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Verantwoording

Woord vooraf

Omwille van de leesbaarheid van de handschriftelijke bronnen die ik citeer, heb ik enkele editietechnische ingrepen gedaan. Interpunctie en woordafbrekingen zijn naar eigen inzicht aangepast
en gemoderniseerd, evenals de keuze voor de lettervarianten <I>-<J> en <u>-<v>. Cursiveringen zijn gelijk gehouden. Interlineaire en marginale toevoegingen zijn stilzwijgend opgelost. Afkortingen zijn eveneens opgelost, op veelvoorkomende afkortingen als etc., Sta. (Santa) of UEd.
(U Edele) na. Doorhalingen zijn weggelaten. Onleesbaar geworden tekst of gaten in het manuscript zijn aangegeven met <vishaken>. Redactionele opmerkingen zijn aangegeven met [vierkante haken].
Vertalingen zijn van mijn hand, mits anders aangegeven in de noot. Engelse en Duitse citaten zijn zonder vertaling in de hoofdtekst opgenomen. Bij citaten die volledig in het Frans of
Latijn zijn geschreven, heb ik de vertaling in de hoofdtekst en het origineel in de voetnoot opgenomen. Bij meertalige citaten is het anderstalige gedeelte gecursiveerd. De vertaling van Latijnse
en Franse fragmenten volgt daarna tussen vierkante haken.
In de periode die dit proefschrift beslaat, werden in Europa twee kalenders gebruikt: de
Juliaanse en Gregoriaanse kalender. De eerste stond bekend als ‘Old Style’ (OS) of stilo veteri
(s.v.), de tweede als ‘New Style’ (NS) of stilo novo (s.n.). De Gregoriaanse kalender liep circa tien
dagen voor op de Juliaanse. In Engeland werd tot 1752 de oudere, Juliaanse kalender gebruikt,
terwijl de Republiek al was overgestapt op de Gregoriaanse stijl. Dit verschil werd soms aangegeven in de datering van brieven. De dateringen in de oude stijl zijn in dit proefschrift stilzwijgend veranderd naar de Gregoriaanse kalender.

De jongeren over wie dit proefschrift gaat werden gevormd op reis. In hun brieven, gedichten,
maar vooral hun uitgebreide verslagen vertelden zij over nieuwe vergezichten en bijzondere ontmoetingen. Ook mijn promotietraject was een lange reis. Die begon in het najaar van 2012, toen
ik op Erasmus was in York en in een huis woonde met internationals. Hoewel ik al jaren geen
pakjesavond had gevierd, neuriede ik nu Sinterklaasliedjes mee en trakteerde ik mijn huisgenoten
op taaitaai en speculaas. Of dat heimwee was of chauvinisme wist ik niet goed, maar wel dat ik
vast niet de enige was die in het buitenland opeens typisch Nederlandse dingen ging doen. Die
ervaring was het startschot van mijn reis, van mijn promotieonderzoek. Ik reisde van York naar
een hoekkantoor in het Erasmusgebouw, waar ik twee nieuwe reisgenoten leerde kennen. Ik bezocht tientallen archieven in binnen- en buitenland, van het verlaten museumarchief van de
drukkerij Plantin-Moretus in Antwerpen tot het koetshuis van landgoed Prattenburg bij Rhenen.
Daarnaast mocht ik spreken op verschillende congressen, in Belfast, Helsinki en Toronto, en had
ik een geweldig verblijf aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Tijdens de laatste
maanden schreef ik dit boek noodgedwongen thuis, waar de mooie passages in handschriften
over Florence en Napels me desalniettemin in gedachte verder lieten reizen.
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De afgelopen jaren werd ik omringd door fijne collega’s, familie en vrienden aan wie ik hier enkele vriendelijke woorden mag wijden. Zonder hun hulp was ik op mijn reis ongetwijfeld verdwaald geraakt. In de eerste plaats wil ik mijn promotor Lotte Jensen bedanken. Zij was het die
me tijdens de colleges literatuurgeschiedenis overtuigde van de schoonheid van de vroegmoderne
Nederlandse letterkunde. Samen puzzelden we aan een moderne uitgave van de achttiende-eeuwse satire De moderne Helicon van Arend Fokke Simonsz. Dat project, uitgevoerd in het kader van
de Radboud Honours Academy, liet me nadenken over de mogelijkheden van een onderzoeksmaster en een promotieonderzoek. Lotte heeft me de afgelopen jaren alle kansen en mogelijkheden gegeven om me te ontwikkelen tot een veelzijdig academicus: door me advies te geven, een
congres te laten organiseren en door mijn teksten en presentaties altijd van helder en opbouwend
commentaar te voorzien. Ook wil ik mijn promotor Johan Oosterman bedanken. Zijn kritische
blik heeft mij veel geholpen. Waar ik af en toe dreigde te verzanden in details hield hij het grote
plaatje in gedachte. Met de schrijfgroep die hij aan het begin van mijn traject organiseerde, kon ik
voortvarend van start.
Aan mijn tijd aan de afdeling Nederlands ga ik de rest van mijn leven met plezier terugdenken. Dat komt vooral door de collega’s die ik daar trof. In het bijzonder wil ik Lieke Verheijen en Laura Hahn noemen, met wie ik een kantoor deelde en met wie ik altijd fijne gesprekken
kon voeren. Voor de GSH organiseerden Lieke en ik een promovendicongres en tal van informele borrels en lunchlezingen. Samen maakten we ook een studiereis naar Edinburgh met de
SVN. Het was een eer en genoegen paranimf te mogen zijn bij haar promotie. Toen ons contract
ten einde liep, ruimden Lieke en ik tijdens het meezingen van ‘Don’t cry for me Argentina’ ons
kantoor leeg. Gelukkig vond ik snel nieuw onderdak in het kantoor van Paul Hulsenboom en
Marten van der Meulen. Hen wil ik graag bedanken voor het warme welkom dat ik kreeg. Hoewel ik aanvankelijk van plan was om incidenteel langs te komen, had ik al snel een eigen bureau
en een groot gedeelte van hun boekenkast ingepikt. Hun werklust en enthousiasme hebben er-
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voor gezorgd dat ik, ook in soms donkere tijden, nooit de moed opgaf. Paul wil ik ook bedanken
voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren.
Ook mijn andere collega’s in Nijmegen mogen niet ongenoemd worden gelaten. Met Lieke van Deinsen heb ik vele avonden gesproken over mijn proefschrift. Zij bedacht het idee om
dit boek te structureren als een educatiereis. Ad Poirters en Hans Kienhorst wil ik bedanken voor
hun eindeloze geduld in het helpen ontcijferen van slordige handschriften. Met Iris Plessius en
Rick Mourits werkte ik met veel plezier samen om nieuwe GSH-activiteiten te organiseren. Sophie Reinders en Bart Verheijen kon ik altijd lastigvallen met een praatje of om te brainstormen
over nieuwe onderzoeksideeën. Ook Adriaan Duiveman, Aukje van Hoof, Fons Meijer, Hanneke
van Asperen, Ivo Nieuwenhuis, Marieke van Egeraat en Nadine de Rue wil ik bedanken. Waar
onze lunches en fijne gesprekken bij het koffieapparaat begin 2020 staakten, gingen onze online
conversaties vrolijk door. Ik vond het een hele eer om deel uit te maken van zo’n hechte groep
collega’s.
Tijdens archiefbezoeken en congressen ontmoette ik de afgelopen jaren vele bijzondere
en behulpzame mensen. Ik kan ze onmogelijk allemaal noemen. Bij Gerrit Verhoeven kon ik altijd terecht met brandende vragen over vroegmoderne reisverslagen. Esther van Raamsdonk, met
wie ik in Helsinki toevallig aan de praat raakte, was een fijne en enthousiaste collega. Samen
leverden we een artikel af voor The Seventeenth Century, waarop we nog steeds erg trots zijn. Ineke
Huysman en Jean-Marc van Tol wil ik ook bedanken, niet op de minste plaats voor hun aanstekelijke enthousiasme voor de zeventiende eeuw. Nu ik zelf bij het Nationaal Archief werk en weet
wat er allemaal komt kijken voordat een archiefstuk op tafel belandt, wil ik deze kans niet onbenut laten om ook de archiefmedewerkers te bedanken die mij door de jaren heen hebben geholpen. Zonder hun hulp was dit boek er immers nooit gekomen.
Ook wil ik mijn vrienden bedanken, die de afgelopen jaren soms met plezier en soms met lankmoedigheid verhalen over zeventiende-eeuwers hebben aangehoord. Zij zorgden voor de broodnodige afleiding, stelden goede vragen en wisten vooral ook wanneer vragen even niet gewaardeerd werden. Martijn, Bram, Marjolein, Regina, Ralf, Eva, Christopher en Laurine: dank jullie
wel. Een speciaal plekje in dit dankwoord wil ik geven aan Colin, die tijdens de soms donkere coronaperiode altijd een lichtpuntje voor me was.
Ten slotte wil ik mijn ouders en mijn zusje bedanken. Zij hebben me tijdens mijn studie en promotie altijd ondersteund en aangemoedigd. Nu ik veilig thuiskom van deze lange reis halen zij
opgelucht adem.
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Itinerarium

