
Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Een reisverhaal uit 1765 Het hierna te publiceren verslag van een plezierreisje vanAmsterdam naar Rijnauwen en omgeving werd in 1772 ge-schreven door Mattheus Graswinckel op grond van aantekeningentijdens de reis, die in de &quot;telegramstijl&quot; zijn te herkennen.Het bevindt zich thans in het rijksarchief te Utrecht, familie-archief Huydecoper nr. 1554.                                                     ^Mattheus Graswinckel (1724-1791) behoorde tot de kringen derAmsterdamse magistratuur en was sinds 1750 gehuwd met AnnaMaria Troyen (1729-1767), Behalve dit echtpaar nam ook hetvolgende aan het tochtje deel: David ten Hove (1724-1787),eveneens tot de Amsterdamse magistratuur behorend en meerderemalen miljoenair, gehuwd sinds 1763 - nadat twee eerdere echt-genoten waren overleden - met Jacoba Graswinckel (1723-1771),zuster van Mattheus. Verder namen

twee meisjes deel aan het reisje: WendelaEleonora ten Hove (dochter van David en zijn eerste vrouwCornelia Adriana Sautyn) en Sara Petronella Graswinckel(dochter van Mattheus en Anna Maria Troyen).Waarom voor het tochtje Rijnauwen als pleisterplaats werd uit-gekozen is duidelijk; David ten Hove was van 1750 tot 1773heer van Rijnauwen en bezitter van het kasteel, hoewel hij erniet woonde. Door dit bezoek liet hij zijn derde vrouw voorhet eerst zijn kasteel zien en verwelkomde haar daar met eenhoogdravend gedicht, dat een interessante passage bevat waaruitblijkt dat er al in 1765 spekpannekoeken in Rijnauwen werdengegeten. 8



Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Journaal van een pleyziertogtje gedaan in den jaare 1765bij twee mans met hun vrouwen en dogtertjes uytmaakendeses persoonen buyten of behalven de dienstboden. Berigt aan den lezer. De reden waarom deeze reysbeschrijving niet eerder onder UEd. oog gekoomen is, deeze is ontstaan uyt oorzaak dat uyt-gezondert een eenige, al de quaternes daar de annotatienopgeschreeven waaren, verlegt, en niet wedergevonden zijnvoor 't gepasseerde jaar 1771 wanneer 't een eenige wederomweggeraakt was toen ' overige gevonden wierd, dog gelukkig-lijk zijn dezelve al te zaamen in de voortijd van dit jaar 1772bij malkander gekoomen. Ik zoude dit werk wel met gezigtenof afteekeningen vercierdt hebben van 't kasteel daar wij ge-resideert hebben, dog was bang dat, so ik 't niet bij inteekeningliet doen, 't mij te veel kosten zoude, en om intekenaars tekrijgen deedt zig niet veel

hoop toe op, dog mogelijk is zulkook 't beste, dewijl 't bovengemelde kasteel uyt de toenmaligebezitters handen door verkoop is geraakt, en dus aan de ge-hoopte successeurs niet als chagrin konde geven, daar mogelijk't verhaal van dit reystogtje 't zelve door de herinnering van't vermaak 't zelve eenigzints nog zal verdrijven, jammer is't en wenschelijk was 't geweest dat het geheele gezelschap dievreugd had moogen genieten dog de dood die ons daar van heeftontbloot let op geen verdrieten.









Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 komt op 't binnenpleyn, en verder langs een aansienlijktrap opwaart gaat tot in 't kasteel zelfs.De stigter of bouwer van 't tegenwoordige huys, dewijlmeermaale ten tijde der bisschoppen verbrand en herbout is,schijnt geweest te zijn een van de heeren van Amstel, enwel van de Amstels van Mijnden, dewijl derzelver wapenop verscheyden balken en in de glazen gevonden werd, enonder andere 't wapen van eene jonker Jacob Amstel vanMijnden. Het huis leyt rondom in visrijke gragten aan deKromme Rhijn, drie quartiers van Utrecht. De eygenaar indeeze jaaren 1765 is de heer David ten Hove, heere vanRhijnauwen, Den Bosch, Sleeburg, Den Brul etc, cannunnikvan Oudmunsteren St.Maria te Utrecht etc. Dus verre van't huys. Om ses uuren aariveerden onze domestiquen met eenafgehuurde wagen. Om agt uuren des avonds een koffer metbagagie daar wij zeer om

