 't lommer ligt verscholen.
Die herberg is het welbekende K r a a n t j e l e k . 't Moet u niet verwonderen, als gij
er talrijke groepjes kinderen ziet, met bedrijvige moeders en kinderjufvrouwen en
kindermeisjes en kinderwagentjes. Want K r a a n t j e l e k is van ouds een zeer geliefd
uitspanningsoord. Aan het legerkamp, in 1803, onder bevel van graaf Dumonceau,
in de nabijheid opgeslagen, dankt de herberg, volgens sommigen, haar opkomst.
Zonder twijfel moet het toen een goede tijd voor haar geweest zijn, want het laat zich
gissen, dat zoowel de militair, in de barre duinen gelegerd, als de bezoeker, die het
schitterend schouwspel der parades en wapenoefeningen kwam gadeslaan, in een'
toestand van voortdurende dorstigheid verkeerde, en ik zou niet durven volhouden,
dat de plaats juist van ‘water uit een duinbron wellend’, en niet van een ander, uit
een kraantje lekkend vocht zijn' naam heeft ontleend. Of is er een andere reden voor
de aantrekkelijkheid, die Kraantjelek voor de Haarlemmers heeft? Zie dien iep;
weinig meer clan de ruwe schors is van zijn' dikken stam nog over. Met
prijzenswaardige zorg is hij voor verderen ondergang beschermd door geteerd
zeildoek, dat het verwoestend water moet afweren, en door latwerk voor de opening
in zijn zijde, dat de jongens moet buitenhouden. Eerbied voor den eerwaardigen
ouderdom! Maar verklaart zijn omvang en zijn oudheid genoegzaam de voorliefde
der Haarlemsche jeugd voor dit plekje? Niet volkomen misschien. Maar er is iets
anders. Op 't gezag der Haarlemsche bakers, inderdaad bevoegde autoriteiten in deze
materie, wordt deze boom vereerd als de plaats, waar de jeugdige Haarlemieten
vandaan komen. Alle kleine broertjes en zusjes zijn uit dezen hollen boom gehaald.
Zij mogen 't wel op prijs stellen! Want zij hebben fatsoenlijker en eerlijker afkomst,
dan de kinderkens van de hoofdstad, die van ouds uit de Vo l e w i j k kwamen, het
galgeveld der stad. Zoo verklaart het zich,
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waarom de kinders zoo gaarne hier spelen, waarom de opgeschoten knapen zelfs zóó
zeer gesteld waren op een bedevaart naar de holte in den stam, dat die door hekwerk
moest afgesloten worden. Zij hebben er nog een oude betrekking op. En wij - wij
hebben eerbied voor dien boom, want alle geboren Haarlemmers der laatste eeuwen,
die wij om eene of andere reden hebben leeren hoogschatten en liefhebben, zij zouden
er zonder dezen boom niet zijn geweest. Wel mag hij dankbaar in eere en zorgvuldig
in stand gehouden worden! Wat zou er zijn van Haarlems roem op velerlei gebied,
en wat zou er worden van Haarlems toekomst, zonder hem?
Wij dalen verder - niet lang meer. Een pad tusschen dennen, straks door wilgen
vervangen, leidt ons langs een breede watering, met digtbegroeiden overkant, naar
een' open grindweg. Van hier werpen wij nog eens een' blik op de zanderij met haar
boomen en de duintoppen daarboven, en zoo komen wij, door de laan langs de
Brouwersvaart, weêr uit op het punt vanwaar wij straks onzen togt naar het
Brouwerskolkje en Kraantjelek begonnen.
Bij het buitenverblijf E l s w o u t s h o e k komen wij weêr op den straatweg, die
tusschen den bloemhof met zijn fraai plantsoen en den begroeiden stal met de daaraan
grenzende volière doorloopt en die straks, onder twee rijen beuken, voorbij moesgrond
en bollenland voert.
Ter linkerzijde in het veld ligt een eenvoudige woning, op de plaats, waar, tot
1748, een deftig adellijk huis zijn' vierkanten toren, zijn statig front, met hoektorentjes
versierd, en den hoogen trapgevel van zijn' zijvleugel fier verhief boven de geschoren
haag, die den voorhof omringde. Dit was h e t h o f t e H o l l a n d , in deze gedaante
waarschijnlijk uit de 16e eeuw afkomstig, maar als zetel van een adellijk geslacht
reeds in 't begin der 14e eeuw bekend. 't Behoorde langen tijd aan het
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geslacht R a m p , dat ook bij Bergen een fraaije ridderhofstad bezat en aan de
R a m p e n l a a n zijn' naam gaf, gelijk de dwarsweg, die op de tegenwoordige woning
aanloopt, d e R o l l a n d s c h e l a a n heet. Overigens schijnt van de geschiedenis
en van de bezitters van het huis weinig of niets bekend. In 't begin der 18e eeuw was
het tot een huurplaats afgedaald, maar in de dagen van Ludolf Smids werd het door
een' vermogend Amsterdamsch koopman gekocht. In 1748 viel het onder den
sloopershamer.
Wij zijn thans in den A a r d e n h o u t . Dat is de A r e n d e n h o u t , zeggen
sommigen, die aan den koning der vogelen als peet van deze landstreek denken, 't
Is de H e r t h a - h o u t , volgens de vernuftige gissing van anderen, die aan de
Aardgodin onzer vaderen herinneren en het zinneloos volksfeest, op den Maandag
na 10 Augustus nog jaarlijks door een deel der Amstelaren gevierd, den welbekenden
H a r t j e s d a g , met de overoude vereering van Hertha in verband brengen, 't Is d e
a n d e r e h o u t , zeggen anderen, zich beroepend op oude koopbrieven, waar van
‘den anderden hout’ wordt gesproken. De tweede hout dus, nevens d e n H o u t bij
uitnemendheid. Deze ‘andere hout’ vertoont hier ontegenzeggelijk een gansch ander
karakter dan die bij Haarlem. Er is hout langs den straatweg, er is bosch op de buitens,
er is houtgewas langs den duinzoom, dien wij straks weêr naderen, maar ‘een bosch’
vinden wij hier toch nog volstrekt niet. Toch is 't veel beter, dan in den aanvang der
18e eeuw, toen onze Smids moest klagen, ‘dat al het hout was gekapt en alle vermaak
den menschen en vogelen ontweldigt.’ 't Is een fraaije straatweg, met kloeke beuken
omzoomd, die geruimen tijd langs het aanzienlijk landgoed E l s w o u t loopt, met
uitgestrekte bosschen, boven wier kruinen hier en daar de duintoppen blinken en in
wier diepten nu en dan een lange laan een' blik laat werpen, terwijl aan de andere
zijde een ruime vlakte zich uitbreidt, door de donkere boomgroepen der overplaats
begrensd.
Een breede gracht, met een sluis afgesloten, scheidt Elswout van den grooten weg.
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Ginds ligt het heerenliuis. Welligt hadt gij vóór het middelpunt van zulk een oud en
deftig buitengoed wat grootscher, indrukwekkender aanleg verwacht. Twee regte
lindenianen sluiten een' tamelijk smallen hertenkamp in, waardoor een klein waterwerk
is gegraven, en aan het einde ligt het geel gepleisterde, moderne huis. Hier zouden
wij wat ruimte willen maken, hoe ongaarne wij anders de bijl aan den wortel der
boomen zien. Maar de indruk, dien het hoofdgebouw niet maakt, wordt teweeg
gebragt door het statige breede poorthuis, met de steenen brug en het koepeltorentje
op het dak en met de prachtige linden, die het overschaduwen. Sinds de helft der
vorige eeuw heeft de echt aristocratische hoofdtoegang van Elswout wel zijn meeste
sieraden van beelden en lofwerk verloren, evenals de ronde vensters van den gevel
en de rijke palen voor de brug, terwijl ook het fraaije koepeltorentje door een veel
eenvoudiger werd vervangen; maar nog altijd drukt de poort een' eigenaardigen
stempel op het vorstelijk landgoed, dat de kroon is van den Aardenhout en in
voortreffelijke overeenstemming met de lange donkere lindenlaan, die binnen de
poort aanvangt en naar de heerenhuizinge leidt.
In het jaar 1634 begon een ondernemend man, in den arbeidenden stand geboren
en opgevoed, door huwelijk en handel rijk geworden, met den aanleg der plaats.
M o l i j n s h o f s t e d e werd zij destijds genoemd, naar den verhollandschten naam
des gelukkigen bezitters, Daniel Dumoulin. Twintig jaar later was het uit met ‘Molijns’
voorspoed. Hij had bankroet gemaakt en de hofstede werd verkocht. Haar vroegere
eigenaar keerde tot zijn handwerk van weleer terug; haar nieuwe Heer, Gabriël
Marcelis, ontving er in 1660 de prinses-douairière van Oranje met haar' doorluchtigen
zoon, den tienjarigen prins Willem. Honderd jaar later, in 1768, werd Elswout
wederom met een vorstelijk bezoek vereerd. Prins Willem V vertoefde er met zijne
jeugdige gemalin. Destijds behoorde de hofstede aan Petrus Gualteris. Thans is zij
het eigendom der Borski's. Het tegenwoordige huis staat niet, als het oude, vlak
tegenover de poort,
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met den ingang juist tegenover het eind der laan, maar een weinig ter zijde, waardoor
het een uitzigt verkreeg over den weg en op de overplaats. Bijzonder aanzienlijk was
het oude huis niet. 't Had maar ééne verdieping, behalve in het midden, waar het wat
hooger was opgehaald en met een zwaar frontespies, door vier pilasters gedragen,
was versierd. Het plein er voor, tusschen twee stalgebouwen, muntte uit door een
stijfheid en ongezelligheid, die zelfs in die dagen meer dan gewoon was.
Een weinig voorbij de poort van Elswout buigt zich de straatweg om een villa,
die, op een kleine hoogte gelegen, een fraai en ruim uitzigt moet genieten, en zelf
een weinig klimmende, loopt hij als onder een prachtig loofdak van kloeke,
breedgetakte beuken door. Straks zijn 't weêr bosschen van kreupelhout of hooge
hagen, die de breede heirbaan omzoomen. Afwisseling genoeg. Als ons pad ons een
wijle tijds onder het digte lommer heeft gevoerd, dan begroeten wij weêr met
blijdschap de meer open streken, waar de blaauwe hemel blinkt boven welig groeijend
akkermaalshout. Was een tijdlang daardoor de gezigtskring beperkt, dan is het vrije
veld, met het grazend vee bedekt en door de donkere boomenreeks van den Heerenweg
in de verte begrensd, ons weer welkom. En na de weide weêr bosch - zoo blijft' de
verwachting gespannen, de belangstelling levendig, de eentoonigheid verbannen.