1. Itinerarium
1.1. Claudespiegel
In de achttiende eeuw droegen jonge elitereizigers een spiegel mee op zak. Zo’n Claudespiegel of
miroir noir was klein van stuk, had een donkere ondergrond en een ietwat gebold glas. Wanneer
reizigers een blik in deze speciale spiegel wierpen, werd hun achtergrond vervormd tot een breed
panorama met grote lijnen en zachte tinten. De spiegel was aanvankelijk een hulpmiddel voor
kunstenaars om de stijl van de Franse landschapsschilder Claude Lorrain (1600-82) te imiteren,
die furore had gemaakt met zijn warme, aansprekende vergezichten van Italië. Het werd echter al
gauw populair bij jonge reizigers die op hun rondreis door Italië het mediterrane landschap
wilden omtoveren tot een kunstwerk. Zij keerden een ruïne de rug toe, tuurden de spiegel in en
zagen zichzelf op het doek van de Franse grootmeester. Zo kleurden zij het buitenland naar eigen smaak en inzicht in.1 De Claudespiegel werd pas in het laatste kwart van de achttiende eeuw
een hebbeding. Op de paklijsten van jongeren een eeuw eerder kwam het nog niet voor. Het reisjournaal van een anonieme Amsterdammer uit 1677 lijkt zelfs een tegengestelde mentaliteit te benadrukken. Het ging juist om waarheidsvinding en precisie. Hij raadde de reiziger aan om voetmaten, landkaarten, een verrekijker en kompas, een meetlat en “een gecouleert smal lint van
eenigen vademen lang” in te pakken om zo overal de juiste hoogte, dikte en afstand te kunnen
meten.2 Alleen zo kon hij een accuraat beeld schetsen van zijn educatiereis, zijn lange en dure
trektocht door Europa.
Ondanks al deze verrekijkers en gekleurde meetlinten presenteerden zeventiende-eeuwse
educatiereizigers verre van een neutrale weergave van hun tocht. Hun reis was een vormende ervaring, een manier voor een jonge man van stand om zich aan het einde van zijn studietijd onder
te dompelen in de andere culturen en gebruiken die Europa rijk was. Eenmaal teruggekeerd in de
Nederlandse Republiek, klaar om de eerste stappen van zijn carrière te zetten, kon hij leunen op
een flinke portie kennis, ervaring en wereldwijsheid. In de tientallen reisjournalen die zijn overgeleverd, kleurden reizigers hun ervaringen, observaties en educatieve vorderingen in. Dat materiaal varieert van duimendikke, gekalligrafeerde manuscripten tot haastig volgeschreven velletjes
papier. Het zijn feitelijke logboeken met afgelegde mijlen en gemaakte kosten, maar ook persoonlijke journalen vol begeestering, scherpe anekdotes en schampere opmerkingen. In al die
verhalen boden reizigers hun perspectief op het buitenland. Soms ging het echter om trucage,
wanneer een ruzie of romantische affaire onder het tapijt werd geschoven om de lezers van het
journaal, bezorgde ouders en familie, geen argwaan te geven. Vaak werd het journaal op subtielere wijze ingekleurd. Tijdens zijn confrontaties met het vreemde werd een jonge reiziger gedwongen om ook het vertrouwde te heroverwegen. Katholieke gebruiken en Franse en Italiaanse gewoontes lieten hem nadenken over zijn eigen, vertrouwde ideeën over vaderland en geloof. Wat
betekende het om Nederlander te zijn? Wat moest hij als protestant hiervan vinden? Als antwoord kon hij andere gebruiken met goedkeuring en waardering omarmen. Of hij kon ze weghonen en tot het besef komen dat eigen land en geloof superieur zouden zijn. De reis zette hoe
dan ook aan tot nadenken.

1.
2.
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Reisverslagen zijn de beste bronnen om deze overwegingen te laten zien en te bestuderen. Ze fungeren als spiegel, als Claudeglas. We zien het buitenland weerkaatst, maar wel met het
vervormende filter van de jonge reiziger. Dat filter stelt ons in staat om vragen te stellen over de
diverse manieren waarop een reiziger zichzelf presenteerde, zowel voor zichzelf als voor familie
die op de achtergrond meelas en meeleefde. Identiteit is complex, veelvormig en overlappend.
Om die reden richt ik me in dit proefschrift op een vijftal aspecten waarover reizigers vaker
kwamen te spreken in hun journalen. Hoe reflecteerden jonge Nederlanders op educatiereis op
hun educatieve vorderingen, sociaal-maatschappelijke positie, masculiniteit, geloofsovertuigingen
en band met het thuisland? Om antwoord te krijgen op deze vragen bestudeer ik hun verslaglegging als Claudespiegel, met zijn vervormende panorama, zachte tinten en een jonge zeventiendeeeuwer die met zijn rug naar een Romeinse ruïne gekeerd wat vertwijfeld het glas inkijkt. Het
reisverslag is geen bron van objectieve observaties, maar een instrument waarmee een reiziger
zichzelf presenteerde.

1.2. Stand van zaken
De Europese educatiereis is al decennialang een populair onderzoeksthema. Met name de Britse
grand tour of educatiereis kent sinds de jaren vijftig een gestage stroom aan wetenschappelijke
publicaties, bloemlezingen en rijkelijk geïllustreerde koffietafelboeken. In hun beeldbepalende
studies maakten onder anderen John Stoye, Geoffrey Trease en Christopher Hibbert diepgravende historische analyses van de verschillende facetten van de Britse elitereis – van zorgvuldige
voorbereidingen tot verkenning van buitenlandse bezienswaardigheden.3 Reisbeschrijvingen werden vaak met veel kleur en jus aan het papier toevertrouwd, waarbij de alledaagse, soms grijze
werkelijkheid het moest afleggen tegen smakelijke anekdotes over piraten, courtisanes en weelde.
Volgens Paul Franklin Kirby, auteur van The Grand Tour uit 1952, was dit een bewuste keus, “a
certain disinvoltura of style [...] with the hope of echoing the charm of a departed civilization.”4
Tegengeluid op dit type verhalende, soms nostalgisch aandoende beschouwingen zijn studies die
de educatiereis kwantitatief duiden of plaatsen als schakel in de vroegmoderne reisgeschiedenis.5
Deze tweedeling vraagt om een synthese, waarbij evenveel aandacht wordt geschonken aan de
rijkheid van het materiaal als aan brede lijnen en historische dwarsverbanden.
Naast algemene historische studies over de Britse educatiereis hebben onderzoekers specifieke reizigers en bestemmingen nader onder de loep genomen. Bruce Redford bestudeerde het
belang dat Britse reizigers hechtten aan Venetië, Kees van Strien legde de nadruk op de Republiek en Rosemary Sweet schonk aandacht aan stedelijk Italië.6 Kleinere deelthema’s, variërend
van verzamelcultuur en muziekgeschiedenis tot binnenlandse politiek en taaleducatie, zijn eveneens uitgegroeid tot vruchtbare onderzoeksgebieden.7 De geschiedenis van de ars apodemica, het
genre van humanistische reisinstructies, is dankzij het werk van onder meer Justin Stagl, Karl
3. Zie voor deze klassieke Engelse studies naar de educatiereis: Kirby 1952; Stoye 1952; Trease 1967; Burgess en
Haskell 1967; Hibbert 1969; Black 1985. Latere studies met hetzelfde verhalende kaliber zijn onder andere: Redford
1996; M̜
aczak 2001; Black 2003a; Black 2003b.
4. Kirby 1952, 1. Geciteerd uit: Verhoeven 2009a, 19.
5. Zie voor het onderzoek naar reisevoluties onder andere: Towner 1985, 293-333; Verhoeven 2009a.
6. Redford 1996; Van Strien 1998; Sweet 2015.
7. Zie voor verzamelcultuur op de educatiereis: Moore 1985; Jaskanis et al. 2006; Pinelli 2010; Brundin en Roberts
2015, 51-78. Voor muziekervaring: Fabris en Murata 2015; Rasch 2015, 85-108. Voor binnenlandse politiek in
Engeland zie onder meer: Chaney 1985; Brennan 2002. Voor taaleducatie: Gallagher 2017, 88-131; Gallagher 2019.
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Enenkel en Jan de Jong een belangrijk aanpalend thema geworden.8 Tevens werd ruimte gecreëerd voor onderbelichte elementen en historische actoren. Terwijl de focus voor de Britse
educatiereis doorgaans op de achttiende eeuw ligt, richtten Edward Chaney en Timothy Wilks
zich juist op de vroege zeventiende eeuw.9 Brian Dolan en Paula Findlen braken een lans voor
het onderzoek naar vrouwen op educatiereis.10
Het onderzoek naar de Europese educatiereis is van oudsher gericht op de Engelse adel.
Christopher Hibbert claimde het fenomeen als “a peculiarly English feature of aristocratic culture”.11 Geoffrey Trease besprak in zijn uitgebreide studie The Grand Tour uit 1967 slechts bij wijze
van toegift twee lukrake voorbeelden van ‘continental travellers’, die qua periode en herkomst
bovendien mijlenver uit elkaar lagen.12 Deze Engelse historiografische traditie bombardeerde de
eigen adel tot canoniek. Jongvolwassen reizigers van elders werden op één hoop gegooid, geïnterpreteerd als randverschijnsel of gezien als epigonen. De Engelsen hadden echter geen monopolie op het fenomeen van de educatiereis. De historica Anna Frank-van Westrienen, auteur van
het standaardwerk over de Nederlandse educatiereis, betoogde al in 1983:
Maar het is volstrekt onjuist dat Engelsen het nationale monopolie met betrekking tot het
maken van de ‘grand tour’ voor zich opeisen, ook al is die mythe in vrij recente Engelse
publikaties nog eens nieuw leven ingeblazen. Een voorstelling van de ‘Grand Tour’ als
cultuurhistorisch fenomeen van Europese allure is, buiten de kring van vakspecialisten,
niet gangbaar.13
Als tegengeluid op de Britse hegemonie van het onderzoeksveld zijn er verschillende toonaangevende studies te noemen die een eigen, ‘nationale’ pendant van de educatiereis in detail hebben
onderzocht. Jean Boutier en Lucien Bély deden dat voor de Franse educatiereis en Mathis Leibetseder, Sabine Kolck en Antje Stannek voor de Duitse ‘Kavaliersreise’. Ook studies naar de Russische, Poolse, Litouwse, Tsjechische, Scandinavische en zelfs Luxemburgse educatiereis zijn gangbaar.14 Onderzoek naar deze verschillende nationale reizen vormen het fundament voor een
transnationale studie van de Europese reistraditie. Een aanzet daartoe werd al gegeven door Mathis Leibetseder.15
Al sinds het begin van de twintigste eeuw wordt onderzoek gedaan naar de Nederlandse
educatiereis, doorgaans in de vorm van tekstedities, bloemlezingen en artikelen over individuele

