
GRONINGERS IN 1699 PER ZEILJACHT OVER 
UTRECHT NAAR BRABANT. 

Het Groningse rijksarchief bezit een handschriftje, dat het 
,.journaal der reizen" bevat, die door Michiel van Bolhuis en zijn 
zoon Abel Eppo in de Julimaanden tussen de jaren 1680 en 1705 
zijn ondernomen. In de regel behoorden ook enkele familieleden 
of kennissen tot de tochtgenoten. De vader was niet altijd van de 
partij en vrouwen werden toen uiteraard nog niet aan de onge
makken en wederwaardigheden van een meerdaagse reis bloot 
gesteld. Soms ging de tocht „met de chaise", was het gezelschap 
daarvoor te groot, dan „met de wagen", en in 1699 „met onse 
jacht Mercurius". 

„In geselschap van vader Froon, mijn broeder Uge ende sijn 
soon" ondernam Abel Eppo in laatstgenoemd jaar een „reyse nae 
Brabant" (Antwerpen). Behalve aan brug-, sluis-, passage- en 
tolgelden schonken ze weinig aandacht aan bijzondere onder
werpen. W i e en wat de reizigers waren is moeilijk meer na te gaan; 
naar de naam van hun vaartuig te oordelen, behoorden ze tot de 
koopmansstand, aan welke opvatting ook het schrift en de schrijf
wijze van het journaal steun geven. 

Op Maandag de 10de Juli was het gezelschap te Warffum, 
waar vader Froon woonde, bijeen, en is het vandaar om 10 uur 
in de morgen „naer het jacht, dat voor de Rijt lach, gevaeren ende 
om half 3 vlot geworden sijnde, te seij! gegaen, en om 5 uur aen 
het eyland [Schiermonnikoog?] gekomen". Windstilte werd oor
zaak, dat de boot 's nachts weer naar de Lauwers afdreef. Na op 
de Zuiderzee ook nog door tegenstroom en -wind, windstilte en 
laag water opgehouden te zijn, kwamen de zeilers na 5 dagen, in 
de avond van de 15de Juli „voor de boom van Amsterdam". De 
volgende morgen, 't was een Zondag, zeilden ze door naar Muiden 
en bezochten van daar uit Naarden en Weesp. 

's Maandags trachtten ze op windkracht over de Vecht verder 
te komen. Blijkbaar sloegen ze de waarschuwing, dat de stad 
Utrecht niet uitsluitend zeilende te bereiken zou zijn, in de wind, 
omdat ze met de aanbieding van een jaagpaard gepaard ging. 
Het gevolg was, dat ze soms zelf in de lijn moesten lopen en bij 
toerbeurt het jacht trekken. 

„Ende dreven soo sachjes geiijck van te voren na Zuilen ende 
gaven 1 stuiver bruggegelt. Alhijr vonden wij de jonge De Wilde 
met de beyde Hommens, welke, naedat se met ons om het 
casteel1)» voorsien met fraye graften, 4 torenties ende uit het 
water opgetimmert, gewandeld hadden, mede in het schip traden 

i) De ridderhofstad Zuylen werd volgens.de overlevering omstreeks het jaar 1300 
gebouwd op de plek waar sedert de 9de eeuw een sterkte zou hebben gestaan, die 
vier jaar tevoren was verwoest. Door huwelijk kwam zij in het bezit van het ge
slacht Van Tuyll van Serooskerken, welks leden het slot sedert 1685 hebben be
woond, tot het in 1952 met inhoud en naaste omgeving aan een stichting werd over-
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ende mede nae Uitrecht voeren voorbij rfechts] Geijstenstein - ) , 
Daalwijck3), l[inks] Ravenburch4) e t c . 5 ) . Wij zijn daer ende 
boven noch wel eenige hofsteden gepasseert ende veel fraye 
huisen, welke evenswei niet hebbe aengeteikent. De kosselheit6) 
derselve, grote ende schone gebouwen, wijde en lange hoven, 
fraye alleen, curieuse heggen, aengenaeme lusthuisen kossel ge-
verft ende geschildert, kan soo naukeurich niet beschrijven dewijl 
se maer in het voorbij vaeren van buiten hebbe gesien. Bij ycder 
waer een klein jachjen, 't welk van peerden getrocken wijrde, 
voor de meesten stont de naem geschreven, etc. 