Aan het einde van Elswout beginnen de bosschen, die den duinvoet bedekken.
Een fraaije boomgroep aan den weg overschaduwt een' grindweg, die langs de rasters
der plaats tusschen overoude beuken duinwaarts voert. Onder de statige
bladerenkroonen schittert het witte zand, dat zich scherp afteekent tegen de hooge,
donkere kanten van den weg en het zwarte rasterwerk, dat in de omstreken van
Haarlem zoozeer tot de eigenaardigheden van het landschap behoort, 't Loont de
moeite wel, die laan een eind weegs in te gaan, want vandaar hebben wij het beste
gezigt op het huis van Elswout, dat zich tusschen rijk plantsoen en over heldere
waterpartijen beter dan van den groo-
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ten weg vertoont. Een lange laan, regt tegenover het huis, leidt in het bosch langs
den straatweg, terwijl de weg, die zich straks regtsaf wendt, achter Duinvliet en
Elswout om, naar Kraantjelek brengt. Van Overveen uit is dit een kleine, aan
natuurschoon ovemjke wandeling.
Maar ons doel ligt verder. Wij kunnen den grooten weg weêr opzoeken; wij kunnen
ook het bosch houden, dat van een aantal lanen en paden doorsneden is, maar meest
uit laag hout bestaat. Schrikachtige dames kunnen in 't najaar soms onaangenaam
verrast worden door het plotseling snorrend opvliegen van een' koppel patrijzen of
het onverwachts opspringen van een' duinhaas aan hun' voet, weldra gevolgd door
het knallen der jagtgeweren en het aanslaan der honden, want in dit overblijfsel der
aloude grafelijke wildernis is het wild nog overvloedig en
Nog is jagt hier genoeglijk en 't weispel in eer,
Bij wie rustig de leden wil reppen,
En met ijver geklonterd het duin op en neêr,
Zich nit moeite vermaak weet te scheppen.

Van de eertijds zeer aanzienlijke hofstede O o s t e r d u i n vinden wij niets meer, en
van het eenmaal prachtige N u y s e n b u r g alleen een hek en wat bosch. De
Amsterdamsche koopman en dichter Hendrik Laurensz. Spieghel heeft hier eenige
jaren heeft gewoond en het Spiegelenburg genoemd.
Dwars door den Aardenhout loopt sinds 1824 een straatweg naar Z a n d v o o r t .
Wij vinden dien, als wij het bosch houden, mits wij niet zijn verdwaald in de
slingerpaden. Wij kunnen dien niet missen, als wij den straatweg bleven volgen,
want dan komen wij vanzelf bij een gehucht van eenige huizen aan een' viersprong.
Hier moeten wij kiezen. De weg regts is de Z a n d v o o d e r l a a n . Slaan wij die in,
dan treffen wij aanvankelijk nog wat hout aan, ten deele behoorend tot het landgoed
G r o o t B e n d v e l d , dat van een bleek tot een buitenplaats opklom en van een
heerengoed tot een uitspanning afdaalde, dat thans onbewoond is, maar nog fraaije
boschpartijen heeft. Dan
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verlaten wij alle lommer en alle liefelijkheid voor den barren, eentoonigen weg door
liet woeste duin. Voor Zandvoorts schamele bevolking is die weg een belangrijk
voordeel. Voor den badgast en den bezoeker, die van Haarlem derwaarts komt rijden,
of wel, van sommige treinen, aan de halte Z a n d v o o r d e r l a a n kan uitstappen,
levert hij een groot gemak. Ons trekt hij niet aan. Wèl is Zandvoort in den zomer
een veel bezochte badplaats, waar 't vrij wat minder duur is dan in Scheveningen;
wèl is de welvaart der armoedige visschersplaats aanmerkelijk toegenomen, sinds
er in 1826 een badhuis werd gesticht; wèl verdient met name het badhuis voor
onvermogenden, in 1870 geopend, de hoogste belangstelling en eene zeer eervolle
vermelding, als een stichting der liefde, velen behoeftigen ten zegen; wèl zou in
Zandvoort de zee, - de altijd zoo heerlijke zee, - de moeite van den togt beloonen.
Maar ditmaal ligt ons doel elders. Zullen wij regtuit gaan, derwaarts heen, waar het
geele huis van Boekenrode in de schaduw van zijn statig hout ons noodigt? Wij
zouden inderdaad in die rigting overvloed van wandelgenot kunnen smaken. Langs
de buitengoederen Wo e s t d u i n en L e i d u i n zouden wij den weibekenden en
wijd vermaarden Vo g e l e n z a n g bereiken. Wij zouden ronddolen onder het prachtig
geboomte dier eerwaardige lustplaats; wij zouden van daar uit zoowel de groote
waterreservoirs kunnen bezoeken, als de stoommachine, die de hoofdstad van
drinkwater voorziet. Wij zouden daar een' trein kunnen opwachten, die ons opnam,
of over de M a n p a d s b r u g en door de M a n p a d s l a a n naar den Heerenweg
kunnen wandelen. Maar het schoone en belangrijke, daar te vinden, vereischt en
verdient wel een' afzonderlijken togt.
Te Zandvoort zouden wij te weinig vinden, hier te veel. Wij kiezen dus den
rniddelweg en gaan links af, de verwaaide abeelenlaan tusschen de weilanden door,
de spoorbaan over, naar den Heerenweg tusschen Haarlem en Leiden.
Zie eens achter u, van de brug over de trekvaart, - wat schilderachtig, echt
Hollandsch tafereeltje! Hoe fraai zijn die kloeke
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steenen palen, die de wapens van Haarlem en Leiden dragen en waartusschen het
zware ijzeren poorthek hangt. Hoe geestig blinkt de verweerde muur en het eerwaardig
dak van des tolwachters woning in het krachtige zonlicht, onder den helderen hemel.
Hoe vriendelijk ligt de huizinge met het deftige hek aan den kalmen vliet, met den
rooden puihweg daarnevens, met het welig opgeschoten houtgewas er om heen en
de weide in 't verschiet. Ook een aardige stoffering van het landschap ontbreekt er
niet. Die wordt geleverd door de Zandvoortsche vischvrouwen met hun roode rokken
en door het ezelkarretje aan den ingang der Zandvoortsche laan.
Als wij ons omwenden, dan vinden Avij langs de vaart en langs den weg weêr
grooter rijkdom van opgaand hout, dan wij aantroffen sinds wij den Aardenhout
verlieten. Wij zijn hier trouwens aan het bosch van O u d - B e r k e n r o d e genaderd,
dat wij nevens ons houden, totdat wij op den Heerenweg uitkomen. Door zwaar
geboomte munt evenwel althans dit deel der plaats niet uit, en voor een niet gering
gedeelte wordt het aan ons oog onttrokken door hooge, steenen muren, die het
plantsoen van den weg afscheiden. Eerst tegen het einde kunnen wij door de traliën
van een ijzeren hek een' blik in den grootschen aanleg werpen.
Op den Heerenweg worden wij wederom tot een keus gedwongen. Willen wij naar
Haarlem terug, dan moeten wij links. Wij komen dan voorbij B o s c h - e n - h o v e n ,
welks gemoderniseerd en wel wat pronkerig huis niet in volkomen overeenstemming
is met den ouderwetschen, deftigen aanleg der plaats, - voorbij V r e d e n h o f , met
zijn witte pilaren bij de hoofddeur en het donker hout om de stalpoort, - voorbij
E i n d e n h o u t , met de schoone marmeren sphynxen op zijn breed bordes en de
beroemde S p a n j a a r d s l a a n tegenover het huis, - en voorbij U i t d e n B o s c h ,
met zijn nieuwe huizinge en zijn nog jong plantsoen, dat langs de Spanjaardslaan
zich uitstrekt, de oude lustplaats van den verdienstelijken B r o u ë r i u s v a n N i d e k .
En daarmede zijn wij op Haarlemsen grondgebied teruggekomen.
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Willen wij naar Heemstede, dan kannen wij de K o e d i e f s l a a n inslaan, die daar
voor ons door het land loopt, en begeeft ons aan het einde daarvan de wandellust,
dan laten wij Heemsteê ter zijde en volgen den weg, die ons aan den ingang van den
Hout brengt. Maar wij wenschen den togt nog wat verder uit te strekken en, nevens
Heemstede, ook Bennebroek te bezoeken. Derhalve wenden wij ons ter regterzijde.
Na weinige schreden zien wij het huis B e r k e n r o d e , op een' kleinen groenen
heuvel, of liever, op een terras gebouwd, een kloek en stevig heerenhuis, maar
geenszins meer het oude, adellijke slot, dat de woonplaats was van het edel geslacht
der Berkenrode's. Het staat zelfs niet op de plaats, waar de grijze burgt werd gesticht,
die in 1425 door de Kabeljaauwschen in de asch werd gelegd, - waar het herbouwde
slot met zijn' hoogen achtkanten toren zich verhief, dat in 1573 door de Spanjaards
grootendeels werd verwoest, - waar later, in 1691, het prachtige huis met zijn'
Italiaanschen voorgevel en de vierkante hoektorens, ten deele op het oude muurwerk
opgetrokken, na even vijftig jaar te hebben gestaan, in den nacht van den 4den op den
5den Mei des jaars 1747 door brand werd vernietigd, - waar een nieuwe, eveneens
aanzienlijke woning uit de puinen verrees, om in 1797 voor goed te worden gesloopt.
Het tegenwoordige huis werd in datzelfde jaar gebouwd op aanmerkelijken afstand
van het oude, dat dieper in de plaats naar de zijde der trekvaart lag, en waarvan geen
steen meer op den anderen is overgebleven, evenmin als van al de kostbare
bijgebouwen, die het in de dagen van zijn' bloei omringden.
Berkenrode was van ouds eene ambachtsheerlijkheid, wier regtsgebied
oorspronkelijk niet aan de Heeren van den grond en van het huis behoorde, maar aan
die van Heemstede. Eerst in 1466 stond Jan van Heemstede zijn regten in dezen aan
de Berkenrode's af. De eerste ontginner der ‘rode’ schijnt zekere Willem Terniac te
zijn geweest. Den kamp, door hem ‘bedolven’, schonk graaf Floris V in 1284 aan
Jan van Haarlem, ‘veren (vrouw) Aleyden sone’, zijnen knape. Tot 1640 bleef
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de heerlijkheid in het oude geslacht, dat met Dirk van Berkenrode in de mannelijke
linie uitstierf. Zijn zuster Goedela, met haar' neef Jan van Alkemade gehuwd, erfde
haar na hem, en uit den desolaten boedel van haar' zoon Hendrik ging zij in andere
handen over. De nieuwe bezitter herbouwde het vervallen huis, dat sedert 1573 in
zoo droevigen toestand had verkeerd als de afbeelding bij Smids ons te zien geeft,
en hij koos weêr zijn woonplaats op het fraaije landgoed, dat sinds door de
onverpoosde zorg zijner eigenaars in uitstekenden staat onderhouden werd.