8. Zie voor het onderzoek naar ars apodemica: Kutter 1980, 116-131; Stagl 1983, 15-34; Neuber 1994, 253-278; Stagl
1995; Enenkel en De Jong 2019. Stagl, Orda en Kämfer maakten daarnaast een repertorium van apodemische
traktaten: Stagl, Orda en Kämfer 1983.
9. Chaney en Wilks 2014.
10. Findlen, Wassying Roworth en Sama 1999; Dolan 2002. Zie voor de rol van vrouwen in reisgeschiedenis ook:
Lawrence 1994; Turner 2001; Meens en Sintobin 2018. Voor onderzoek naar andere gemarginaliseerde stemmen,
zie: Devitt Tremblay 2018, 25-41.
11. Hibbert 1979, ‘Contents’.
12. Trease 1967, 23; 213-217.
13. Frank-van Westrienen 1983, 1.
14. Voor Frankrijk zie: Boutier 2005, 237-253; Bély 1990; Bély 1992, 15-26. Voor het Habsburgse Rijk: Stannek
2001; Leibetseder 2004; Keller 2005, 429-454; Kolck 2010. Voor Rusland: Berelowitch 1993, 193-209. Voor PolenLitouwen: Bratuń 2002; Bratuń 2003, 7-12; Bömelburg 2005, 309-326; Jaskanis et al. 2006; Sołtys 2008; Markiewicz
2011; Kamecka 2012; Kucharski 2013; Roćko 2014. Voor Tsjechië: Kubeš 2013; Chodějovská en Hojda 2014;
Chodějovská en Hojda 2017. Voor Scandinavië: Niléhn 1983; Helk 1991. Voor Luxemburg: Rohstock en Schreiber
2012, 174-193.
15. Leibetseder 2010, 417-449; Sweet, Verhoeven en Goldsmith 2017.
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reisjournalen. In de eerste helft van de eeuw waren deze publicaties doorgaans gerelateerd aan
grote namen uit de vaderlandse geschiedenis. Dankzij de aandacht voor egodocumenten zijn dergelijke uitgaven sindsdien niet uit het zicht verdwenen.16 De interesse voor de Nederlandse reis is
ook verknoopt met het klassieke onderzoek van G.J. Hoogewerff, die in De Bentvueghels uit 1952
de gelijknamige Nederlandse groep schilders in Rome bestudeerde.17 Die culturele interactie met
Italië is voor historici en kunsthistorici een vruchtbaar onderzoeksthema.18 Eveneens belangrijk
is de aandacht voor de peregrinatio academica, de academische pelgrimage van vroegmoderne geleerden die sterk aan de educatiereis verwant is.19
Het standaardwerk voor de Nederlandse educatiereis is nog altijd De groote tour: tekening
van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw uit 1983 van Anna Frank-van Westrienen.
Frank-van Westrienen bestudeerde minutieus de doelstellingen, voorbereidingen, routes en
bezienswaardigheden van de educatiereis, evenals de scholing van reizigers.20 Een tweede standaardwerk over Nederlandse reisgeschiedenis is Anders reizen? uit 2009 van Gerrit Verhoeven.
Terwijl Frank-van Westrienen een kwalitatieve analyse biedt van de educatiereis, maakt Verhoeven een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek om veranderingen in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites in de zeventiende en achttiende eeuw
in kaart te brengen.21 Verhoeven heeft ook thema’s als elitaire consumptiepatronen en percepties
van masculiniteit nader onder de loep genomen.22 In recenter onderzoek klinkt bij Verhoeven het
verlangen om te breken met de focus op de educatiereis en juist aandacht te schenken aan onderbelichte soorten contemporaine reizen.23
Naast de studies van Frank-van Westrienen en Verhoeven verschenen er verschillende
edities en bundels over de Nederlandse elitereis. Te denken valt aan de uitgebreide tekstedities
van brieven en journalen van belangrijke figuren als P.C. Hooft (1581-1647), Constantijn
(1596-1687) en Lodewijk Huygens (1631-99), Isaac Vossius (1618-89), Nicolaas Heinsius
(1620-81) en Balthasar Moretus (1615-14).24 Een bundel die niet onvermeld mag worden gelaten,
is Herinneringen aan Italië uit 1984 onder redactie van Ronald de Leeuw. Deze bundel gaat nader in
op de achttiende-eeuwse educatiereis naar Italië.25 Aan het onderzoek naar de educatiereis werd
16. Een belangrijke impuls is de egodocumentenreeks van uitgeverij Verloren. Verloren gaf tekstedities van onder
meer de reizen van Arnout Hellemans Hooft (1649-1651), koopmanszoon Michiel Heusch (1664-1665), predikantdichter Joannes Vollenhove (1674) en amateurmusicus Jan Alensoon (1723-1724). Hellemans Hooft 2001;
Vollenhove 2001; Alensoon 2014; Heusch 2019.
17. Hoogewerff 1952. Zie ook zijn studies van Nederlandse elitereizigers: Hoogewerff 1922, 139-148; Hoogewerff
1942, 35-56; Hoogewerff 1944, 153-157; Hoogewerff 1950, 39-116.
18. Zie voor de aandacht naar interculturele contacten met Italië onder andere: De Leeuw 1983; Pfister 1996;
Wilton en Bignamini 1996; Hornsby 2000; Schatborn 2001. Zie ook het tijdschrift Incontri: rivista Europea di studi
Italiani.
19. Bots en Frijhoff 1983, 13-30; De Ridder-Symoens 1983, 3-11; Berns 1988, 155-181; Frijhoff 1993, 87-104;
Frijhoff 2005, 609-635.
20. Frank-van Westrienen 1983. Ook haar onderzoek naar het zeventiende-eeuwse gymnasiale onderwijs is
vermeldenswaardig: Frank-van Westrienen 2007.
21. Verhoeven 2009a.
22. Verhoeven 2006, 69-84; Verhoeven 2018, 66-78; Verhoeven 2020, 3-19.
23. Sweet, Verhoeven en Goldsmith 2017. Zie voor korte zomertochten naar de Zuidelijke Nederlanden:
Verhoeven 2009b, 78-97; Verhoeven 2013, 262-283. Voor reizen naar kuuroorden als Spa, zie: Dijstelberge, 1993,
331-336; Bates 2017, 127-146.
24. Sabbe 1922, 43-52; Sabbe 1927, 150-195; Huygens 1982; Hooft 1990; Huygens 2003; Huygens 2005; Boex en
Bots 2005, 222-268; Blok en Rademaker 2006, 151-216; Blok en Rademaker 2008, 209-279; Blok en Rademaker
2009, 295-385.
25. Eveneens vermeldenswaardig zijn de bundels Vreemd volk: beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd
-4-