Quaemen om 8 uir tot Uitrecht, gaeven 1 stuiver bruggelt, gin
gen noch eens door de Stadt ende saegen dat het aldaer kermis 7) 
was ende dat er overal kraemen stonden ende van allerhande 
soorten van koopmanschap was, 2 comeedien, verscheiden coorde-
dansers, van allerhande vertoonsels. Gingen ook over St. Jannes
kerkhof8) , met bomen overal beplant, zijnde de eenigste ende 
vermaekelijckste wandelplaets binnen de Stadt. Quaemen doen 
voorbij den Doem, welke toren bekant soo groot is als de 
Groninger 9 ) . Sijn ook in de accademie geweest ende bij het audi
torium 1 0 ) , waarin de vrede anno 1572 is gesloten. 
gedragen, om het als kultuurmonument in stand te helpen houden en voortaan als 
openbaar museum voor de gemeenschap te beheren. Vgl.: Kastelenboek provincie 
Utrecht, door J. R. Clifford Kocq van Breugel. 3de druk. Utrecht, 1948. Blz. 247—251. 

-) Geytensteyn; groot buitengoed met koepel aan de westzijde van de Vecht, 
onder Zuilen, later als logement ingericht en tegenwoordig als boerderij in gebruik. 
Zie: De Vechtstreek Handboekje en gids, door H. Uden Masman. 2de druk. 
Breukelen, 1945. Blz. 23. 

3) Daelwijck; in de trant ener hofstede gebouwd huis, dat bij de naastgelegen 
pannenbakkerij, later (1912—1929) borstelfabrick, behoorde, van 1929 Lot 1954 als 
gemeentehuis diende en nu als gemeenschapshuis van voormalig Zuilen in ge
bruik is. 

4) Ravensberg; eenvoudig buitenhuis van één verdieping aan de oostelijke oever 
van de Vecht onder Zuilen. 

r') De journaal-schrijver spreekt geregeld van rechts en links, gerekend van het 
standpunt af, dat hij op dat ogenblik ten opzichte van het genoemde innam, en 
dus niet in verband met de stroomrichting van de rivier. 

") Kossel, kosselheit; prachtig, kostelijk. In de algemene taal verouderd, maar 
gewestelijk, vooral in Gelderland nog bekend; in het begin der 19de eeuw ook nog 
in Groningen. Zie: P. Weiland, Nederduitsch taalkundig Woordenboek. Dl. I—L. 
Rotterdam, [1803]. Blz. 586; vgl.: Woordenboek der Nederlandsehe taal. Dl VII, 2. 
's Gravenhage, 1941. Kolom 5785. 

7) De kermis begon in dezen tijd, sedert 1614, acht dagen vóór Sint Magdalena-
dag, dus op 15 Juli, en duurde 20 dagen. De eigenlijke jaarmarkt werd op de 
Mariaplaats en op het Mariakerkhof gehouden, de zgn. vermakelijkheden vonden 
ook wel op andere pleinen en in straten in het hart der stad plaats. Zie ook noot 
11 en 12. 

s) Het Utrechtse Janskerkhof was toen reeds twee maal om zijn „versch wandel
groen" en om zijn ,,lind- en iepelo[o]ff" bezongen, de eerste maal in 1640 door 
R. Opperveldt, de tweede keer in 1642 door een lid der familie De Roy. Beide ge
dichten zijn door prof. dr. C. G. N. de Vooys opnieuw uitgegeven. Zie: Tijdschrift 
voor Nederlandsehe taal- en letterkunde XL—1921, blz. 67—85, en: XLI—1922, 
blz. 46—48. 