Onder Berkenrode stond reeds lange jaren een R.C. kerk, althans sinds het eind
der 17e eeuw. Vóór dien tijd kwamen de Catholieken uit den omtrek zamen in een
huis aan de Manpadsbrug, dat nog ‘de kapel’ wordt genoemd, - in later jaren woonde
er Koert, de pluimgraaf van het Manpad. De tegenwoordige kerk, in 1817 gebouwd,
in 1837 vergroot, ligt daar ginds, ter zijde van den weg. En bij de kerk ligt het weinige,
dat van het eertijds zoo aanzienlijke K n a a p e n b u r g is overgebleven. Het meeste
is nog van de overplaats gespaard. De Heerenweg is niet meer, wat hij geweest is.
Wèl ontbreekt het hier niet aan buitens en optrekjes, maar 't ontbreekt er dikwijls aan
leven, en dit gedeelte althans is niet gansch van doodschheid en eentoonigheicl vrij
te pleiten. Ter onzer linkerzijde ligt het uitgestrekte landgoed G r o e n e n d a a l en
B o s b e e k , voor eenige jaren uit het bezit der Hope's in handen van Jhr. van Merle
overgegaan, maar van de fraaije plaats krijgen wij hier weinig anders dan een zeer
lang rasterwerk, soms een ijzeren hek en een paar lanen te zien, en van het daaraan
grenzende M e e r e n B e r g van Jhr. van Lennep niet veel meer. En is de weg vrij
wat beter dan in 't begin dezer eeuw, toen hij nog ‘een gulle zandweg was, waar de
konijnen u voor de voeten liepen,’ is hij nog altijd de groote straatweg tusschen
Haarlem en Leiden, tusschen de hoofdstad en de hofstad, de dagen zijn voorbij, toen
hier langs een druk verkeer plaats had van wagens en ruiters, heen en weêr trekkend
tus-
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schen de belangrijke steden, die hij verbond. Reeds de trekvaart opende een niet te
versmaden concurrentie in den jare 1664, want zonder twijfel was de reis in de schuit,
vrij wat goedkooper dan met eigen rijtuig, dan niet den postwagen zelfs, en 't ging
niet zooveel langzamer achter het jaagpaard dan door den ‘gullen zandweg’, al stond
er een vierspan voor de zware caros. Maar wat was de trekvaart bij den spoorweg,
die sinds 1842 de vlakke velden tusschen Haarlem en Leiden doorsnijdt! 't Verlies
der passage verminderde den lust, om hier buitengoederen aan te houden of aan te
leggen. Vermindering van buitenplaatsen bragt vermindering van vertier en vrolijkheid
met zich, en deze wederkeerige invloed deed zich in de streek tusschen de
K o e d i e f s - en de M a n p a d s l a a n onmiskenbaar gevoelen, al zijn nog niet geheel
de equipages van den Heerenweg verdwenen en al ratelt, vooral als 't in Haarlem
marktdag is, nog menig zware boerenwagen over de klinkers der aloude heirbaan.
En bij h e t M a n p a d wordt het weêr levendiger.
Hier ligt de klassieke plaats, ‘bij alle liefhebberen der vaderlandsche geschiedenis
en letteren’ welbekend, - h e t h u i s t e M a n p a d , waar Cornelis van Lennep zoo
gaarne de dagen doorbragt, als hij rust had van de beslommeringen der stedelijke
regering, in een' felbewogen tijd; waar hij, studerend en vinkend, met volle teugen
genoot, wat de rijke boekerij en de rijke natuur er den gelukkigen huisvader schonken,
- waar David Jacob, de smaakvolle geleerde, den vaderlandschen roem en het
vaderlandsch landschap verheerlijkte in zijn kernachtige liederen, - h e t h u i s t e
M a n p a d , door den geestigen romandichter, dien vader en grootvader waardig, zoo
regt op zijn van Lennep's beschreven, dat het ons is, of wij er vertoeven in den
huiselijken kring, of wij er wandelen met de dames en jagen met de heeren en
spelletjes doen met de gasten en aanzitten aan den gullen disch. Met genoegen
begroeten wij de deftige, ouderwetsche huizinge, met de linden op het voorplein, en
den stal en de tuinmanswoning, aan weerskanten van
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het plein, ‘met het achterste gedeelte vierkant en aan de binnenzijde met een
inwaardsche bocht versmald toeloopend,’ waarmede de schepen Dirk van der Meer
zijn hofstede versierde. Al kon Cornelis van Lennep den Engelschen aanleg niet
dulden, de geest des tijds heeft niettemin de geschoren hagen, de regte paden, de
stijve perken der Fransche hovenierskunst verdrongen, en het Manpad ging mede
met zijn' tijd, het goede in wat oud is bewarend, het schoone in wat nieuw is zich
toeeigenend. Maar de liefde en zorg der eigenaars konden de beroemde iepen niet
behoeden, die in 1737 in plaats der oude linden bij het zijhek aan de Manpadslaan
geplant, tot voor weinig jaren hun breede. takken uitsloegen over den weg. De storm
had den top des eenen neêrgeslagen, de bliksem had de kruin des anderen verwoest,
maar een der beiden had een' arm over de laan uit-gestrekt en zich daar naar den
grond gebogen, in den grond geworteld, en een' nieuwen stam doen opschieten. Thans
zoekt de wandelaar dien merkwaardigen boom te vergeefs. Maar niet vergeefs zoekt
hij de gedenknaald, die D.J. van Lennep, in 1817, op den hoek der Manpadslaan
heeft opgerigt,
TER EERE VAN

W I T T E VA N H A E M S T E D E
GRAVE FLORIS ZOON VAN HOLLAND
EN VAN
DE BRAVE BURGERS VAN

HAARLEM
DIE MET HEM
DE VREEMDE MANNEN LANGS DIT PAD
VERDREVEN D XXVI APRIL MCCCIIII
EN TER EERE VAN HEN
DIE TOT ONTZET VAN HAARLEM
BIJ DIT MANNEPAD HUN LEVEN WAAGDEN
D VIII JULIJ MDLXXIII.
Is het Manpad een klassieke plaats door de van Lenneps, die er woonden, 't is het
niet minder door de herinneringen, aldus voor de nakomelingschap bewaard.
Tweemaal dronk deze
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plek ‘het bloed van landzaat en van vreemden’ in den strijd voor de vrijheid. Een
o v e r w i n n i n g en een n e d e r l a a g verheerlijkt het gedenkteeken.
Men schrijft het jaar O.H. 1304. Het Hollandsche gravenhuis is uitgestorven met
den zwakken zoon van Floris V; het huis van Henegouwen neemt den ledigen zetel
in, zijn regt grondend op eene beleening, reeds in 1276 door Rudolf van Habsburg
gedaan, voor 't geval dat het leen van Holland mogt openvallen. Holland, door zijn
edelen en steden vertegenwoordigd, is bereid den Henegouwer te huldigen. Zeeland
niet alzoo. Vlaanderen liet zijn aanspraken als leenheer daarop gelden, en de
Zeeuwsche edelen erkennen die ten volle. Met moeite houdt Willem van Oostervant
Zierikzee bezet, terwijl de Vlamingen Holland overstroomen en Brabant zich mengt
in den strijd, om Dordt te overweldigen. Dordrecht houdt het door de volharding van
Nicolaas van Putten, maar overigens ligt het gansche land voor den vijand open.
Daar landt, Witte van Haemstede bij Zandvoort. Hij werpt zich in Haarlem, en den
26en April wordt hier de bloedige strijd gestreden, waardoor Holland van de
Vlamingen werd schoongeveegd.
Het Hollandsch hart van den dichter, het nationaal gevoel des volks duldt de
gedachte niet, van als een veroverd land te worden beschouwd, 't Ontwaken van den
volksgeest is altijd een verschijnsel, waard te worden herdacht en verheerlijkt. Overigens zou gevraagd kunnen worden, of vereeniging met het stam- en
geestverwante Vlaanderen wel zoo groot een ramp zou zijn geweest; of 't niet veel
beter zou zijn geweest, dan een verbindtenis met het in taal en zeden en belangen
zoozeer verschillende Henegouwen. Was Jan van Avesnes minder een vreemdeling
dan Robbert van Dampierre? Moest in Vlaanderen als in Holland, de nijverheid en
do handel allengs de klove tusschen edelman en poorter dempen, de omgang met
den trotschen Henegouwschen adel, zoo ver boven den armen bewoner van het
bergland verheven, kweekte verwijdering, waar verbroedering aller belang was en
in de natuur der dingen lag.
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De ridderlijke geest der strijdzuchtige Henegouwsche baronnen wekte oorlogszuchtige
neigingen, waar Holland, als Vlaanderen, bovenal behoefte had aan vrede. De
Fransche weelde en ligtzinnigheid kwamen met het Henegouwsche hof en de Fransche
invloed werd overheerschend, terwijl het Dietsohe element aan Hollander en Vlaming
eigen was. Wat had er kunnen worden van een volk van ondernemende kooplieden
en industriëlen, van geharde zeevaarders, van kloeke landbouwers, onder één krachtig
bestuur vereenigd, dat de monden van Schelde en Maas en Rijn beheerschte! - In
zoover is het de vraag, of de landzaat bij de overwinning van het Manpad wel evenveel
won als de vorst.