Itinerarium

in de jaren negentig een belangrijke impuls gegeven door Ruud Lindeman, Yvonne Scherf en
Rudolf Dekker, die een handzaam compendium van Noord-Nederlandse reisverslagen publiceerden. Hoewel het compendium inmiddels is gedateerd en nieuwe reisverslagen door de jaren
heen boven water zijn gekomen, is het voor onderzoekers nog altijd van grote waarde.26 In de appendices van dit proefschrift bouw ik voort op hun werk en geef ik de actuele stand van zaken
weer.
Het onderzoek naar beeld- en identiteitsvorming is eveneens belangrijk voor dit boek.
Karakteriseringen van andere landen werden in de vroegmoderne periode eindeloos geclassificeerd en herhaald en groeiden uit tot stereotypen, van Duitse dipsomanie tot Italiaanse jaloezie.
Onderzoekers als Joep Leerssen en Manfred Beller hebben deze denkwijze uitvoerig onderzocht,
ook in het kader van jonge elitereizigers die tijdens hun onderneming een oordeel dienden te vellen over andere streken.27 Tegelijkertijd ontstonden er negatieve vooroordelen over educatiereizigers zelf. Terwijl apodemische literatuur benadrukte dat de langdurige reis aanspoorde tot volwassenwording en persoonlijke groei, bestond het sentiment dat het kruim van de natie hopeloos
verfranste en veritalianiseerde. Dat was door heel Europa een grote reden van zorg. Sara Warneke en Michèle Cohen hebben voor de Engelse educatiereis de wijdverspreide angst bestudeerd
dat jongeren te veel werden blootgesteld aan buitenlands atheïsme, katholicisme, immoraliteit of
onmannelijk gedrag. In het ergste geval zorgde dat ervoor dat zij bij terugkomst hun eigen cultuur, taal en religie verzaakten.28 Deze negatieve beelden bepaalden hoe reizigers zichzelf gedroegen en presenteerden in hun journalen.
Ook op het gebied van identiteitsvorming op de educatiereis is ten slotte veel winst behaald. Doorgaans betreft het studies die één facet in meer detail uitlichten, zoals de relatie tussen
klederdracht en nationale sentimenten of affiniteit met de geleerde gemeenschap van Europa.29
Verschillende historici hebben onderzoek gedaan naar de protestantse identiteit van educatiereizigers. Gerrit Verhoeven heeft laten zien dat Nederlandse reizigers van calvinistische snit aandacht schonken aan het lot van Franse geloofsgenoten en parallellen trokken tussen de zestiendeeeuwse Hugenotenoorlogen en hun eigen strijd tegen katholiek Spanje.30 Clare Haynes en Michael Maurer vestigden daarnaast de aandacht op het antikatholieke discours dat Engelse en
Duitse reizigers hanteerden om vreemde religieuze gebruiken te duiden en zo hun protestantse
identiteit beter in de verf te zetten.31 De studie naar masculiniteit is grondig aangepakt door Sarah Goldsmith. Zij bestudeerde zowel de ideale gedragingen van mannen in de elitekringen van
de stad als hun soms stoïcijnse representatie van gevaren op de route. Het doorstaan van natuurlijke en menselijke gevaren, variërend van verraderlijke bergwegen tot struikrovers, diende als test
om een naïeve jongen te veranderen in een geharde, ervaren man.32 In plaats van slechts één van
onder redactie van Harald Hendrix en Ton Hoenselaars en Frisia & Italia van IJntke Botke. Hendrix en Hoenselaars
1998; Botke et al. 1998.
26. Lindeman, Scherf en Dekker 1994. Zie ook de verschillende bijdragen van Rudolf Dekker: Dekker 1994, 8-24;
Dekker 2000c, 1-19; Dekker 2002a; Dekker 2016.
27. Leerssen 1998, 121-136; Beller en Leerssen 2007; Leerssen 2010; Zacharasiewicz 2010.
28. Warneke 1995; Cohen 199b, 44-62; Cohen 2001, 129-141.
29. Voor kleding en identiteit zie: Hoenselaars 1998, 93-119; Stannek 2003, 332-344. Voor de relatie tot de
Republiek der Letteren zie: Van Miert 2017, 51-70; Scholten en Pelgrom 2019, 93-136.
30. Verhoeven 2010, 615-634.
31. Haynes 2010, 193-208; Maurer 2013, 251-268.
32. Goldsmith 2017, 3-21; Goldsmith 2020. Zie ook: Cohen 1999a; Cohen 2002; Haggerty 2011; Verhoeven 2020,
3-19.
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deze elementen onder de loep te nemen, bekijk ik in dit proefschrift een breed palet aan identiteiten. Ik laat zien hoe Nederlandse elitereizigers hun educatieve doelstellingen, sociaal-maatschappelijke positie, masculiniteit, calvinistische identiteit en nationale identiteit representeerden.
Daarmee is het mogelijk om dwarsverbanden, gelaagdheden en interne tegenstrijdigheden aan te
wijzen. Het laat zien dat de educatiereis een formatieve ervaring was, ook op het gebied van religie, mannelijkheid en culturele gewoontes.

1.3. Corpus
Dit proefschrift is gebaseerd op een corpus van honderdzeven handgeschreven reisverslagen van
Nederlandse reizigers binnen Europa, gemaakt door tweeënvijftig auteurs tussen 1648 en 1713.
Hieronder vallen twee journalen gemaakt door twee personen: de verslagen van Philips (1636-89)
en François de Zoete van Laecke (1637-1720) en Jacob (1671-1728) en Pieter van der Dussen
(1673-1726).33 De identiteit van acht auteurs, verantwoordelijk voor in totaal veertien verslagen,
is onbekend.34 De identificatie van één auteur, Hessel Vegelin van Claerbergen (1655-1715), is
onzeker.35 Van een andere auteur, Van der Gouw, weten we alleen zijn naam.36 Van eenenveertig
auteurs weten we meer over hun latere ambities en carrières, hoewel de hoeveelheid informatie
en secundaire literatuur verschilt per reiziger. Zo zijn er studies gewijd aan Christiaan Huygens
(1629-95), Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (1613-93) en Balthasar Moretus II (1615-74),
maar is onze kennis over veruit de meeste figuren, zoals Franco van Bleiswijck (1644-1723), Johannes Lieshoud (1628-63) of Adrianus van Overschie (ca. 1650-1724), bijzonder schamel.
Het oudste materiaal zijn twee verslagen van Johan Thijs (1621-53), geschreven tussen
1646 en 1648; het meest recente is het verslag van Cornelis Hop (1685-1762) uit 1711.37 De
bronnen variëren in vorm en grootte. Ze kunnen meer dan honderdvijftig folia beslaan, zoals de
verslagen van Coenraad Ruysch (1650-1731) en Lodewijk Huygens (1631-99), of het formaat
hebben van één of enkele pagina’s, zoals de latere verslagen van Vincent Laurensz. van der Vinne (1628-1702) en Arnout Hellemans Hooft (1629-80).38 De honderdzeven verslagen zijn opgenomen in een totaal aan drieënzestig manuscripten. Dat wil zeggen dat verschillende verslagen
over een langere periode kunnen zijn opgenomen in een convoluut. Zo bestaat het reismanuscript van Gerard Hinlopen (1644-1691) uit elf verslagen die elkaar chronologisch opvolgen.39
Op het Antwerpse manuscript MPM M 23 na, dat verslagen bevat van Van der Gouw, Balthasar
II en Balthasar III Moretus (1646-96), zijn verslagen in een manuscript van één auteur.40 In twee

33. De Zoete van Laecke 1656-1658; Van der Dussen 1699-1700.
34. Mijn eerste voijagie te water 1649; Volcht mijn tweede Reys 1650; Volcht mijn Spaensche Reijs 1652-1653; Volcht mijne
voeijagie 1653-1654; Reis door Frankrijk 1664; Journael van mijne reijse 1666; Reize door Duitsland na Italien 1677-1679;
Journael van mijn reijs 1682; Reijse in Engeland 1683; Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684; Reisjournalen van N.N.
1688; Reisjournalen van N.N. 1694; Reize door Duitsland na Hungarie 1696; Aantekeningh van onse reijse 1707-1708.
35. Vegelin van Claerbergen 1677.
36. Van der Gouw 1653.
37. Thijs 1646-1648; Hop 1711.
38. Ruysch 1674-1677; Huygens 1651-1652; Van der Vinne 1680; Hellemans Hooft 1674.
39. Hinlopen 1662; Hinlopen 1667-1668; Hinlopen 1670-1671; Hinlopen 1672; Hinlopen 1674; Hinlopen 1675a;
Hinlopen 1675b; Hinlopen 1678; Hinlopen 1680; Hinlopen 1681; Hinlopen 1683.
40. Het betreffende convoluut bestaat uit dertien onderdelen, waaronder twee verslagen van Balthasar Moretus II,
drie verslagen van Balthasar Moretus III, een verslag van Van der Gouw en twee, niet nader onderzochte verslagen
van F.M. Moretus. Van der Gouw 1653; Moretus II 1660a; Moretus II 1663; Moretus III 1664-1665; Moretus III
1668; Moretus III 1671; Moretus III 1680b.
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gevallen, de reisverslagen van George (1628-1712) en Willem de Mey (1658-1709), beschikken
we alleen nog over een negentiende-eeuwse transcriptie.41
De hoofdfocus ligt op de educatiereis van jongvolwassen Nederlandse mannen. Omdat
de educatiereis geen afgebakend fenomeen was en auteurs zelden de educatieve doelstelling van
hun reis expliciteerden in hun verslag, is er een bredere selectie gemaakt op basis van reisverslagen naar voornamelijk Engeland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Het
gaat daarbij om auteurs tussen de circa zestien en dertig jaar oud. Ook andere, doorgaans kortere, reisverslagen van dezelfde auteur zijn meegenomen om een beter beeld te kunnen vormen
van diens ontwikkeling. Dit komt qua aantal verslagen neer op ongeveer de helft van het corpus.
Qua aantal pagina’s is het echter aanzienlijk korter. In enkele gevallen zijn er meerdere verslagen
van één reis geschreven. Zo beschreven Lodewijk Huygens, Adriaen Schagen (1633-99) en George de Mey dezelfde diplomatieke missie naar Engeland.42 Ook die zijn meegenomen. Ten slotte
zijn enkele verslagen opgenomen uit persoonlijke interesse.43 Naast dit corpus is sporadisch gebruikgemaakt van andere vroegmoderne reisverslagen. Wanneer een dergelijk verslag vóór 1750
in de hoofdtekst van dit proefschrift wordt genoemd, is een beschrijving opgenomen in de
appendices.