;') De Groningse Martini-toren is 97.5, de Utrechtse Martini(dom)-toren 112,5 m. hoog. 
10J De voormalige kapittelzaal van de dom, waar in 1579 de Unie van Utrecht tot 
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Gingen doen de wandelplaats buiten de Stadt om nae het jacht 
ende hebben ons 's avonds met de fiool wat vermaekt, waernae 
eenige maegden ende knechten, die van de kermis quaemen, op de 
wal een tijt lang hebben gedanst, sijn doen te koy gegaen. Ende 
des Dinsdaegs den 18 [Juli], smorgens om 6 uir door de brugge 
voor 1 stuiver gevaeren, door de sluisen voor7stuivers an tol betaelt, 
in alles 19 stuivers. Buitenom door noch een brugge voor 1 stuiver 
ende hebben bij het waterpoort ie l l) vastgebonden ende in de 
stadt gegaen ende voorts in Marienkerck, welke vol koopman
schappen waer, ende daer wij ook wat raers saegen 1 - ) . Ende 
voorts nae de Malibaen, die veel langer is als die van Leyden 
ende weder binnen komende, voorbij Cathrijnenkerck, alwaer 
tegensover de vleeshalle I S) is, ende soo voorts over het merckt 
nae het jacht, ende onse middachmael gehouden hebbende, sijn 
weder nae de merckt gegaen ende hebben een dwergh gesien, 
een vrouw sonder handen, schrijvende, naeyende ende spelde-
werkende, spinnende ende doende van alles, een jonge die een 
kint uit het lijff waer gewossen ende seer fraye ende konstige 
coordanseriën. De Bierkerck gepasseert ende door het raethuis 
gegaen. Voorts noch hijr ende daer gewandelt hebbende ende 
Borgesius 1 4 ) , de enichtste Groninger student, ontmoetet hebbende, 
om 8 uur weder van Uitrecht, zijnde een stadt met grote muiren 
omringt ende bewoont meest van renteniers, sonder groote koop
handel, gevaeren ende even door 2 bruggen voor 2 stuivers ons 
nedergelegt ende sijn Wonsdaegs den 19 [Juli] smorgens om 3 
uiren weder te seyl gegaan, hebbende voor de wint. E. 

(Wordt voortgezet) 

stand kwam; van een daar in 1572 of in een ander jaar gesloten vrede is geen 
bericht overgeleverd. Toen de Groningers ze bezochten, was de hoog-gewelfde 
zaal door een dwarsmuur in twee ruimten (college-zalen) van ongelijke grootte 
verdeeld. 

11) Het Marie- of kermis-waterpoortje met aanlegkade, in 1616 van stadswege 
gebouwd in en langs de wal achter de Mariaplaats, die toen het voornaamste markt
plein was geworden, om de goederen vlot te kunnen lossen en laden. Dit zgn. Rijnse-
of Keulse-veer is tot aan de sloping der wallen in 1844 één der dukste verkeers
punten van Utrecht geweest. Zie: N. van der Monde, Geschied- en oudheidkundige 
beschrijving der stad Utrecht. Dl. III. Utrecht, 1846. Blz. 251. 

12) De Mar ia -kerk , die sede r t de h e r v o r m i n g n ie t mee r als k e r k d iens t had g e 
daan , w e r d v a n 1642 af ook voor he t p laa tsen v a n k r a m e n t i jdens de j a a r m a r k t 
b e s c h i k b a a r gesteld, e n i g e r m a t e b e p e r k t nadat de k e r k in 1652 voor de Enge l se 
gemeen t e wee r a ls bedehu i s was inger ich t . Tot aan 1794, toen h e t voor 't l a a t s t 
k e r m i s in de Mar i ake rk was , h e b b e n d a a r voornamel i jk boek- , p r e n t - en schi lder i j 
v e r k o p e r s u i tges ta ld ges taan . Z ie : G. A. Evers, Boek- en p r e n t v e r k o p e r s op de 
Ut r ech t sche ke rmis . I n : B ib l io theek leven II—1917, blz. 311—315. 

13) De k le ine vleeshal , n ie t t egenover , doch naas t de Ca tha r i j neke rk aan de 
Lange N i e u w s t r a a t gelegen, gesche iden door de Cathar i jnes teeg . Ze w a s in 1432 
v a n s tadswege als koopp laa t s v a n vlees voor de b e w o n e r s v a n h e t zuidelijk s t ads 
deel gebouwd. De ten dele nog b e s t a a n d e hal is in 1844 pa r t i cu l i e r e igendom ge 
worden . Zie : N. van der Monde, t .a.pl. Dl. I—1844. Blz. 330. 

14) Michael Borgesius G r o n i n g a n u s , 12 November 1700 in de r e c h t e n g e p r o m o 
veerd , na eers t ko r t t e v o r e n als j u r id i s ch s tudent i ngesch reven te zijn Zie: A l b u m 
s tud iosorum academiae R h e n o - T r a i e c t i n a e 1636—1886. Ut rech t , 1886. Kolom 101, e n : 
A lbum p r o m o t o r u m 1636—1815. T.z.pl., 1936. Blz. 79. 
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