Eeuwen zijn voorbijgegaan, 't Is de 8ste Julij 1573. Het onnatuurlijk verbond
tusschen Holland en Spanje is reeds aanvankelijk verbroken. De groote strijd is
ontbrand, maar de aanvankelijk behaalde voordeelen zijn ten deele weêr verloren
gegaan. Thans is het om Haarlem te doen, en als Haarlem gevallen is, dan zullen
achtereenvolgens de Hollandsche steden, die het houden met den prins, weer tot
gehoorzaamheid worden gebragt. Maar reeds een half jaar heeft Haarlem het
uitgehouden. Verschillende pogingen tot ontzet zijn beproefd en mislukt. Hoog klom
de nood en nijpend is het gebrek. Daar nadert in stilte een leger tot verlossing; 4000
man voetvolk telt het en 600 ruiters, ter bedekking van 400 wagens, met leeftogt en
krijgsvoorraad beladen. Aan het hoofd staat Willem van Bronkhorst, Heer van
Batenburg en Stein, die reeds eenmaal beproefd had, de veege stad te redden, toen
hij met Marinus Brand haar naderde over het Meer. In alle stilte zijn de troepen bij
Sassenheim zamengetrokken en in den nacht tot bij het Manpad voortgerukt. Maar
de toeleg is ontdekt. Zij hebben te doen met een' vijand, die goede wacht houdt en
in krijgskunst volleerd is. Vergeefs wacht de bezetting op de vlam, die het sein zou
zijn tot een' uitval, om het naderend ontzet te ondersteunen. Don Frederik heeft voor
de bres nat stroo doen branden en tegenover de bres een sterke legerafdeeling
opgesteld, terwijl inmid-
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dels een andere af deeling den Heer van Bronkhorst te gemoet trekt. R o m e o valt
van de regterzijde aan, d e l M o n t e van den linkerkant. De ruiters worden achteruit
en op het voetvolk geworpen; verschrikkelijk is de slagting, algemeen de verwarring;
alles gaat verloren en een afschuwelijk verminkt gevangene brengt in Haarlem de
noodlottige tijding. Vier dagen later ging de stad over.
Vergeefs was 't vergoten bloed! Vergeefs de volharding van Haarlem! En in 1576
keerde de stad toch weêr bij verdrag aan de zijde van den prins terug! Maar niet
minder dan de overwinning van 1304, mogt de nederlaag van 1573 hier worden
vereeuwigd. Want het is een dier episodes uit de geduchte worsteling, waard dat zij
herdacht worde door de kinderen dier martelaars. En Haarlems volharding was niet
vruchteloos. De zedelijke kracht van Holland had zij gesterkt, de militaire magt van
Spanje verzwakt. Van Alkmaar begon de victorie. Leiden bleef onverwonnen en de
moed der wanhoop, daar betoond, hij was de vrucht van het voorbeeld, dat Haarlems
kloekheid en Haarlems noodlot gegeven had, dat had geleerd hoe de oud-gedienden
van Alva konden worden weerstaan en hoe op de Spaansche trouw kon worden
gerekend!
Wanneer gij tegenover het Manpad een kijkje neemt in het bosch, dan kunt gij u
overtuigen, in hoever gij daar nog iets vindt, dat u aan het graf van Rousseau op het
landgoed E r m e n o n v i l l e herinnert. Voor eenige jaren was er een eilandje in een'
vijver, een lief, stil plekje in het hout, en op dat eilandje stond een urn of vaas, wier
geschiedenis gij in ‘h e t l e v e n v a n C o r n . v a n L e n n e p ’ kunt lezen. Thans
moet de aanleg ganschelijk veranderd zijn, en welligt vindt de, trouwens geringe,
moeite van een klein uitstapje hare belooning niet meer.
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Is het huis te Manpad eene klassieke plaats om de wille der herinneringen aan het
Manpad verbonden en der familie, die er in de veelbewogen tijden van kwijning en
ondergang en herleving onzes volks heeft gewoond, ook d e H a r t e k a m p behoort
tot de historische landgoederen, om de wille van een' uitstekend geleerde, die er een'
tijdlang heeft vertoefd en gewerkt, en van zijn' toenmaligen eigenaar, die een
voortreffelijke type van den regent uit de dagen des rijkdoms van onze Repupubliek
vertoont. Aan d e n H a r t e k a m p zijn de namen verbonden van den
Amsterdamschen burgemeester G e o r g e C l i f f o r d en van den Zweedschen
botanicus C a r o l u s L i n n a e u s . De schatrijke, onbekrompen minnaar van planten
en gewassen verleende op de meest kiesche en milde wijze zijn hooggewaardeerde
bescherming aan den armen, maar hoogst genialen geleerde en verzekerde zich tevens,
voor het ordenen en beschrijven van zijn kostbare verzameling, van eene onschatbare
hulp. Wij vinden in de betrekking van Clifford en Linnaeus, wat een gunstig licht
verspreidt over het leven onzer aristocratie in de eerste helft der 18de eeuw en wat
wel geschikt is, ons in menig opzigt te verzoenen met een' tijd, die overigens niet
veel verkwikkends en verheffends aanbiedt. Destijds was Nederland het land, waar
de Linnaeussen zich kwamen vormen, waar zij Boerhaave's vonden, om hen aan te
bevelen en Clifford's, om hun een' eervollen arbeid, een voortreffelijke gelegenheid
tot studie en ontwikkeling, een onbezorgd bestaan te verschaffen, en de geschiedenis
van den Hartekamp in de jaren 1736 tot 1738 beslaat eene roemrijke bladzijde in het
geschiedboek onzes vaderlands, niet minder waard te worden gelezen dan die, waarop
de daden onzer vaderen op 't oorlogsveld en op zee staan beschreven. Jammer, dat
er later verkoeling en verwijdering ontstond tusschen Clifford en Linnaeus, waarvan
de schuld vooral aan den geleerde schijnt te hebben gelegen, bij wien de liefde voor
de wetenschap wel eenigszins boven de regtmatige verpligting aan zijn' beschermer
ging, toen hij hem zijn' bekwamen tuinman N i e t s c h e l voor den kruidtuin te Upsala
aftroggelde.
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Op den Hartekamp moet nog, behalve een praclitexemplaar van Linnaeus' kostbaren:
H o r t u s C l i f f o r t i a n u s , een portret van hem worden bewaard in dat Laplandsch
costuum, dat merkwaardig is als eene herinnering aan zijn eerste wetenschappelijke
reis en aan de zeldzame zuinigheid, waarmede hij van het karig reisgeld van 108
gulden nog zóóveel had overgehouden, dat hij uit medegebragte rendiervellen deze
pels had kunnen laten maken. Het blijkt dus, dat er minstens twee portretten van
Linnaeus in dit costuum bestaan; het eene hier, het andere op O v e r - H o l l a n d , in
't bezit van een' afstammeling van George Clifford, Jhr. A.H. Clifford aldaar, waar
wij het bij ons bezoek aan de Vecht hebben gezien.
Tegenwoordig is de Hartekamp beroemd om de stoeterij, die er gevestigd is en
waaruit fraaije paarden voortkomen. Bij een bezoek aan de plaats laat de koetsier
hen door de liefhebbers bezigtigen, voor zoover zij in de stallen aanwezig zijn, maar
de meeste jonge paarden brengen den zomer in de Haarlemmermeer door. En ook
afgezien van de historische herinneringen en van de nobele viervoeters, is de
Hartekamp eene zeer bezienswaardige plaats. Geruimen tijd loopt de straatweg door
den rijken aanleg, die tot het goed behoort, en vooral de overplaats met haar golvend
terrein, haar breede lanen, haar weelderig kreupelhout, haar' uitgestrekten hertenkamp,
geeft in ruime mate afwisselende en verrassende gezigtpunten te genieten. Vooral
van de koepel op een' aanzienlijken heuvel - volgens overlevering in éénen nacht
gebouwd - is het uitzigt schoon over de digte bosschen, den diepen hollen weg, de
heldere waterpartijen, die dit gedeelte der bezitting versieren. En onwillekeurig
verbinden wij Linnaeus' naam aan dien reusachtigen den en aan dien ouden,
merkwaardigen iep op de kleine, ruig begroeide hoogte, die zijn zware takken zoover
in het rond over den grond uitslaat en wiens majestueuze kroon zich zoo hoog boven
't omringend geboomte verheft.
Niet zoo prachtig en uitgestrekt als de Hartekamp, maar niettemin een deftig en
aanzienlijk buitengoed, is h e t h u i s t e
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B i j w e g , dat er aan. grenst. Even als de Hartekamp behoorde het in de vorige eeuw
aan eene regentenfamilie, - die van Geerlings uit Haarlem. - Even als op het Manpad,
bragt een staatsman en dichter, - Jan Valkenaar, - er in 't begin van deze eeuw de
laatste jaren van zijn werkzaam en afwisselend leven door. Destijds was het huis te
Bijweg een der vereenigingspunten van geletterden uit den lande, en de gewezen
prinsgezinde balling Willem Bilderdijk genoot er herhaaldelijk de gastvrijheid van
den voormaligen uitgeweken patriot.
En een weinig verder, op den hoek van den weg naar d e n Vo g e l e n z a n g ,
tegenover d e B e n n e b r o e k s c h e l a a n , waar wij thans twee huizen onder ééne
lijst aanschouwen, - 't h u i s t e n H o e k en L i n d e n h o e v e , - daar lag tot voor
weinig jaren het wijd vermaarde logement d e G e l e e r d e M a n . Met Z o m e r z o r g
dong d e G e l e e r d e M a n om den voorrang. Als Zomerzorg zag het zijn' roem
verdwijnen en zijn' naam zelfs verloren gaan. Geen vlugge ruiters houden hun
dampende rossen meer op voor het plein, om een praatje te maken met Duin, op de
wijze als koning Willem II nooit had verzuimd; - geen volgeladen rijtuigen lossen
hier meer hun vracht van geleerden of studenten, die er komen feestvieren, met of
zonder het voorwendsel eener voorafgaande vergadering; - geen vrolijke groepjes
zitten er meer onder de linden voor het huis; - geen bruiloftsgasten vervullen meer
de zalen met hun toasten en liederen, 't Is gedaan met d e n G e l e e r d e n M a n , en
zelfs het uithangbord, dat hem voorstelde, met de ‘leer’ op de schouders, is niet meer
te vinden. En daarmede is een der eigenaardigheden van het oude Holland verdwenen.
Die groote, deftige, uitstekend ingerigte herbergen aan de straatwegen, in de dorpen,
behoorden bij het land en bij het volk. Zij namen een zoo belangrijke plaats in in de
herinneringen van het geslacht, dat grijze haren begint te krijgen, gelijk zij in het
leven der voorgeslachten zulk een gewigtige rol speelden. En hun heengaan laat een
leegte in het landschap en in het volksleven, niet aangevuld door de hôtels en de
restauraties in de steden, noch
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door de tallooze café's en bierhallen, die zelfs ten platten lande verrijzen in hunne
plaats.
Evenals Z o m e r z o r g , verdween d e G e l e e r d e M a n uit de rij der
vaderlandsche uitspanningsoorden. Maar evenals K l e i n Z o m e r z o r g de oude
traditie trachtte levendig te houden, zoo kwam ook een N i e u w e G e l e e r d e M a n
den ouden vervangen. Deze plaatsvervanger ligt in de B e n n e b r o e k s c h e l a a n .