1.3.1. Selectie
Bij de totstandkoming van het corpus heb ik voornamelijk gebruikgemaakt van het compendium
van reisverslagen van Noord-Nederlanders van Lindeman, Scherf en Dekker uit 1994.44 Omdat
reisverslagen kunnen overgaan in dagboeken en vice versa heb ik ook het herziene compendium
van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit 2016 ter hand genomen, samengesteld door
dezelfde onderzoekers.45 Daarin worden egodocumenten met een migrationeel karakter besproken, zoals dagboeken van militairen, politieke dissidenten en uitgewekenen.46 Aanvullend heb ik
de monografie van Frank-van Westrienen uit 1983, het compendium van handschriften en brieven van achttiende-eeuwse Italiëreizigers van Kuyvenhoven uit 1984 en het proefschrift van Verhoeven uit 2009 geraadpleegd, evenals de compendia van reisverslagen uit de Zuidelijke Nederlanden van Luijdjens uit 1931 en Groof uit 1991.47 Ten slotte heb ik enkele verslagen gevonden
in archiefbeschrijvingen op www.archieven.nl en www.nationaalarchief.nl.
Het compendium van reisverslagen van Lindeman, Scherf en Dekker is bij de corpusselectie van grote waarde geweest. Het heeft echter twee tekortkomingen: het is verouderd en het
hanteert strikte selectiecriteria. In het compendium zijn vindplaatsen en signaturen niet langer actueel. De onderzoekers hebben dat deels verholpen door in de digitale versie van het compendium te verwijzen naar nieuwe archieven en bibliotheken.48 In de appendices zijn deze vindplaatsen geactualiseerd. Daarnaast zijn er sinds de publicatie van het compendium verschillende
nieuwe reisverslagen aan het licht gekomen. Enkele daarvan liggen in Nederlandse instellingen.
41. De Mey 1840, 205-214; De Mey 1859, 28-29.
42. Huygens 1651-1652; Schagen 1651-1652; De Mey 1840, 205-214.
43. Cf. Van der Meersch 1672-1674; Bekker 1683.
44. Lindeman, Scherf en Dekker 1994.
45. Lindeman, Scherf en Dekker 2016.
46. Lindeman, Scherf en Dekker 1994, 10.
47. Luijdjens 1931, 205-229; Frank-van Westrienen 1983, 347-351; Kuyvenhoven 1984, 257-258; Groof 1991, 3-17;
Verhoeven 2009a.
48. Zie ook: www.egodocument.net.
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Daaronder bevinden zich verslagen van de Groninger Daniël Tjassens (1660-1713) uit
1683-1684, Cornelis van der Dussen (1684-1754) naar Londen uit 1706 en twee anonieme verslagen uit respectievelijk 1663-1664 en 1664.49 In het familiearchief Teding van Berkhout, dat in
1998 werd overgedragen aan het Nationaal Archief, liggen de journalen van Pieter Teding van
Berkhout (1643-1713) uit 1664 en Coenraad Ruysch uit 1674-1677.50
Om het geheel aan reisliteratuur tussen de zestiende en negentiende eeuw overzichtelijk
te houden, hanteerden Lindeman, Scherf en Dekker redelijk strikte selectiecriteria.51 Deels omdat
dit proefschrift een kortere periode beslaat, heb ik die selectie verruimd. Deze criteria hebben te
maken met de lengte van het document, de Noord-Nederlandse afkomst van de auteur en het
persoonlijk karakter van het verslag. Allereerst heeft het compendium verslagen weggelaten die
korter zijn dan tien bladzijden, op enkele uitzonderingen uit de zestiende en zeventiende eeuw
na.52 In mijn selectie heb ik dit criterium niet meegenomen. Reisnotities in almanakken heb ik wel
weggelaten. Dat materiaal is nog relatief slecht geïnventariseerd en bespreekt doorgaans alleen
reizen binnen de eigen grenzen.53 Ten tweede bespreekt het compendium alleen verslagen van
auteurs uit de Nederlandse Republiek. Auteurs uit de Zuidelijke Nederlanden zijn weggelaten.
Omdat ik een voorzichtige vergelijking met reizigers uit de Zuidelijke Nederlanden waardevol
achtte, zeker wat betreft religieuze observaties, heb ik acht verslagen uit het museumarchief Plantin-Moretus meegenomen, te weten die van Van der Gouw, Balthasar Moretus II en zijn zoon
Balthasar III.54 Ten derde was een voorwaarde voor opname het particuliere karakter van de
tekst. Daarmee trachtten de auteurs ambtelijke en zakelijke stukken, zoals scheepsjournalen, kasboeken en ambassadeverslagen te weren. Lindeman, Scherf en Dekker schrijven:
De beslissing was niet altijd eenvoudig, want de grens tussen het particuliere en het
openbare leven werd voor de negentiende eeuw niet zo streng getrokken als in latere
tijden. In ambtelijke en zakelijke stukken kunnen dus passages met een egodocumentair
karakter voorkomen.55
Door dit criterium is een aantal teksten niet meegenomen. De Reis-heuchenis (1598-1601), het zakelijke journaal van P.C. Hooft (1581-1647), schittert door afwezigheid.56 De keuze van de Lindeman, Scherf en Dekker om alleen persoonlijke documenten op te nemen is begrijpelijk. Zonder
dat criterium zou het boek een groot aantal lemma’s van verslagen van legaties bevatten, met
aandacht voor ambtsdragers in plaats van life-writing en egodocumenten van grote en kleine figuren uit de Nederlandse geschiedenis.57 Het probleem met deze aanpak wordt door de redacteurs
zelf aangestipt. Het is bijzonder moeilijk om een schifting te maken tussen teksten met een per-

49. Reisjournaal van een onbekende 1663-1664; Reis door Frankrijk 1664; Reepmaker 1666-1671; Tjassens 1683-1684;
Van der Dussen 1706.
50. Teding van Berkhout 1664; Ruysch 1674; Ruysch 1674-1677.
51. Lindeman, Scherf en Dekker 1994, 10.
52. Ibidem. Voor de zeventiende eeuw betreft dat de reisverslagen van Constantijn Huygens (1624), Claesz Arisz.
Caescooper (1680), en Cornelis van Alkemade (1686).
53. Salman 2001, 4-5. Zie ook: Smyth 2008, 200-206.
54. Van der Gouw 1653; Moretus II, 1660; Moretus II 1663; Moretus III, 1664-1665; Moretus III, 1664-1667;
Moretus III, 1668; Moretus III, 1671; Moretus III 1680a; Moretus III 1680b.
55. Lindeman, Scherf en Dekker 1994, 10.
56. Ibidem.
57. Voor een bespreking van het begrip ‘persoonlijk karakter’ zie ook: Barend-van Haeften 1992, 57-87.
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soonlijk en zakelijk karakter. Diplomaten weidden uit over persoonlijke voorvallen, terwijl educatiereizigers even goed een sec document konden bijhouden van louter uitgaven en afgelegde mijlen. Alleen door aandachtig lezen kan worden vastgesteld tot welke categorie een document
behoort. Dan nog is dat op subjectieve basis. Daarnaast kan een zakelijk verslag een waardevolle
toevoeging zijn op andere verslagen. Zo bieden de minuten van François van Aerssen van Sommelsdijk (1572-1641) een interessante aanvulling op de gedichten, brieven en reisnotities van
Constantijn Huygens (1596-1687) tijdens zijn reis naar Venetië in 1620.58 Door meerdere perspectieven naast elkaar te leggen, krijgen we immers een scherper beeld van een ondernomen
reis. Vanwege bovenstaande redenen heb ik de selectiecriteria van Lindeman, Scherf en Dekker
verruimd. Achttien verslagen (16,8%) in dit proefschrift zijn niet te vinden in hun compendia.59
Naast reisverslagen geven ook andere handschriftelijke bronnen toegang tot de belevingswereld van vroegmoderne reizigers. Daarvoor bestaat tot nu toe geen repertorium. Archivalia, zoals kasboeken, paspoorten en bagagelijsten, lichten in de meeste gevallen slechts het tipje
van de sluier op. Reisgedichten, alba amicorum en briefwisselingen daarentegen kunnen systematisch gebruikt worden om reizen te reconstrueren.60 Brieven geven een uitgebreid, maar in de
meeste gevallen eenzijdig beeld van de reis. Te denken valt aan de brieven van de textielmagnaat
Pieter de la Court van der Voort (1664-1739) aan zijn eega Sara Poelaart (1666-1740) uit 1700 of
de correspondentie van Adrianus de Kies van Wissen, die in 1708 aan zijn moeder Agatha van
der Dussen (1662-1717) schreef over zijn ervaringen in Rome.61 De reisbrieven van de geleerde
Laurens Gronovius (1648-1724), die onlangs in het privé-archief van de adellijke familie Van
Asch van Wijck zijn teruggevonden, vormen een waardevolle aanvulling op zijn journaal.62 In de
Britse National Archives te Kew bevinden zich ten slotte eenenvijftig reisbrieven aan Michiel
Heusch jr. (1641-68), die tussen 1664 en 1665 Italië verkende, uitgegeven door Marijke van der
Wal in 2019. Ze maken onderdeel uit van de Prize Papers, de uitgebreide Nederlandse brievencollectie die tijdens de Nederlands-Engelse oorlogen werd buitgemaakt en waarnaar pas recentelijk onderzoek werd gedaan.63

