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Onlangs kreeg ik een reisverslag in handen van twee Zeeuwse echtparen
uit het vierde kwart van de achttiende eeuw. In het Rijksarchief in
Gelderland te Arnhem werd de laatste hand gelegd aan de ontsluiting
van "Ruurlo", één van de in het archief bewaarde huis- en familiear-
chieven1. Het inventarisnummer 763 omvat twee schriftjes waarin
verslag gedaan wordt van een rondreis door de toenmalige Republiek.
Het is niet zozeer een opzienbarende vondst als wel een aardig ingre-
diënt om een aspect van het leven in de achttiende eeuw een gezicht te
geven. Tegelijk mag het een aansporing zijn om zulke rijke archieven als
dit particuliere archief vaker te raadplegen. Archieven zijn vrij toeganke-
lijk; medewerkers hebben er plezier in U de weg te wijzen maar doen
niet het onderzoek voor U. Dat doet U zelf, en degenen die U zijn
voorgegaan kunnen U vertellen welk een plezierige tijdsbesteding het is.
Bovendien kijkt de redactie van Uw blad Oud Rhenen met spanning uit
naar Uw artikel.

Het reisverslag dat ik heb gevonden is te lang om in zijn geheel over te
nemen. Maar ook zal de beschrijving van grote delen van de Republiek U
niet direct interesseren. Het einde zal U echter boeien omdat de reizigers
op de laatste dag van hun reis bij de Grebbesluis hun reis onderbreken
voor het middagmaal en later op de dag door Rhenen komen. En bij een
einde hoort ook een begin, vandaar dat ik de eerste regels van het
verslag eveneens heb overgenomen. De spelling is van de schrijver zelf,
de interpunctie heb ik aangepast aan de huidige schrijfwijze.

Journaal
Van een reijsje door een gedeelte van de Genera/iïeit2, Hot/and, Frie-
sland, Groningen, Overijssel, Cleefsland3, Gelderland na Utrecht

door
de heer en mevrouw Huijssen van Kattendijke en
de heer en mevrouw Van de Perre de Weskappellen

in den jaare 7 753

18. Meij
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Den 18 Meij vertrokken wij met twee rijtuigen (laatende onse bagage
met een boerewaagen brengen) on seeven uuren des morgens uit
Middelburg na Veere, waar wij een poon4 te vooren hadden afgehuurt,
en met welken wij om 8 uuren de reijs na Bergen op Zoom aannaamen.
Het was seer mooij weer en eenen vrij voorspoedige wind, soo dat wij
de meesten tijd konden booven sitten en reeds om half twee binnen de
haven dier stad aankwaamen, wanneer wij met veel smaak in onsen
poon een seer goed diné deeden, en daarna eene wandeling door de
stad.

... en zo bezichtigen zij, na hun opwachting te hebben gemaakt bij de
gouverneur van de stad, met twee sergeants als gidsen, de vestingwal-
len.
Dag na dag worden zo de reis met alles wat er voorvalt en de bezochte
bezienswaardigheden beschreven totdat op de ...
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Fotokopie van afbeelding 181 uit Achter Berg en Rijn, Rhenen 1981. IJ.de Bei/er!?).
"Gesigt Aan d. Grebbe. d. 17 July. 1750 IRijksprentenkabinet, Amsterdam, inv.nr. A 41541
Volgens Romers is dit geen De Beijerl
Doelt Brinck, zie verderop in dit artikel, met "haulen montes" soms op de twee grote
spaakwie/en op de sluis?

25. Junij
... passeerenden door Rencum, en het seer netten stadtie Wageningen,
kwamen wij om 7/2 7. uuren aan den Grep, meest ha/fwegs Arnhem en
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Utrecht. Wij bestelden daar ten eersten het eeten, en meenden eene
wandeling de Tafelberg op te gaan doen, dog op het midden van dien
warmen dag sijnde, wierd ons sulks door de groote hitte belet. Wij
kwaamen dus weer spoedig aan den herberg daar al ras het eeten
gereed was, en wij een seer goed middagmaal, onder anderen met seer
goede vis deeden. Na den eeten vervolgden wij weder langsaam onsen
weg soodat wij reeds om 2 uuren op het rijtuig saaten, passeerende het
steedeke Rhenen, en het dorp Amerongen. Het sanderigste van den weg
waaren wij hier gepasseert soo dat deselve wat meer begon te spoeden,
dus wij al vrij v(r)oeg buijten Wijk te Duursteden aankwaamen.

Fotokopie van afbeelding 172 uit Achter Berg en Rijn, Rhenen 1981. (Johannes Paulus
Houtman, naar Jean Franco/s Michel (M.l Mourot. "De Tafelberg", steendruk 130x195mm,
afkomstig uit "Gezichten van Buitenplaatsen en Gebouwen gelegen tusschen de Stad
Utrechten de Gr ebbe", 1830 IColl.v.d.schrijver»

's Avonds kwamen zij te Utrecht aan, bleven daar nog enkele weken bij
kennissen of vrienden en gingen daarna langs de kortste weg terug naar
Zeeland.
Het gezelschap had voor deze vakantiereis een bijzonder goede zomer
uitgezocht met veel zon en warm weer. Ze vertrokken voor onze begrip-
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pen met weinig bagage want in het begin van het verslag maken ze
melding van twee rijtuigen met ieder twee paarden, één voor de twee
echtparen en één voor de twee knechts en de ene kamenier met de
bagage bestaande uit twee koffers, en een mantelzak voor de knechts;
behalve het linnen hadden de dames geen kleding "buiten het Amazone
dat zij aanhadden ".