verlegen waaren, dewijl 't nagt-gewaad van eenige van 't gezelschap daar in was.'s Avonds gingen wij op de jogt der vleddermuyzen, dogvongen niets. Gingen wijders soupeeren en tijdig na bed. Dies Jovis. 11 Julii. 's Nagt matig gerust. Sommige van 't gezelschap met pijnin 't hoofd geincommodeert opgestaan, 's Morgens ontbeeten.De heer van 't huys met een boer van Thiel afgerekend.De garderobe van den heer gelugt en opgereddert. 't Overigegezelschap een wandeling gedaan door 't bouwland, over desloten gesprongen etc. 's Middags schielijk gegeten. De heervan 't huys in masquerade aan tafel. Na de maaltijd met dezegen gevischt. Redelijk gevangen. Visite van de schout vanDe Brul, als mede van de overste Pesters, vrouw en zoon.Wederom gezamentlijk gewandeld na Den Hooge Boomgaard,Blaauwe Kamp, 't Heuveltje. Sommige van 't gezelschapvermoeyt te huys gekomen. Gesoupeert. Te elf

uuren na bed. 13





Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Dies Lunae. 15 Julii. 's Nagts redelijk gerust. De heer van de plaats eerst met eenboer in gesprek. Vervolgens na Utrecht. Des morgens, 'toverige gezelschap bij huys gebleven. De dames porcelijnschoon gemaakt. Vroeg gegeeten. Des na de middags na Zeystgereeden. Bij de herrenhutters in 't broeders- en sustershuysgeweest. Eenige snuysserijen gekogt. Vervolgens bij de secretarisvan Zeyst thee gedronken. Verders in 't bosch van de heerVerbeek gewandelt, waarin verscheyde fraaye gezigten, als opde toren van Amersfoort, de toren van Driebergen. Weder bijde secretaris, aldaar een karsje genuttigt, en 's avonds tegenshalf negen geretoumeert, wel gesoupeert en vermoeyt na bed. Dies Mortis. 16 Julii. 's Nagts wel gerust, 't Gezelschap bij huys gebleven, 't Huyswat opgeknapt. Vroeg gegeten. Des na de middags na Utrechtter kermis gereeden. Diversche Fraayigheden

gekogt. Vervolgensbij de Staten Westreenen ' en de raadsheer De Jong ^' tevisite geweest. Weder na de kermis gereeden. Wederom watgekogt. Tegens half negen geretoumeert, en 's avonds watgesoupeert. Dies Mercurii. 17 Julii. Wel gerust. Spoedig ontbeeten. Met de zegen gevischt.Redelijk gevangen. De bureau van den heer en andere dingenopgereddert. Printen uytgeknipt. 's Middags een wandeling naeen boerewooning gedaan. Kaas zien maaken.'s Avonds gesoupeert en vroeg na bedt. 15



Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Dies Jovis. 18 Julii. Vroeg opgestaan. Betrokken lugt met regen, 't geen donkerweerens maakten, alzo een tour gingen rijden. Van de plaatsgingen wij met een schuytje De Kromme Rhijn over en verderste voet tot aan de boerenwerf die regt tegens 't huys over lag,alwaar 't gezelschap op een wagen ging zitten, rijdende overOdijk door Langbroek. Bezigtigde terwijl de paarden waterkreegen 't kasteel te Sturkenborch van buyten, en reeden verderlangs Laarsum na Amerongen, daar de paarden gevoedert wierden.Inmiddels klommen wij door 't bosch van Amerongen de hey op,van waar men van verre zag Rhenen, de Betuwe, als mede't Rheensche Veen. 't Dorp Amerongen door gereeden hebbende,kwamen wij langs den Lekkendijk tot Wijk bij Duurstede daarwij ons middagmaal hielden. Bezigtigde de stad en 't kasteelmet de nieuw aangelegde plantagie op de bolwerken van

'tkasteel dewelke niet onaardig aangelegt waaren. Na de maal-tijd die in kostelijke spekstroopen en gestoofde slierpeulen be-staan had vetrokken wij van daar langs de Lekkendijk na't Cuyienburgsche veer en voeren daar over. Bezigtigde de stadmet de overblijfzels van 't slot, en dronken in 't veerhuys eenkopje thee alwaar een zeer aangenaam gezigt over de rivier was.Vervolgens kogt onze huyswaardt aldaar een salm over de 25pond weegende die wij in ons rijtuygen pakten en voeren toenweder over en keerde langs de Lekkendijk terug tot Schalkwijk,en zo verders over Bunnik op Rhijnauwen, daar wij te agt uurenretourneerden. Wel gesoupeert. Vroeg na bed. Dies Veneris. 19 Julii. Wel gerust. De dames wat vermoeyt van de togt van de voor-gaande dag. Sommige met de heer na Utrecht op de kermis.Bij de raadsheer De Jong een visite gedaan als mede bij deheer Albinus aan geweest. Weder op de kermis met

de heer Albinus. 16