1.3.2. Periodisering
Dit proefschrift beslaat de periode tussen 1648 en 1713. De keuze voor deze periodisering rust
op drie argumenten. Ten eerste kan de tweede helft van de zeventiende eeuw voor de Nederlandse casus gezien worden als de bloeiperiode van de educatiereis. In deze periode is een verschuiving te observeren van de peregrinatio academica, de academische rondtocht langs buitenlandse universiteiten en academies, naar het wereldlijke curriculum van de educatiereis.64 Italië en Frankrijk
werden aantrekkelijke locaties vanwege hun culturele erfgoed. Volgens Rudolf Dekker degradeerde de Nederlandse educatiereis in de achttiende eeuw tot een “treur- en sukkelreisje”, een

58. Van Aerssen van Sommelsdijk 1853,4 5-137; Huygens 2003.
59. Het betreft de volgende verslagen: George de Mey (1651-1652); Van der Gouw (1653); Lodewijk Huygens
(1655); Balthasar Moretus II (1660, 1663); Balthasar Moretus III (1664-1665, 1668, 1671, 1680 I, 1680 II); Pieter
Teding van Berkhout (1664); Reis door Frankrijk (1664); Coenraad Ruysch (1674; 1674-1677); Willem de Mey (1679);
Vincent Laurensz. van der Vinne (1680); Daniël Tjassens (1683-1684); Cornelis van der Dussen (1706).
60. Deze bronnen worden in meer detail besproken op pagina 33-45.
61. Paulus Buys aan Louwe Janszoon, 1650; De la Court van der Voort 1928, 33-75; Kuyvenhoven 1984, 257.
62. Gronovius 1679-1681; Gronovius 1679-1682.
63. Heusch 2019, 9-11.
64. Verhoeven 2009a, 68-74; 93-94.
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korte en weinig inhoudelijke rondtocht langs de Loire. Van de 315 geïdentificeerde achttiendeeeuwse reisverslagen kunnen volgens hem slechts zeventien documenten geclassificeerd worden
als een educatiereis.65 Daaruit blijkt dat de Nederlandse educatiereis niet gelijkloopt met de bloeiperiode van de Engelse educatiereis, die doorgaans in de achttiende eeuw wordt gesitueerd.66
Ten tweede vallen het begin- en startjaar van deze periode-afbakening samen met belangrijke staatskundige veranderingen. In 1648 werd de Vrede van Münster gesloten, waarmee een
einde werd gemaakt aan de Tachtigjarige Oorlog. Hoewel verschillende onderzoekers kanttekeningen hebben geplaatst bij het gebruik van 1648 als strikte scheidslijn, kan men argumenteren
dat de Vrede van Münster een grote invloed had internationale politiek, militaire verhoudingen
en de mogelijkheden tot reizen.67 Dat is ook te zien aan het relatief grote aantal reisverslagen in
de jaren 1648, 1649 en 1650. De gedichten van de Haarlemse schilder Vincent Laurensz van der
Vinne vormen anekdotisch bewijs. In zijn poëzie legt hij het einde van de “wreeden Mars” uit als
een nieuwe mogelijkheid tot het verkennen van andere landen.68 Het eindjaar 1713, het jaar van
de Vrede van Utrecht, is een logische pendant op het beginjaar. Door dat eindjaar is het ook mogelijk om de veranderende verhoudingen met Frankrijk te bestuderen. Tijdens de Hollandse
Oorlog (1672-78), de Negenjarige Oorlog (1688-97) en de Spaanse Successieoorlog (1701-13),
evenals de periode omtrent de Revocatie van het Edict van Nantes (1685) bekoelden de verhoudingen met Frankrijk en werd het reizigers zelfs onmogelijk gemaakt om de Franse grenzen over
te steken. Frankrijk was voor Nederlandse reizigers daarentegen de hoofdbestemming van hun
educatiereis. Door de corpusafbakening te verruimen tot 1713 krijgen we iets mee van deze
spanning.
Ten derde is deze keuze gemaakt vanuit een kwantitatief oogpunt. Over deze periode
van vijfenzestig jaar beschikken we over voldoende reisdocumenten om uitspraken te kunnen
doen over identiteitsvorming. In de periode voor 1648 beschikken we over relatief weinig materiaal, terwijl de achttiende eeuw juist oververtegenwoordigd is. Ter vergelijking: in de periode vóór
1648 schreven Lindeman, Scherf en Dekker 34 lemma’s van reisverslagen. Voor de achttiende
eeuw ging het daarentegen om 315 lemma’s. Voor de corpusperiode 1648-1713 schreven zij 79
lemma’s.69

1.3.3. Representativiteit
Om identiteitsvorming in relatie tot de Nederlandse educatiereis te kunnen onderzoeken, is het
belangrijk dat het corpus reizigers bespreekt uit een vergelijkbaar sociaaleconomisch milieu. Reizen dienen comparatief te zijn. Het is goed om te beseffen dat het overgeleverde materiaal naar
alle waarschijnlijk maar een fractie is van de reisverslagen die destijds werden bijgehouden.70
Terecht merken onderzoekers op dat egodocumenten doorgaans bijzonder lastig materiaal vormen om casusoverstijgende uitspraken te kunnen doen over reisevoluties in de vroegmoderne

65. Dekker 1994, 15-22; Verkruijsse 2003, 12. Dekker laat echter na te vermelden om welke verslagen het gaat,
noch welke criteria hij handhaaft voor zijn definitie van een educatiereis. Zie voor de term ‘treur- en sukkelreisje’:
Guépin 1745.
66. Cf. Burgess en Haskell 1967; Paul 2008; Findlen, Wassying Roworth en Sama 2009; Tice en Harper 2010.
67. Onnekink 2009, 1-15.
68. Van der Vinne 1979, 42.
69. Lindeman, Scherf en Dekker 1994.
70. Frijhoff 1993, 88-95.
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tijd. Onderzoek is er eerder op gericht de uniciteit van deze bronnen aan te stippen dan een
kwantitatief-comparatief beeld te schetsen.71 Deze studie gaat echter niet over de ontwikkelingen
van vroegmoderne reiscultuur, zoals uitgebreid onderzocht door Frank-van Westrienen en Verhoeven, maar over de particuliere mechanismen van identiteitsvorming.72 Door te kijken naar culturele observaties en confrontaties waardoor identiteit werd gevormd, kunnen we een beter beeld
krijgen van onderliggende motivaties. Reizen en de neerslag van die reizen in journalen fungeren
in dat opzicht als de katalysator van identiteitsvorming.
Leeftijd
Volgens Frank-van Westrienen schommelde de leeftijd van educatiereizigers tussen de achttien
en tweeëntwintig jaar.73 Omdat dit een vrij beperkte marge is, heb ik voornamelijk gekeken naar
auteurs tussen de zestien en dertig jaar. Jongvolwassenen trokken incidenteel namelijk ook op latere leeftijd op educatiereis. Wanneer we kijken naar de leeftijd op het moment van een eerste
reisverslag, zoals weergegeven in grafiek 1, dan blijkt dat de gemiddelde leeftijd 23 jaar was. De
mediaan is 21. Uitschieters zijn Pieter de Graeff (1638-1707) aan de ene kant, die op zijn zestiende naar het hof van Brandenburg afreisde, en Balthasar Moretus II en Balthasar Bekker
(1634-98) aan de andere, die op latere leeftijd een rondreis maakten.74 Naast de anonymi zijn Carolus Casparus Neander (ºca. 1655), Tjepcke van Eminga (ca. 1657-1733), Adrianus van Overschie (ca. 1650-1724) en Van der Gouw niet opgenomen in deze boxplot, omdat hun exacte geboortejaar onbekend is.75 Wanneer we kijken naar de leeftijd van reizigers op hun eerste
gedocumenteerde reis, bijvoorbeeld in het journaal van een familielid, dan ligt het gemiddelde
iets lager, namelijk op 22 jaar. Reizigers als Allard de la Court (1688-1755), Christiaan Huygens
en Abraham (1643-1728) en Pieter van der Meersch (º1677) trokken al eerder op reis.
Afkomst
Bijna driekwart van alle auteurs (25) in dit corpus is geboren in Holland (zie grafiek 2). Het andere kwart wordt gevormd door auteurs uit Friesland (5), Overijssel (5) en Stad en Ommelanden
(1).76 Anonymi van wie de woonplaats niet onmiddellijk duidelijk is, zijn niet meegenomen in
deze grafiek. Hetzelfde geldt voor Balthasar II en Balthasar III Moretus uit Antwerpen en Menso
Alting (1636-1712) uit Emden.
De regio Holland is in dit corpus oververtegenwoordigd. Hoewel er in Brabant een traditie was van studenten op peregrinatio academica lijken de verslagen van educatiereizigers voornamelijk afkomstig uit Holland.77 Het probleem daarbij is dat de vraag naar Nederlandse identiteit een
Hollandocentrisch karakter vertoont. We moeten echter niet uit het oog verliezen dat Holland de