Geheel en al kan hij zijn' beroemden voorganger niet vergoeden, wat de ruimte,
vooral wat de ligging betreft; maar de goede verwachtingen, die zijn vermaarde naam
opwekt, beschaamt hij toch in geenen deele, en zijn meer bescheiden verdiensten
zijn in elk geval groot genoeg, om het drukke bezoek te verklaren en te regtvaardigen,
dat hij in het schoone jaargetijde ontvangt.
De Bennebroeksche laan leidt ons naar het dorp; de Bennebroeksche vaart, die,
evenwijdig met de laan, in stilheid en eenvoud voortloopt, zou ons, dwars door het
dorp heen, naar de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder brengen. Maar wij gaan
zoover niet. Ditmaal brengen wij geen bezoek aan den getemden waterwolf, die sinds
eeuwen de bloeijende landstreek onophoudelijk bedreigde, eer, in 1848, de zware
ringdijk hem aanvankelijk bedwong. Wij kunnen toch de plaats niet meer aanwijzen
in het op de wateren heroverd gebied, waar vermoedelijk het oude nonnenklooster
heeft gestaan, dat graaf Dirk II ten behoeve van de nonnekens van Egmond heeft
gesticht. Tegen de strooptogten der rouwe Westfriezen kon hij haar in haar nieuwe
woonplaats in veiligheid stellen, terwijl hij de bescherming van St. Adalberts erfdeel
aan kloeke mannenhanden toevertrouwde; tegen 't geweld der wateren was de vrome
stichting op den duur niet bestand. Blijkt Bennebroek een oude plaats, in de 10e eeuw
reeds bekend, er is niets ouds meer overgebleven. Als afzonderlijke heerlijkheid
bestaat zij ook eerst sedert 1656, toen zij van Heemstede werd gescheiden en eerst
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in 1659 werd er een kerkgebouw gesticht. Voerde een der zonen van Heemstede
reeds van ouds den titel van H e e r v a n B e n n e b r o e k , hij bezat er wel een
buitenverblijf, D u i n w i j k , maar een kasteel heeft er nooit bestaan, 't Is dus een
gansch moderne plaats, kruisvormig langs een viertal wegen, die elkander snijden,
gebouwd en overigens uit afzonderlijk liggende woningen en buitengoederen
bestaande. Wat zij aan belangrijkheid mist, dat vergoedt zij door landelijke schoonheid
en door het welvarend uiterlijk harer burger- en heerenhuizen. En liefelijk vooral
ligt haar langwerpig achtkant kerkgebouw, met zijn' kleinen koepeltoren, onder de
hooge linden terzijde van den weg; trotsch en statig is het weelderig geboomte in het
sierlijk aangelegde park, dat h e t h u i s t e B e n n e b r o e k - het vroegere
D u i n w i j k - omringt. Jammer, dat het nieuwe gebouw niet in dien waardigen,
ernstigen stijl is opgetrokken, die het landgoed eener aristocratische Amsterdamsche
familie zou voegen, en meer dan jammer, dat de ingang uitermate wordt ontsierd
door een poort in bastaard-gothischen stijl, die volstrekt in strijd is met den fijnen
smaak, waardoor zich de patriciërs der hoofdstad plegen te onderscheiden. Stel eens,
naast dit knutselwerk van een' dorpstimmerman, de nobele poort van Elswout, gelijk
die zich in de vorige eeuw vertoonde en zelfs, gelijk die nog heden ten dage is!
Als wij h e t h u i s t e B e n n e b r o e k en de kerk voorbij zijn, dan leidt ons de
open weg langs de bosschen der overplaats van den Hartekamp, die zich aan onze
linkerzijde uitstrekken en de grens der woudstreek uitmaken, terwijl aan de regterhand
akkers en tuinen zich uitbreiden tot aan de ringvaart der Haarlemmermeer. Bij de
bevolkte en welvarende buurt d e G l i p is 't aan weerskanten weêr het lage land,
van een vaart doorsneden en voor een goed gedeelte tot bleekerijen ingerigt, dat in
de verte door het hooge hout van het Manpad
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wordt afgesloten. En clan wordt de open vlakte weêr afgewisseld door het
digtbegroeide terrein der aanzienlijke buitenplaats M e e r - e n - b e r g . Kwamen wij
op den Heerenweg den achterkant langs, thans kunnen wij den blik werpen op de
voorzijde en ons overtuigen, dat Avij hier een dier ouderwetsche hofsteden aantreffen,
die den roem onzes vaderlands uitmaken, gelijk zij de lust en de trots onzer vaderen
waren. Het heerenhuis, dat met zijn' zijgevel aan den weg uitkomt, heeft niets
opmerkelijks, dan welligt zijn' eenvoud en gemis aan bouwkunstige sieraden. Maar
hoe fraai is het ijzeren hek, tusschen de kloeke steenen palen, met wat geschonden
maar verdienstelijk beeld-werk gekroond. Met hoeveel smaak en schoonheidsgevoel
wisten de rijke grondeigenaars der 18e eeuw den hoofdingang hunner buitenverblijven
in overeenstemming te brengen met de deftige pracht, die in den ganschen aanleg
heerschte, en hoe goed begrepen zij het, dat ook het poorthek een onmisbaar
bestanddeel der rustplaats uitmaakte, dat het zijne eigene eischen had, die niet zonder
schade voor den indruk van het geheel konden worden verwaarloosd en miskend.
Hoe grootsch is het uitgestrekte grasperk tusschen het huis en de stallingen, van
breede paden omringd en met wijze spaarzaamheid hier en daar een keur van bloemen
dragend. Hoe vorstelijk is de groote laan, die zich tegenover den ingang, aan de
overzijde van het gazon, opent en zich in de verte verliest. Hier is weelde zonder
opschik, strenge ernst zonder kleingeestige stijfheid; hier vinden wij een dier
eigenaardige, aantrekkelijke patricische goederen, die den stempel van fijnen smaak
zoo onmiskenbaar dragen. En hoe eerwaardig zijn de oude linden buiten het hek, als
wachters langs den weg geschaard, onder wier knoestige takken het oog over het
ruime landgezigt weidt, tusschen wier krachtige stammen nog voor weinig jaren de
bewoners van Meer-en-berg den geweldigen waterplas van het meer zagen blinken
en de schepen zeilen op de verraderlijke binnenzee. Dat gezigt hadden onze vaderen
lief. De frischheid en de vrolijkheid van het water, de ruimte der onmetelijke, altijd
bewegelijke vlakte en van den hemel met
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de drijvende wolkjes, met de voortgezweepte wolkgevaarten daar boven, de vlugge,
sierlijke bewegingen van het laveerend beurtschip, van den hooggetuigden boeijer,
de witte vlerken der heen en weêr zwervende meeuwen, niet zelden de hooggekuifde
golven, aanrollend over het meer en opspattend tegen den altijd bedreigden wal, dat
alles had voor hen een onweerstaanbare bekoorlijkheid. En werkelijk, al prijzen wij
zonder bedenken de wijsheid, die tot de vernietiging van het gevaarlijke meer besloot,
en al bewonderen wij de volharding, waarmede het groote werk werd volbragt, het
eigenaardige der landstreek nabij Heemstede heeft aanmerkelijk door de droogmaking
van het meer geleden en de onmetelijke vlakte, waar g o u d u i t s c h u i m wordt
gewonnen, kan in schoonheid niet halen bij den grooten plas, waar het zilveren
schuim zelf op de golven tintelde en waarop de wolkschaduwen een' onuitputtelijk
en rijkdom van kleuren en tinten tooverden.
Aan Meer-en-berg grenst G r o e n e n d a a l e n B o s b e e k , of, van Bennebroek
komende, B o s b e e k e n G r o e n e n d a a l .
Thans is het ééne plaats van groote uitgestrektheid, uit twee voormalige
buitenplaatsen gevormd.
Het huis van Groenendaal is sints lang gesloopt, maar op Bosbeek staat nog een
aanzienlijk gebouw, met koepelvormig vooruitspringend middelfront, der schoone
bezitting van de rijke Hope's waardig. Hoog geroemd was het landgoed om zijn
statige lanen, zijn prachtige waterwerken; merkwaardig was het om de stoommachine,
een der eersten in den lande, bestemd om de vijvers, de kanalen, de fonteinen van
water te voorzien, en in later jaren kwam het in grooten trek om zijn b e l v e d è r e ,
van waar de bezoeker een ruim en prachtig uitzigt genoot over bosschen en duinen,
over velden en wateren en op een aantal kerktorens, van verre en nabij. Maar geruimen
tijd werd de plaats verwaarloosd, door de afwezigheid der eigenaars, die in Engeland
woonden. De sporen van verval kwamen overal te zien; het hooge hout werd gekapt
en niet behoorlijk door nieuwen aanplant vervangen, tot dat in 1873 een nieuwe
bezit-
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ter, Jhr. J.B. v a n M e r l e n , het fraaije goed weêr ter bewoning koos en liet allengs
zijn' ouden rang hernemen doet.
De breede woudzoom, die oudtijds tusschen de duinen en het Spaarne lag, verloor
in de laatste jaren een aanmerkelijk deel van zijn overvloedig houtgewas, en van de
kostbare plantagiën, die de kunst er had aangelegd, is in den omtrek van Heemstede
weinig meer over. Wat eens de roem en de trots van het dorp was, geeft nog maar
in eenige fraaije brokstukken een denkbeeld van zijn' voormaligen luister. Naast de
flinke, degelijke herberg, - van wier voorplein wij zulk een aantrekkelijk gezigt
genieten op de oude, door tijd en storm geteisterde linden langs den weg en op het
bosch van Groenendaal, waarboven de b e l v e d è r e zoo hoog uitsteekt, - naast de
herberg vinden wij een' langen muur, met eenige versierselen van gehouwen steen
en twee poortstijlen, die bij eene thans digtgemetselde opening zijn aangebragt. Die
poort, in 1638 gebouwd, zooals een thans verdwenen opschrift vermeldde, was in
der tijd de deftige hoofdtoegang tot het heerlijke s l o t t e H e e m s t e d e . Niet lang
geleden was daar nog altijd de weg naar de ruïne, maar de prachtige aanleg aan
weerskanten van de laan was reeds lang door weide en aardappelland vervangen.