Als je de beschrijving van het oponthoud bij de uitspanning aan de
Grebbesluis leest komen er vanzelf vragen op, zoals: hoe zag die herberg
er uit; waar kwam de vis vandaan, uit de Grift of uit de Rijn; is de
Tafelberg die zij noemden nu wat wij onder Klein Zwitserland verstaan;
hoe zag de Tafelberg er uit want in een ander archiefstuk wordt "onze"
berg beschreven als begroeid met eikenhakhout?
Vragen die wachten om beantwoord te worden.

Overigens is dit niet het enige, bekende reisverslag. Al uit circa 1624/1-
630 is een verslag bewaard gebleven van een oponthoud aan de Grebbe-
sluis waarna men de voettocht onder langs de berg voortzet6. Het zijn
eigenlijk meer losse aantekeningen van allerhande aard, dus niet een
doorlopend reisverslag zoals van onze Zeeuwse echtparen, gemaakt door
dr Ernst Brinck (circa 1582-4 december 1649) die van 1620 tot aan zijn
overlijden schepen en (of) burgemeester van Harderwijk was. Waar en
wanneer hem iets bewonderens- en gedenkwaardigs opviel noteerde hij
de bijzonderheid, zoals:

"Een halve uhre gaens van Rhenen nae Wagheningen toe is de Grebbe,
die aldaer in den Rhijn loopt. Van daer passeert men de haulen montes.
Est pons cum telonio super Grebbam ".
Wat bedoeld wordt met haulen montes (twee woorden in slecht leesbaar
handschrift) is de bewerkers van de aantekeningen van Brinck (nog) niet
duidelijk.
De in het latijn gestelde mededeling betekent: "Er is een tolbrug over de
Grebbe".

Een tweede aantekening luidt:
"In oppido Rhenen meretur spectari palatium Frederici Paliatini, regis
Bohemiae."
Ofwel: In de stad Rhenen moet men het paleis van Frederik van de Palts,
koning van Bohemen, bezichtigen.
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Fotokopie van afbeelding 45 uit Achter Berg en Rijn, Rhenen 1981. (P. Saenredam.
"Exterieur van de St. Cunerakerk en van het Koningshuis, vanuit het Zuidwesten. (Teyler's
Museum, Haarlem, ca t. O 81))
Op de muur rechts van de bomen staat: "Pieter Saenredam dese gemaeckt den 27 ende
28 Junij int Jaer 1644".

Er is in de afgelopen decennia onduidelijkheid geweest over het juiste
jaar van oplevering van het gebouw: genoemd werden o.a. 1621,1625
en 1632. Momenteel wordt aangenomen dat het paleis in 1629/1630
gereed kwam. En Brinck schijnt binnen geweest te zijn want hij vervolgt:
"Heb aldaar gezien de seer schoone o/de Pfaltzische tapeten van Adam
ende Eva, ende meer andere. "
Om daar aan toe te voegen, terwijl het er niets mee te maken heeft:
"De Rhenensche toren heeft 3 ommegangen, is doorsichtich".
Maar blijkbaar waren dit de twee zaken die hem binnen Rhenen opvielen
en zoveel indruk op hem maakten dat hij ze opnam in zijn aantekeningen.

Via Wijck (Wijk bij Duurstede) keert hij terug naar Gelderland:
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"In de Rheensche venen won oeck een soorte van turf gegraven, die
men "tijchelsteentorf" noemt, is root als backstenen ",

In de Rheensche venen staen mijten van turven als bergen, seer fraij
opeen gevlegen ".

En via Huis Kernhem belandt hij in Ede.

Bekend is ook het bezoek van diverse bekende/beroemde schilders en
tekenaars aan Rhenen. Het is dus niet zo dat vroeger niet gereisd werd.
Het was gevaarlijk, de wegen waren slecht en het reizen was nog een
avontuur. Maar er werd door bepaalde klassen veelvuldig, voor ontspan-
ning, opvoeding en zaken, rondgetrokken, en sommigen deden daar,
gelukkig, verslag van.

1. Rijksarchief in Gelderland, Archief van het Huis Ruur/o, 1367-1982, door
K.W.J. Peeneman e.a., Arnhem 1 994

2. Generaliteit, ook wel Generaliteitslanden, stond rechtstreeks onder de Staten
-Generaal en miste de krachtens de Unie van Utrecht aan alle gewesten gewaar-
borgde zelfregering. De belangrijkste gebieden waren onder andere het huidige
Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen.

3. Het gebied rond het huidige Duitse Kleef.

4. Vgls Van Dale 1984 is dit een vaartuig waarmee vroeger op de Hollandse en
Zeeuwse binnenwateren werd gevaren: de poon lijkt veel op de tjalk, maar is
voor en achter minder hoog.

5. Oud Archief Harderwijk, inv.nr. 2031, "Historiae admirabiles et memorabiles
nostri temporis"
Met dank aan M. van Driel e.a. voor het mogen gebruiken van hun transcripties,
vertalingen en noten
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