71. Baggerman en Dekker 2004b, 11-12; Verhoeven 2009a, 29.
72. Frank-van Westrienen 1983; Verhoeven 2009a.
73. Frank-van Westrienen 1983, 66.
74. De Graeff 1655; Moretus III 1680b; Bekker 1683.
75. Pieter van der Meersch (º1677), George de Mey (1628-1712), Willem de Mey (1658-1709) en Ernst Frederik
Vegelin van Claerbergen (º1648) zijn daarentegen wel meegenomen. Hun exacte geboortedatum is niet bekend, maar
hun geboortejaar wel.
76. Voor Friesland gaat het om Balthasar Bekker, Tjepcke van Eminga, Jarich van Ockinga (1644-1714) en Ernst
Frederik en Hessel Vegelin van Claerbergen, voor Overijssel Jacob en Laurens Gronovius, Hendrik Jordens, Egbert
de Pomerede en Adolph Hendrik van Rechteren en voor Stad en Ommelanden Daniël Tjassens.
77. Bots en Frijhoff 1983, 13-30.
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nucleus van de Republiek was, met het grootste aantal inwoners en de meest uitgebreide literaire
productie.78 De hegemonie van Holland onderschrijft de noodzaak om in dit onderzoek naast
Nederlandse identiteit ook te differentiëren tussen regionale identiteiten.
Grafiek 1: Leeftijd bij aanvang van het eerste reisverslag (n=42)
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Berkhout) of Poitiers (Coenraad Ruysch).83 Van sommige auteurs (5), die doorgaans niet in het
strikte stramien van de educatiereis vallen, is bekend dat zij geen academische opleiding volgden.
De boekdrukkerszoon Johannes Lieshoud, de Haarlemse schilder Vincent Laurensz. van der
Vinne en leden van de koopmansfamilie Van der Meersch waren niet in de collegebanken te
vinden.
Deze gegevens zijn gebaseerd op alba studiosorum, de intekenboeken van de universiteiten van Leiden, Franeker, Groningen en Utrecht, in aanvulling met secundaire literatuur.84 Daarin
is doorgaans de naam, faculteit, leeftijd en geboorteplaats van een student opgenomen. In verschillende gevallen (8) boden de alba geen of geen eenduidig antwoord.85 Deze auteurs zijn derhalve weggelaten.

Grafiek 2: Afkomst van auteurs (n=36)

Grafiek 3: Religie van auteurs (n=42)

Religie
De meeste auteurs in dit corpus waren protestants (zie grafiek 3), wat gezien de religieuze verdeling van de zeventiende-eeuwse elite in de Republiek niet uitzonderlijk was. De anonymi zijn
daarbij niet meegerekend. De meeste reizigers waren calvinistisch. Als tegengeluid bevat dit corpus ook verslagen van drie doopsgezinde auteurs – de familie Van der Meersch – en vijf katholieke auteurs, te weten Egbert de Pomerede (º1628), Adrianus van Overschie, Tjepcke van Eminga en de Zuid-Nederlandse Balthasar II en Balthasar III Moretus.79
Studie
De meeste Noord-Nederlandse auteurs in dit corpus (23) studeerden voorafgaand aan hun reis
aan de universiteit van Leiden (zie grafiek 4). Enkelen kozen voor een studie aan de universiteit
van Groningen (3), de universiteit van Franeker (3), het Deventer Athenaeum Illustre (1) of het
Collegium Auriacum te Breda (2). De Zuid-Nederlandse familie Moretus ging school in Antwerpen, Doornik en Parijs.80 Daarnaast stonden twee auteurs ingeschreven bij meerdere universiteiten in de Republiek. Christiaan Huygens matriculeerde op 12 mei 1645, in het gezelschap van
zijn broer Constantijn (1628-97), aan de Leidse rechtenfaculteit, waarna hij vanaf maart 1647 het
college in Breda bezocht.81 Predikant Balthasar Bekker (1634-98) bezocht Groningen en Franeker.82 Verschillende auteurs matriculeerden of haalden een licentiaat of doctoraat tijdens hun
educatiereis in plaatsen als Siena (Arnout Hellemans Hooft), Angers (Constantijn Huygens jr.),
Orléans (Lodewijk Huygens, Pieter de Graeff en Gerard Hinlopen), Bourges (Pieter Teding van

78. Meijer Drees 1999, 112-113.
79. Van der Meersch 1672-1674; Van der Meersch 1700; Van der Meersch 1703; Moretus III 1680a; Moretus III
1680b; De Pomerede 1648-1650; Van Overschie 1674-1676; Van Eminga 1678-1682.
80. Voet 1969, 216-227.
81. Du Rieu 1875, 358; BWN, IV, 69.
82. Bekker matriculeerde op 11 april 1650 in Groningen en op 8 maart 1653 in Franeker. Historisch Genootschap
Groningen 1915, 61.
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83. Frank-van Westrienen 1983, 325-333.
84. Du Rieu 1875; Rijksuniversiteit te Utrecht 1886; Historisch Genootschap Groningen 1915; Fockema Andreae
en Meijer 1968.
85. Naast de anonymi betreft het Egbert de Pomerede, Adrianus van Overschie, Daniël Tjassens, Hendrik Jordens,
Jacob, Pieter en Cornelis van der Dussen en Allard de la Court. Onduidelijkheid bestaat bijvoorbeeld over de broers
Jacob en Pieter van der Dussen. Frank-van Westrienen vond in het album studiosorum van Leiden een inschrijving
op 17 september 1699 van ene Jacob van der Dussen uit Gouda en Petrus Constantinus (Pieter) van der Dussen) uit
Delft. De twee waren op die betreffende datum echter reeds in Duitsland. Frank-van Westrienen 1983, 327;
Lindeman, Scherf en Dekker 1994; Van de Pol 2011, 79-81.
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Grafiek 4: Opleiding van auteurs (n=36)
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die twee groepen 49% (51 verslagen) van het corpus. Qua aantal pagina’s komt dat neer op 66%
(6.369 pagina’s).91
Grafiek 5: Aantal verslagen, periodieke verdeling (n=104)92

Periodieke verdeling
In grafiek 5 is de verdeling van reisverslagen per periode te zien. Het startjaar van het verslag is
in deze analyse iedere keer als maat genomen. De jaren zestig en zeventig van de zeventiende
eeuw zijn met name goed vertegenwoordigd (52). Tussen 1685 en 1713 is er echter een terugval
in het aantal reisverslagen. Dat komt niet overeen met het totaal aan verslagen dat Lindeman,
Scherf en Dekker bespreken in hun compendium.86 Wel is er in deze periode een grote krimp
van reisverslagen naar Frankrijk, een van de hoofdbestemmingen van de educatiereis. Logischerwijs heeft dat een tekenend gevolg voor dit corpus. Hoogstwaarschijnlijk is dit lage aantal gerelateerd aan de Revocatie van het Edict van Nantes, de Negenjarige Oorlog en de Spaanse Successieoorlog.87 In grafiek 6 is daarnaast het aantal verslagen per jaar te zien. De krimp vanaf 1685 is
daarin beter zichtbaar. In tegenstelling tot grafiek 5 zijn alle beschreven jaren in een verslag afzonderlijk meegenomen.