Aan het einde der gewezene groote laan lag een poort, met hardsteenen wapens en
beeldwerk rijk en smaakvol versierd. Die voorpoort, waardoor men het voorplein
betrad, behoort ook reeds tot het verledene. Wij kunnen thans ook dien ouden weg
niet meer volgen; de toegang aan deze zijde is afgesloten. Willen wij de ruïne
bezoeken, dan moeten wij ons een' omweg getroosten. Tusschen de herberg en de
kerk slaan wij een' open grindweg in, waar wij het witte huis van M e e r - e n - b o s c h
- Jan Valkenaars woonplaats in 1806 - zien schitteren in het zonlicht, en weldra
verlaten wij dien, om een voetpad tusschen zandige akkers te volgen, tot dat een
begroeide hoogte ons de plek doet kennen, waar eens het hooge h u i s t e
H e e m s t e d e gestaan heeft. Een drooge gracht vervangt den helderen vijver, waarin
tot het jaar 1810 de statige muren van het slot weêrspiegelden en waarin de blanke
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zwanen, met het wapen der heerlijkheid om den slanken hals, statig ronddreven. Bij
een boerenhuis, eertijds tot de aanzienlijke bijgebouwen van het kasteel behoorende,
betreden wij het voorplein. Hier zien wij wat van Heemstede's vroegere grootheid
is overgebleven. Veel is het niet, maar wat er nog is, dat geeft een' indruk van
grootschheid en rijkdom, die het doet betreuren, dat ook dit statige slot in den treurigen
tijd van sloopen en verwoesten het noodlot van zooveel edele heerenhuizen heeft
moeten deelen. Daar is vooreerst de fraaije, steenen brug, met een zestal bogen de
breede gracht overspannend, met eene sierlijke balustrade aan wederzij, in der tijd
aan den opgang met wapenhoudende leeuwen versierd en met zandsteenen bollen
op de pilasters. De brug is geschonden, vervallen, met gras begroeid, ten deele van
zijn' pronk beroofd, maar nog altijd een getuige van den goeden smaak en den
onbekrompen rijkdom der bezitters, die zulk een' toegang naar hun slot hadden
gebouwd. Daar is voorts de lage hoofddeur aan het einde der brug, met de hardsteenen
zuilen, half wegschuilend onder struikgewas en ruigte. Daar is, aan een der
zijgebouwen op het plein, een poortje met zeer fraai beeldhouwwerk. Daar liggen,
onder een bosch van brandnetels, bij een oude zijpoort, - thans een bergplaats van
boerengereedschap, - nog groote gehouwen steenen, met opschriften, wapens, figuren,
brokstukken van standbeelden en piedestals. Daar prijken op het plein nog fiere
linden, die haar schaduwen over de schuren en stallingen werpen. Daar is, in één
woord, nog zooveel, wat den bezoeker aantrekt en boeit op de plek, waar een der
trotsche patriciërs, een der magtige regenten uit den bloeitijd onzer Republiek, op
de grondvesten van den zetel van een hoog adellijk geslacht, zich een waardig
zomerpaleis had gesticht.
Onder den Hollandschen adel werd sinds overoude tijden de naam van
H e e m s t e d e met eere genoemd. Over eene belangrijke uitgestrektheid gronds
bezaten zij de ambachtsheerlijkheid, en de gunst van graaf Willem II had hun, in
1255, het hooge regtsgebied binnen de grachten van hunnen burgt geschon-
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ken. Herhaaldelijk had het sterke slot de stormen van den krijg verduurd; tot driemalen
toe was het vernield en herbouwd, zoolang de banier der Heeren uit het oude geslacht
van zijn torens woei. De laatste Heer, Jan van Heemstede, de vierde van dien naam,
had het in 1462 luisterrijk uit zijn puinen weêr opgetrokken. Maar met hem stierf
zijn stam in de mannelijke linie uit en door zijn dochter Hadewij ging het huis aan
de edele familie Lefebvre, die, uit Antwerpen afkomstig, in onze gewesten reeds de
aanzienlijke heerlijkheid Liesveld en tal van andere goederen bezat. Roeland Lefebvre
zag zijn uitgestrekte bezittingen met ontzaggelijke schulden bezwaard en in 1564
verkocht. Liesveld werd het eigendom van hertog Erik van Brunswijk en kwam later
aan het huis van Oranje. Heemstede kreeg in de Lookhorsten en Hovincks nieuwe
en evenzeer aanzienlijke bezitters; maar de bange jaren der geweldige worstelingen
met Spanje bleven ook voor het huis en goed te Heemstede niet zonder droevige
gevolgen. Maar in 1620 braken er beter dagen voor de schoone heerlijkheid aan.
Toen werd zij aangekocht door Adriaan Pauw. Wat hij nog vond van het slot, in 1462
herbouwd, is onzeker. Daar moet, naar men zegt, nog vrij wat van het muurwerk in
bruikbaren staat zijn over geweest. Maar het geheel onderging voor en na belangrijke
herstellingen en versieringen, waardoor het kasteel te Heemstede tot een der
prachtigste verblijven van het in vorstelijke huizen destijds zoo rijke Holland werd
verheven. De zoon van den rijken en wakkeren Amsterdamschen koopman en
burgemeester, Reinier Pauw, zelf op 26-jarigen leeftijd reeds pensionaris van
Amsterdam, gezant in Engeland en Frankrijk, tweemaal raadpensionaris van Holland,
een der onderhandelaars bij den Munsterschen vrede, ridder van St. Michiel, eigenaar
eener gansche reeks van heerlijkheden, - Adriaan Pauw was de man, wien 't aan lust
noch vermogen ontbrak, om zich te omringen met de weelde, die aan zijn' rang in
den lande voegde. Hoog en fier rees zijn statig slot uit den ruimen vijver op, met zijn
eenvoudig, deftig front, waarin een vijftal breede vensters naast de rijk
geornamenteerde poort de ligging
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der fraaije ridderzaal aanwezen; rank verhief zich de achtkante toren uit het dak, in
den hoek, dien het hoofdgebouw met den kloeken regtervleugel vormde, en slank
steeg de ronde toren omhoog, die den achterkant van het edele huis versierde. Aan
den linkervleugel waren 't lagere gebouwen, die het binnenplein afsloten, maar niet
minder in overeenstemming met den ernstigen stijl, den degelijken bouw van het
kloeke geheel. Kostbare tuinen omringden het huis. Aan de zijde, vanwaar wij
kwamen, lagen lange lanen, tusschen geschoren hagen ingesloten, en een groote,
heldere vijver. Twee steenen poorten, met wapens versierd, leidden aan het einde
der slotgracht derwaarts. Een steenen muur omgaf de gracht, en op het voorplein
prijkten zuilen en standbeelden en gedenksteenen, die zoowel van de reizen des
burgtheers, als van zijn kunstliefde verhaalden, en die opschriften droegen, in slecht
Latijn en getuigende van een' geest, veel christelijker dan, naar 't oordeel zijner
talrijke vijanden, in Heer Adriaans leven altijd openbaar werd.
Want, met al zijn rijkdom en invloed, de Heer van Heemstede was niet zeer gezien
bij de schare. De haat, dien zijn heftig contra-remonstrantsche vader in hooge mate
had geoogst, - een haat, dien Vondel in meer dan één vers heeft ontboezemd, - werd
ook het deel des zoons. Men legde hem ten laste, dat hij zich door iedere mogendheid
omkoopen liet: men verweet hem sluwheid en landverraad; het gepeupel bedreigde
zijn huis in Amsterdam en zijn slot te Heemstede met plundering. Maar onder kwaad
en goed gerucht klom de Heer van Heemstede in aanzien en vermogen, en won zijn
vorstelijk slot jaar op jaar in luister en pracht. Misschien ontving het in 1638 Maria
de Medicis, de koningin-weduwe van Frankrijk, als gast; zeker genoot het de eer, in
1642 door Henriette Maria van Engeland te worden bezocht, toen de koningin als
smeekelinge in Holland kwam.
Wat van de oude heerlijkheid over is, kunnen wij hier onder de linden van het
voorplein overzien. Worstelen wij te midden van brandnetels en woekerplanten ons
door het ruige struikge-
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was heen, dat het eigenlijke slotterrein bedekt, dan vinden wij er niets meer, dan
Avat oude steenen, een waterput, het gewelf der poort en de overblijfsels van een
paar vertrekken, 't Is naauwelijks de moeite waard, daarvoor de handen te branden,
den voet te verstuiken in het puin, de kleederen te scheuren in de struiken!
Toch is er in Heemstede nog meer overgebleven, wat aan Adriaan Pauw herinnert.
In de kerk, waarvan een zijner zonen in 1623 den eersten steen heeft gelegd, - ter
vervanging van het oude bedehuis, in 1573 verwoest, - in de fraaie dorpskerk vinden
wij de marnieren tombe, waaronder zijn overschot met dat zijner vrouw en veler
zijner afstammelingen rust. 't Is een monument van ijdelheid, pronkend met al zijn
titels en kwartieren, verhalend van alle waardigheden, die hij bekleedde, van alle
posten, die hij vervulde, van alle heerlijkheden, die hij bezat, en met het ridderteeken
van St. Michiel, waar hij grooten prijs op stelde. Boven het graf, aan het zoldergewelf,
is het wapen nog eens in kleuren aangebragt.
Het nette kerkje zelf, welks voornaamste geschiedenissen gij op de balken lezen
kunt, is - niet zeer doelmatig! - met een geschilderd marmeren plafond uitgemonsterd
en heeft een echt aristocratisch voorkomen. Vooral de hoek tegen het koor geeft op
de stoelen getuigenis van de vele aanzienlijke familiën, die in den omtrek wonen of
vertoeven. Op de kussens vindt gij vrij wat meer wapens, dan wel in een kerkgebouw
gepast gerekend kunnen worden. Trouwens, de stoelen staan met den rug gekeerd
naar datgene
‘Wat eens de hoogmoed overhoudt,’
een graf - misschien met wapenschilden en titels versierd - maar toch altijd niet meer
dan een graf. Met 1795 verdween de liefhebberij der burger-aristocraten voor wapens
en titels niet!
