






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 20 Al dadelijk boeit ons het keurig gedrukte titelblad, het-welk ik hier zoo goed mogelijk naboots met behulp van denvakkundigen zetter van dit Jaarboek: SPEELREIS Na de Eembrug, door het Goy, Met WYNAND BLAAUPOT, van zijne HOFSTEEDE op ANKEVEEN A° 1692. Er staat geen naam van een uitgever op, waaruit ik begrijp,dat het stuk niet in den handel was, maar gedrukt werd voorWynand Blaaupot en door hem aan de deelgenoten aan deSpeelreis als herinnering aangeboden. De dichter noemt zichbescheiden alleen aan het eind van de 8 bladzijden: A. Jansen.



















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 29 SPEELREIS, Na de Eembrug, door het Goy, Met WYNAND BLAAUPOT. Van zijne HOFSTEEDE op ANKEVEEN, A° 1692. Toen oogstmaand was ter halverweegen,Vertoonde Blaaupot zich geneegen.Tot zijn vermaak, een enklen daghTe ontwijken beurs en koopbeslag:Om met naaukeurig oog te aanschouwenDe rijkbewasschen graanlandsdouwen,Hoe breed de Boekweit staat in pracht,Wanneerze na de Maaier wacht:En hoe de Rogge en Garst, gebonden,Wenscht na de schuur te zijn gezonden;Terwijl de Heide in 't bloeien staat.Ten dienste van den Hoonigraat. Men haalt de Paarden uit de weiden.Om het gezelschap te geleidenVan Ankeveen na 's Graveland,Zoo grootsch betimmert en beplant;Waaronder uitsteekt, in vermoogen.De plaats van Tromp voor yders oogen;Die dit heeft met haar Heer gemeen.Te streeven over alles heen.Hier is het fraai gezicht volkoomen.Alleen niet door de hooge

boomen;Maar, 't welk die plaatzen maakt bemind.Om 't schoone water datm'er vind:'t Welk, van de hoogten afgescheien,Verfrischt de dorstige valeien.En houd de Velden, door haar plas,Geduurig in haar jeugdig gras.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 30 De trekvaart loopt in 't zand verlooren,Die Hilversum stond intebooren;Maar door de hoogte van haar kruin.Blijft smooren onder in het duin.Een trits van Rossen voor de waagen.Kon ons op haaren heuvel draagen.Daar wy den Dom, met ons gezicht,Verheeven zagen in het Sticht.Zoestdijk, in 't verder heenerijden,Lag maar een uur ontrent ter zijden.Door Koning WiT.LEM toebereid.Vermaart om haar uitsteekendheid. Maar welke aanzienelijke Landen,Bosschaadjen, beemden en waranden,Als of me in 't hert van duitschland was.Ontmoet men hier op yder pas!Men ziet de Boekweit 't veld bedekken,Zoo ver 't gezicht kan heenestrekken;Die, als zy in het bloeien staat,Haar kleed in hagelwit gewaad.Ze toont een oogst te zullen geeven.Daar veele duizenden by leeven;Begaaft met smaak en voedzaamheidDie in haar graan beslooten leid.Zy wordt wel ergens meer gevonden;Maar 't schijnen hier haar eigen gronden.De Goysche boekweit,

zwaar en grof.Heeft overal vermaarden lof. De hooge Vuurst, in top verheeven.Vermaart in schoon gezicht te geeven,Dcor hoogte en laagte aaneengevoegt.Vertoont een voorwerp, 't welk vernoegt.Natuur begeerde aan 't oog te schenkenHet schoonste datmen kan bedenken;In vergezichten, sterk en flaauw,Doorschooten met een hemelsblaauw.De Paarden scheenen zelf te weetenDat haren Heer, hier opgezeeten.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 32 De dischvreugd was met lust te aanschouwen. Zoo by de mannen als de vrouwen; Elk weerde hem gelijk een held. Tot hij zijn brieven had besteld. Een glaasje wijn wierd niet vergeeten. Op zulk vermaaklijk middageeten. Dat in het ronde wierd voldaan. Gelijk met reeden mogt bestaan. Hiertusschen ging men zich bereidenOm haast van de EembruQ aftescheiden:Want lang te kleeven gaat nietaan.Men had veel wegs noch aftegaan.Elk had niet anders optewachten,Als stof te vinden tot gedachten:Want dat het Zeeusche graangewest.Alom vermaart voor allerbest,Zuidbeevelandsch bevruchtevelden,Haar blanke Tarwe hoog doet gelden;En daarom zich een naam verkrijgt,Daar Sticht en Gelderland voor zwijgt,Uit achting voor het voedzaam koorcn,Schijnt haren landaard aangebooren.Maar dat gewesten, hoog en droog.Zoo opgetooit zijn voor het oog,Te zamen rijk van zand en zeegen,Doet die verwondring zwaarder weegen. Terwijl

men zag vast heen en weer;Sprak me in 't byzonder met een Heer,Die zoo veel Haas wist opteloopenDat hyze uit oorbaar moest verkoopen:Hij zou heer Blaaupot, als hij schreef,Daarme gerieven, half te geef. Men zag hier de EemstroOM in zijn vloeien.Het hooge huis tei Eem besproeien.Dat voor een deel lag neergevelt.Gedachtig aan het Fransch geweld.Wat hier, van Amsterdam gevaaren,Doorkruischt de Zuiderzeesche baaren,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1940 33 Indien 't aan de Amersfoorder wal, Zich van zijn vracht ontlasten zal, 't Zy of met zeilen of laveeren. Moet de EembruQ en haar tol passeeren. De waagen stond weer toegerust,Elk was zijn eigen plaats bewust.Men had gewandeld en gekeeken;'t Wierd weeder tijd om optebreeken.Flux was men Baaren al voorby;De Mooie en Zandvoort aan de een zy;En Immenes wierd deurgevaaren.Met Blarikum, beneevens Laaren,Men kreeg de Taafel in 't gezicht.Op 't hoogste van het GOY gesticht;Van waar men 't nieusgier oog laat dwalenVerre over heuvelen en daalen,En teld de Steeden, die men ziet,En Dorpen, zestig in 't verschiet:Dat eenige uuren werkkan geevenOm deze streek deurheen te streeven;Daar geen gehucht wierd afgedaan.Of het vermaaklijk kleefd 'er aan. Kornelis, met de toom in handen.Had order over klei en zanden.Tot Hulzen toe, met overleg.Zoo ver te draaven uit de weg;En 't was met oordeel

voorgenoomen.Om over Bussum t'huis te koomen.Dat 's avonds tijdig wierd volbragt,Gevolgt van een gerusten nacht;Dewijl men moede was gezecten.Niet eens bedacht op avondeeten.Elk trachte vlijtig na de kooy,Verzaadigt van 't gezicht op 't Goy. A. Jansen.