De landstreek tusschen Heemstede en Haarlem, waardoor het laatste gedeelte van
onzen togt ons leidt, heeft niet weinig verloren van de schoonheid, waarop zij in de
eerste helft dezer eeuw met regtmatigen trots mogt roemen. Destijds liep de weg
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langs een onafgebroken reeks van prachtige landgoederen, totdat het statig geboomte
van d e n H o u t den wandelaar onder zijn liooge gewelven opnam. Nog is 't een
vrolijk landschap, dat zich rondom ons uitbreidt. Nog is het rijk aan afwisseling, met
zijn lanen, zijn talrijke nette burgerwoningen en deftige heerenhuizen, zijn villa's en
tuinen, die hier meer, daar minder digt aaneengesloten, langs de hoofdwegen en
dwarslanen zijn geschaard. Nog genieten wij menig vriendelijk en opwekkend kijkje
op vruchtbare velden, hier door het S p a a r n e begrensd, daar door de ernstige lijnen
der bosschen langs den H e e r e n w e g omzoomd. Nog ligt er menige welvarende
hofstede in het veld, of blinkt er menig geveltje onder het lommer. Wel aanschouwen
wij in de bleekerijen langs de Zandvaart en in de kweekerijen langs ons pad, in de
vruchtbare weiden en bouwakkers, regts en links, mild vloeijende bronnen van
voorspoed voor de bevolking der wijd uitgestrekte gemeente. Maar ook hier hebben
de bijl en de moker hun werk der verwoesting gedaan. Gesloopt werd het trotsche
buitengoed h e t C l o o s t e r , dat met zijn heerlijk houtgewas, zijn fraaije
waterpartijen, zijn ruime grasperken, een der uitnemendste sieraden van den omtrek
was, eer het in 1850 werd ‘geraseerd’. Welk een plek het besloeg, kunnen zij, die de
schoone plaats niet hebben gekend, nog eenigermate uit de landhekken opmaken,
waarop zij den naam van h e t C l o o s t e r lezen. De naam zelf herinnert aan het
Bernardiner klooster H e m e l s p o o r t , tot welks stichting een Haarlemsch priester
uit het edele huis der A s s e n d e l f t s in 1455 zijn hoeve d e w i l l i g e n h o o r n
aan het Spaarne afstond en een ander priester, Jan Claaszoon, eenige daaraan
grenzende landerijen schonk. Niet veel langer dan een eeuw bleef het geestelijke
gesticht aan zijn oorspronkelijke bestemming beantwoorden. In de onrustige tijden
van den vrijheidsoorlog ging het te gronde, om als een bij uitstek prachtig landgoed
gedurende twee en een halve eeuw de lustplaats van patricische en adellijke geslachten
te zijn. Tegenwoordig zijn op het uitgestrekte terrein weêr een paar villa's gebouwd,
die althans eenigermate het verlies vergoeden.
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Dat L a n d - e n S p a a m z i g t is gespaard gebleven, dankt het vermoedelijk aan
zijn veel geringer slooperswaarde. De plaats kon ten minste noch bij h e t C l o o s t e r
ter eener, noch bij B r o n s t e e ter andere zijde, halen in uitgestrektheid en luister.
Thans, van die geduchte mededingers ontslagen, is het een fraaije plaats, met
eerwaardig hout, een aangename afwisseling tusschen de weiden en het bollenland,
waarin zijn fiere naburen zijn veranderd. Met hoeveel weemoed zagen Heemstee's
en Haarlems op- en ingezetenen - en zij niet alleen! - het schoone huis van Bronstee
steen voor steen afbreken, en het heerlijke bosch onder de onbarmhartige bijlslagen
vallen! Het ijzeren' hek tusschen steenen palen en een brok van den lagen muur, die
het terrein afsloot, en een vijver ter zijde van den weg, - ziet daar, wat van een der
voortreffelijkste buitenplaatsen nog te vinden is.
De vaart, die hier den weg doorsnijdt, heet de K r a a i j e n e s t e r v a a r t , en de
minder uitlokkende naam van 't K r a a i j e n e s t wordt gedragen door het gehuchtje,
uit enkele huizen bestaande, dat wij hier aantreffen. Voor lange jaren moet daar een
kasteel K r a a i j e n h o r s t hebben gelegen. In goeden staat is nog het aanzienlijke
L e e u w e n h o o f t , met het witte heerenhuis en den rijken bloemenschat, die de
overplaats versiert. En als wij Z u i d e r h o u t , met zijn statig geboomte en zijn hooge
muren, voorbij zijn, dan betreedt onze voet den H a a r l e m m e r h o u t , en dan
eindigen wij bij den ingang dier heerlijke lustwarande onzen togt. Al behoort de
grond nog voor een groot gedeelte onder de gemeente Heemstede, feitelijk behoort,
voor ons wandelaars althans, de H a a r l e m m e r h o u t aan H a a r l e m , en een
bezoek aan de Spaarnestad staat ditmaal niet op ons programma.
Wij hebben een' kloeken dagmarsch gemaakt, maar wij hebben ook veel schoons
gezien. Wij kwamen merkwaardige plekken voorbij, aan natuur- en kunstschoon
rijk, niet minder rijk aan herinneringen. Wij doorkruisten de aloude ‘wildernis’ van
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Holland, in een' lusthof herschapen. Wij zagen mild vloeijende bronnen van welvaart
en overvloedigen rijkdom, de vrucht van der vaderen geestkracht, ook van hunner
kinderen vlijt. Wij werden verplaatst in de dagen, toen sterke ridderburgten hun
trotsche torens ophieven boven den digten gordel van weelderig houtgewas en de
heerschappij behoorde aan de mannen van het zwaard. Wij doorwandelden oorden,
vermaard in de bange worsteling, waaruit de nieuwe tijd werd geboren, en wij
aanschouwden de paleizen onzer burger-aristocraten, die de sloten der edelen
vervingen, - gelijk hun stichters den adel opvolgden, - en, als kasteelen, met torens
en grachten prijkend, ook toen er geen reden meer voor bestond; gelijk hunne bezitters
met wapenschilden pronkten, al hadden die alle beteekenis verloren. Maar wij zagen
ook die mannen, door den handel groot geworden, hun schatten besteden om de kunst
te beschermen, om wetenschap aan te moedigen, en wij ontmoetten er, die degelijker
aanspraak op aller eerbied konden laten gelden, dan rijkdom en geboorte. Wie onzen
grond, onze geschiedenis, onzen roem lief heeft, voor dien heeft de klassieke bodem
van Kennemerland een aantrekkelijkheid, die hem herhaaldelijk naar die zoo rijk
begunstigde landouwen de schreden doet rigten en hem niet ligt loslaat, als hij eens
den voet in haar tooverkring heeft gezet, 't Is of een lokkende nymf hem voorgaat
en hem meêvoert, verder en verder. Nog even in die laan gezien; nog even dit
boschpaadje ingeslagen; nog even dien duintop beklommen; nog even op dat lusthuis
den blik geworpen; nog even dit waterstroompje gevolgd. En zoo dwaalt gij verder
en verder, tot dat de schaduwen van den avond vallen of de onverbiddelijke reiswijzer
u tot terugkeeren dwingt, en als gij eindelijk tot zitten komt, dan eerst gevoelt gij dat
gij vermoeid zijt van voet. Maar geen oogenblik hebt gij opgehouden te gevoelen,
hoe Haarlems liefelijke omtrek u frisch maakt van geest en blijde van hart.
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Aanteekeningen.
Omtrent bijzonderheden betreffende de in deze w a n d e l i n g e n bezochte en
vermelde dorpen en buitenplaatsen, verwijs ik naar het uitvoerig en belangrijk werk
van F. Allan: G e s c h i e d e n i s e n b e s c h r i j v i n g v a n H a a r l e m , dat in het
tweede deel vrij wat meer betreffende de omstreken der stad geeft, dan de titel zou
doen vermoedeu. Het stukje van F.W. van Eeden over den Aardenhout in den
Vo l k s - a l m a n a k , uitgegeven door de M a a t s c h . t o t N u t v a n ' t A l g ., is
mij te laat ter hand gekomen, om er gebruik van te maken.
Wat van der Aa en anderen omtrent het huis R o l l a n d verhalen aangaande
‘teekens op den muur van het daaronder behoorende boerenhuis, dat het eene
heerlijkheid is geweest, die criminele justitie uitoefende’, wordt door de leenregisters
weêrsproken. Wat op dien muur mag hebben gestaan, wordt niet verhaald, maar
Rolland heeft, voorzoover bekend is, nooit eenige jurisdictiën, hooge noch lage,
bezeten. Op het Rijksarchief vond ik het in het R e p e r t o r i u m d e r l e e n e n
v a n K e n n e m e r l a n d beschreven als: ‘de Hofstede van Rolland groot wezende
agt mergen met een camp lants daaraen gelegen ande zuijdsijde ende met noch vier
mergen lants daaraen gelegen ter Groenderbrugge ende met noch seven mergen twee
hondt lants daaraen gelegen.’ Later werd dit leen vermeerderd met eenige tienden,
met vier mud gerst ‘uit der Monniken land van Tessel,’ met ‘de weijde der beesten,
die met den monde gras eten in den houte van Haerlem,’ met ‘twaalf schaar beesten
te weiden in de wildernisse van Holland’ en dergelijken, maar van regtsgebied is
geen sprake. Uit de leenregisters, die ik nog niet had kunnen raadplegen toen de tekst
geschreven werd, leerde ik de navolgende bezitters kennen.
Wouter van Rollandt maakt Duwarie zijn wijf Geertruid Ao 1326.
Willem die bastaert van Hollandt wordt gegeven die Hofstadt die Pieter van Rollaut
was. 1329. (Lib. E.L. fo. 23 blijkt, dat hij een bastaardzoon van graaf Moris was.)
Noch wordt dit guot gegeven Willem de Coster (l. c. f. 25 verso.)
Hertog Willem bevestigt de lijftogt, door Willem van Spaernenwoude gemaakt
op Geertruid Gerrit Dukers dochter. 1356. - Willem van Spaernenwoude, misschien
ook Willem de Coster, schijnt dezelfde te zijn als de bastaert van Holland, en getrouwd
met de weduwe van Wouter van Rolland.
Klaes Willemszoon van Spaernenwoude de woninge te Rolland 1362.
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IJsbrant van Schoten 1420. Verleijdt IJsbrant van Schoten, bij dode van Joncvrouwe
Willem, Willems doghter Ao 1430.
Jan van Schoten, bij dode van IJsbrant, zijn vader, 1497.
IJsbrant van Schoten, bij dode van Jan, zijn broeder, 1509.
Jan van Schoten, bij dode van IJsbrant, zijn vader, 1530.
David van Schoten, bij dode van Jan, zijn broeder, 1543.
Joncvrouw Aleijdt van Schoten, bij dode van David, haar broeder, 1552.
Willem van Bronckhorst, bij opdragt van Joncvrouw Aleijdt, 1582.
Vrouw Maria van Warlusel, bij dode van Willem, haren man, 1635.
Jufvrouw Adriana Francisca van Bronckhorst, bij dode van hare ouders, 1636.
‘De Hofstede van Rollant, eensdeels opgetimmerd, eensdeels geruïneert, gelegen
in de banne van Overveen.’
Verleijdt Frederik Ramp, bij opdragt van Jan de Reeck als procuratie hebbende
van jonker Adriaan van Bronckhorst, als broeder en voogt van jonkheer Willem van
Bronckhorst, 14 Julij 1595. - Het goed schijnt dus in achterleen te zijn uitgegeven.
Dirk Ramp, bij dode van Frederik Ramp, zijn vader, 1615.
Adriaan Ramp van Rollandt, bij dode van Dirk, zijn broeder, 1652.
Pieter Ramp van Rollant, bij dode van Adriaan, zijn vader, 1676.
Frederik Ramp van Rolland, bij dode van Pieter, zijn broeder, 1686.
Jean de Perou 1714. - Dit was de koopman, van wien Smids sprak.
Jean du Peijron 1719.
Jan van Sijpesteijn 1737.
Cornelius Ascanius van Sijpesteijn 1744.
Willem Johan van Hogendorp 1744. In zijn' tijd werd ‘het hof’ gesloopt en de
grond gesplitst.
Verg. 't genoemde R e p e r t o r i u m en den I n d e x v a n G o u s s o t op Rolland,
op het Rijksarchief.
Het vermoeden is bij mij opgerezen, of ‘Jan van Haerlem, veren Aleijden sone,
onse knape’, die als de eerste heer van Berkenrode voorkomt, ook van grafelijken
bloede was. Zijn m o e d e r wordt genoemd, niet zijn vader, en Berkenrode voerde
een gansch ander wapen dan het geslacht Haerlem, nl. een' leeuw, half zwart, half
zilver, op rood, die veel meer op den Hollandschen leeuw, dan op het Haerlemsche
kruis met de meerlen gelijkt.
Het bezoek van de koningin van Engeland aan het huis te Heemstede is door eene
plaat vereeuwigd, wier onderschrift ten onregte het jaar 1644 als het jaar van dat
bezoek vermeldt, 't Was 1642. Er bestaat nog een geheel gelijke plaat, met het
onderschrift: b e z o e k v a n M a r i a d e M e d i c i s , a a n A d r i a a n P a u w
1638, (verg. M u l l e r . No. 1865.)
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P.A.Schipperus del.lith.
O U D H U I S D E B R U G S T R A AT T E M A A S T R I C H T .
Lith Emrik & Binger
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Het oude huis in de Brugstraat te Maastricht.
Eene belangrijke verbetering voor het drukke verkeer in een deel van Limburg's
schoone hoofdstad is sedert een paar jaar tot stand gekomen. Alles, wat uit
M a a s t r i c h t naar de voorstad W i j k , aan de overzijde der Maas, gaat en wat uit
Wijk de stad binnenkomt, neemt zijn' weg door de straat, wier naam ook den weinig
scherpzinnige ligtelijk doet vermoeden, dat zij op ‘de brug’ aanloopt. Die doortogt
was nooit gering en aangezien te Wijk het spoorwegstation wordt gevonden, nam
het verkeer in de laatste jaren aanmerkelijk toe. Menschen trekken menschen. Een
drukke straat is druk, omdat zij druk is. En de B r u g s t r a a t , die, als de meeste oude
straten, nooit door haar breedte had uitgemunt, werd allengs hinderlijk smal. 't Mogt
dus inderdaad een verbetering worden genoemd, toen het besluit tot hare verbreeding
in uitvoering kwam en de voorgevels aan de linkerzijde bij het inkomen van den kant
der brug, een paar meters achteruit werden gedrongen. Daarmede werd veel gewonnen
en niet veel ging er door verloren. Niet veel - maar toch iets; iets, wat velen niet
zonder groot leedwezen zagen ver-
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dwijnen, al moesten zij toestemmen, dat het niet anders kon. Daar stond in d e
B r u g s t r a a t een hoogst belangrijk antiek gebouw, dat ieders opmerkzaamheid wel
tot zich trekken moest. ‘Een oude cavaille’ mogt het zonder onbillijkheid worden
genoemd, 't Zag er haveloos en vervallen uit. Aan de kleine ramen ontbraken tallooze
ruiten; hier en daar waren gansche stukken er uit weggevallen; ginds waren de
openingen met ruwe, verwelooze planken digtgespijkerd. Sommige pilasters aan den
gevel waren scheefgezakt, niet weinig gebeeldhouwde koppen waren geschonden
en onkenbaar geworden, 't Was een heerlijk huis, om er donkere, geheimzinnige
kamers in te fantaseren, waarin een vrek, of een menschenhater, of een rampzalige
met een duister verleden en een wroegend geweten, zijn eenzaam leven sleet, en zoo
eenig huis ter wereld, dan had dit regt op een spook. Daalde uw oog naar het onderste
gedeelte van den gevel, dan keerdet gij in zooverre tot de werkelijkheid terug, dat u
door een paar meer moderne winkelkasten en een bord met een' Hollandschen naam
en een Fransch opschrift inlichting werd gegeven omtrent den tegenwoordigen
bewoner en de huidige bestemming van het huis. Een hoedenfabriekant verkocht er
allerlei hoofddeksels, en sigaren bovendien. Die onderpui was met het overige niet
meer in overeenstemming; trouwens, dit gedeelte van den gevel bevatte, voor zoover
bekend is, ook vroeger, niet meer dan een eenvoudige deur en een paar onversierde
vensteropeningen. Maar overigens - hoe fraai van stijl, hoe rijk aan afwisseling was
dit opmerkelijk gewrocht onzer oude burgerlijke bouwkunst! Wel verdient het eene
plaats in een werk als dit, waarin wij allengs verdwijnende overblijfsels uit de dagen
van weleer althans door het teekenstift in herinnering willen helpen houden. En te
meer is het oude huis in de Brugstraat te Maastricht het waard, omdat het overigens
in geen enkele beschrijving van Maastricht vermeld noch afgebeeld is. Er schijnt
evenwel van zijn geschiedenis niets bekend, en geen enkele overlevering is er,
voorzoover wij ontdekken konden, aan verbonden. Wat aanzienlijk edelman of
vermogend burger 't
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uit ruime beurs heeft gesticht, welke geslachten er huisden, eer 't een pettenwinkel
werd, schuilt in het duister. Bij het afbreken werd, volgens ingewonnen berigten,
niets, opuierkelijks gevonden. Heeft eens de inwendige betimmering aan de
uitwendige sierlijkheid beantwoord, dan zijn de sporen daarvan verloren gegaan, en
wij hebben dan ook overigens niets te zeggen van het thans verdwenen huis, dat
alleen nog belangrijk was om zijn' fraaijen voorgevel, waarvan de uitvoerige en wel
gelijkende afbeelding iedere beschrijving overbodig maakt.

Verbeteringen en bijvoegsels.
Betreffende het graafschap D a l e n , dat ik vroeger bij Coevorden zocht, ben ik thans
beter ingelicht en neem ik dus gaarne rnijn gevoelen terug. R a c e r wijdt in het 7de
deel zijner g e d e n k s t u k k e n een zeer uitvoerig betoog aan de bepaling van de
ligging er van, met allerbelangrijkste bijlagen. Maar dat deel ontbrak aan het
exemplaar, waarover ik destijds kon beschikken. Later vond ik het in de bibliotheek
van het Leeskabinet alhier, door den Heer P.H. Witkamp te Amsterdam er op gewezen.
Aan denzelfden belangstellenden geschiedvorscher dank ik de wetenschap, dat de
brief van H a r m a k e r u s (U t r e c h t s c h e Vo l k s a l m a n a k 1846 blz. 133 e.
v.), dien ik Deel II blz. 239 gebruikte, verdicht is door den inzender in dien almanak
- een wel Avat gevaarlijke fictie, als er een naam onder staat, die vertrouwen verdient
en bezit.
Een ander vriend maakt mij opmerkzaam op hetgeen ik omtrent Warnsveld schreef
(II blz. 133), dat o.a. ‘de gelegenheid tot goed onderwijs in de naburige stad’ vele
vreemdelingen trekt; hij acht dat eenigszins onbillijk tegenover de voortreffelijke
kost- en dagschool voor meisjes van de dames D e V r i e s . Teregt, maar ik wist
destijds niet, dat het ook een da gschool was.
De Heer K.F.W. R o o s e b o o m , civiel ingenieur alhier, verpligtte mij met eenige
opmerkingen omtrent bijzonderheden Gouda betreffende, en wijst
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o.a. op ‘de Schoonkovensche (of Goudsche?) gobelins, die de raadzaal versieren’,
en op ‘bijzonder goede regentenstukken’ in het St. Catharina-gast-huis. Daar mij
gezegd was, dat alles van dien aard thans op 't Museum, bijeengebragt was, heb ik
bij mijn bezoek te Gouda geen onderzoek gedaan naar wat welligt nog elders schuilde.
Voor zooveel noodig maak ik dus den belangstellende hierop opmerkzaam.
Dezelfde deelt mij de mij onbekende bijzonderheid mede, dat bij de herstelling
van het stadhuis, in geheime kasten, een gevaarlijke hoeveelheid buskruit is gevonden,
aldaar, naar men verhaalt, in den Franschen tijd verborgen en sedert vergeten. De
vraag, of onder de Gasthuiskerk te Delft, bij de verbouwing tot H.B. school, niet een
crypt was gevonden, moet ik, volgens ingewonnen inlichtingen, ontkennend
beantwoorden. Wel vond men er een grooten kelder, die oudtijds tot eene naburige
brouwerij had behoord.
In de wandelingen door R o t t e r d a m zijn een paar onjuistheden geslopen, die ik
bij dozen verander.
Blz. 154: 836 b a n d e n , lees 86.
Blz. 239: F.D.O. O b r e e n , lees P. v a n d e Ve l d e .
Blz. 247 en 248: J a c q u e s , lees J a c q u e .
Blz. 251: A. v a n S t o l k G z u ., lees C z n .
Blz. 253: H e y e r m a n s , lees H e y r m a n s .
Blz. 263: A r n o l d B o o g a e r d t , lees A r i e B o g a e r d t .
Ibid 1784, lees, o m s t r e e k s 1754.
Blz. 297. Dê boomen rondom de kerk van Dirksland zijn sinds eenige jaren geveld.
Proeven van het Goereesch en Overflakkeescli taaleigen leverde A a r t A d m i r a a l
in twee novellen in E i g e n H a a r d 1876 en 1877.
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