Grafiek 6: Aantal verslagen per jaar (n=161)

Reisdoel
In het corpus onderscheid ik vijf reisdoelen: educatie, diplomatie, cultuur/vermaak, zaken en militair. Ik baseer me daarbij op het systeem van Verhoeven.88 Op deze classificatie valt veel af te
dingen. Zo is de categorie ‘cultuur/vermaak’ tamelijk vaag. Het bevat verslagen die geen educatief doel expliciteren, maar die wel de traditionele locaties van een educatiereis beschrijven. Bovendien zijn de scheidslijnen lang niet zo nauwkeurig te trekken: een reis kon immers meerdere
doelen hebben.89 39% (41 verslagen) heeft een uitgesproken educatief doel. Het zijn educatiereizen in de strikte zin van het woord. Omdat jongvolwassenen ook als gentilhommes meereisden op
een diplomatieke missie, moet de categorie diplomatie hierbij worden gerekend.90 Samen vormen

86.
87.
88.
89.
90.

Lindeman, Scherf en Dekker 1994.
Zie voor de populariteit van Frankrijk pagina 85-92.
Verhoeven 2009a, 78.
Ibidem.
Zie ook pagina 67-85.
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91. Overigens moet hierbij wel de kanttekening worden geplaatst dat verslagen verschillen in fysiek formaat.
Reisverslagen zijn doorgaans geschreven in quarto- of octavoformaat, maar ook kleinere exemplaren komen voor.
Een weergave in paginanummers is derhalve altijd een grove schatting.
92. Let erop dat de verslagen van Johan Thijs zijn meegenomen. De eerste kolom beslaat dus slechts drie jaar. Thijs
1646; Thijs 1646-1648.
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Grafiek 7: Reisdoel (n=104)
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Grafiek 8: Reisdoel (pagina’s) (n=102)93

Reizen naar Frankrijk en Italië
In totaal beschrijven 44 verslagen een reis naar Frankrijk. Zoals te zien is in grafiek 10 is er met
name interesse in Frankrijk in de jaren zestig, zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig van
de zeventiende eeuw. Mogelijk door de Revocatie van het Edict van Nantes, de Negenjarige Oorlog en de Spaanse Successieoorlog verminderde de interesse in Frankrijk. Grafieken 5 en 6 laten
zien dat dat ook een gevolg heeft voor het gehele corpus. Zoals te zien is in grafiek 11 is de interesse in Italië gelijkmatig verdeeld in dit corpus. In totaal beschrijven 17 verslagen een reis naar
Italië. Dat is aanzienlijk minder dan naar Frankrijk, terwijl Italië doorgaans als hoofdbestemming
wordt gezien van de educatiereis. Veel reizen naar Italië vinden plaats rond het Heilige Jaar, zoals
in 1649-50, 1674-75 en 1699-1700.95
Grafiek 9: Bezochte landen (n=104)

Bezochte landen
In dit corpus zijn verslagen opgenomen naar voornamelijk Engeland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Omdat ook andere verslagen van dezelfde auteur zijn meegenomen, die doorgaans kortere reizen in de Noordelijke of Zuidelijke Nederlanden beschrijven,
schommelt dit beeld ietwat. Voor de volgende grafieken gelden enkele voorbehouden. Allereerst
gaat hier niet om bestemmingen, maar om bezochte landen. Dat onderscheid maakt duidelijk dat
de volgende grafieken geen verschil maken tussen landen als reisbestemming en landen als transferland, zoals de Zuidelijke Nederlanden en Duitsland. Ten tweede bestaat het narratologische probleem dat verteltijd en vertelde tijd in reisverslagen zelden overlappen. De tijd die een reiziger in
een bepaald land spendeert, hoeft niet overeen te komen met het aantal pagina’s.94 Ten slotte versta ik onder bezochte landen de eenentwintigste-eeuwse territoriale equivalenten. Het gaat bijvoorbeeld om Duitsland en Italië en niet om zeventiende-eeuwse territoria als het keurvorstendom Brandenburg en de Republiek Genua.
In grafiek 9 zijn alle bezochte landen weergegeven. Daaruit blijkt dat met name Frankrijk
(44 verslagen) de hoofdbestemming is in dit corpus, terwijl Zwitserland (17), Italië (17), Engeland (15) en Oostenrijk (13) in mindere mate een plek innemen. De Zuidelijke Nederlanden (32)
en Duitsland (37) konden een bestemming zijn, maar fungeerden in veel gevallen als een transferland naar Frankrijk en Italië. De Republiek (84) was zowel het punt van vertrek als bestemming op zich. Twintig verslagen laten na om het vertrek of de aankomst in het thuisland te bespreken. In de categorie ‘Anders’ bevinden zich reizen naar Slowakije (3), Tsjechië (3), Polen (3),
Denemarken (3), Portugal (2), Hongarije (1), Griekenland (1), Turkije (1) en Zweden (1). De
bovenstaande locaties worden hieronder in meer detail besproken.

93. Omdat het aantal pagina’s van de verslagen van George en Willem de Mey onbekend is (ze zijn alleen in editie
overgeleverd), zijn deze verslagen niet meegenomen.
94. Verhoeven 2009a, 47-51.
- 16 -

Grafiek 10: Verslagen over Frankrijk (n=44)96

95. Zie ook pagina 235-239.
96. Twee verslagen vallen in twee tijdframes.
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Grafiek 11: Verslagen over Italië (n=17)97

Reizen naar Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden
Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden fungeerden in veel gevallen als transferland naar Frankrijk en Italië. Van de 37 verslagen naar Duitsland zien ongeveer zeventien verslagen Duitsland als
bestemming. Bij de Zuidelijke Nederlanden gaat het om circa dertien verslagen. Het gaat daarbij
om gezantschappen, militaire ondernemingen of plezierreizen naar Antwerpen, Brussel, Spa en
Kleef. In grafieken 12 en 13 is de verdeling te zien.
Reisduur
Reizen in dit corpus namen, van deur tot deur, gemiddeld 207 dagen in beslag. De mediaan is 91
dagen. De kortste reisnotitie is van Willem de Mey, die in 1679 slechts één dag in Frankrijk besprak. De langste reizen werden gemaakt door Tjepcke van Eminga (1367 dagen), Carolus Casparus Neander en zijn pupil Gerard Horenken (1663-1712) (1243 dagen), de geleerde Laurens
Gronovius (1068 dagen) en Coenraad Ruysch (909 dagen). In grafiek 14 is de verdeling te zien.
Verslagen waarbij het aantal reisdagen onbekend is of waarvan alleen een schatting kan worden
gemaakt, zijn weggelaten. Incomplete reisverslagen zijn wel meegenomen.
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Grafiek 12: Verslagen over Duitsland (n=37)100

Grafiek 13: Verslagen over de Zuidelijke Nederlanden (n=32)101

Grafiek 14: Aantal reisdagen (n=93)

Grootte
De verslagen in dit corpus zijn gemiddeld 94 pagina’s lang. De mediaan is 63 pagina’s. Het kortste verslag is dat van Vincent Laurensz. van der Vinne (1628-1702) in 1680.98 Het langste verslag
is dat van Adrianus van Overschie uit 1674-76.99 In grafiek 15 is de verdeling te zien. Let erop dat
folia zijn omgerekend naar pagina’s (een folium is twee pagina’s). Er kan daarbij een kleine foutmarge zijn opgetreden van één extra pagina. Een kleine foutmarge moet ook in ogenschouw
worden genomen voor ongepagineerde en ongefolieerde verslagen.

97. Drie verslagen vallen in twee tijdframes.
98. Van der Vinne 1680.
99. Van Overschie 1674-1676.
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100. Drie verslagen vallen in twee tijdframes.
101. Een verslag valt in twee tijdframes.
- 19 -

Itinerarium

Grafiek 15: Aantal pagina (n=101)
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Overschie, geschreven in het Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands, is daarbij de grote
uitzondering.108
Grafiek 16: Taal in reisverslagen (n=104)

Auteurschap en perspectieven
De meeste verslagen in dit corpus hebben slechts één auteur. In acht gevallen is de identiteit van
die auteur onbekend. In twee gevallen is er sprake van coauteurs, te weten in het verslag van Philips en François de Zoete van Laecke uit 1656-58 en van Jacob en Pieter van der Dussen uit
1699-1700.102 Daarnaast beschikken we over verschillende perspectieven op dezelfde reizen. Tien
reisverslagen in dit corpus zijn zo eveneens geboekstaafd in officiële diplomatieke verbalen van
ambassadeurs extraordinaris en envoyés. Zo valt het journaal van Cornelis van der Dussen naast
het verbaal van gezant Willem Buys (1661-1749) te leggen.103 Verschillende verslagen in het corpus beschreven dezelfde reis. Gentilhommes Lodewijk Huygens en Adriaen Schagen en scheepspredikant George de Mey schreven over dezelfde diplomatieke onderneming naar Engeland in
1651-52.104 Zowel de gebroeders De Zoete van Laecke, hun tutor Antoine de Brunel (1622-96)
en hun neef Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk (1637-88) schreven ten slotte over een reis
naar Frankrijk en Italië in 1656-58.105 Daarnaast zijn reisverslagen losser aan elkaar verbonden.
Coenraad Ruysch en Adrianus van Overschie maakten deel uit van de Nederlandse gemeenschap
in Italië en ontmoetten elkaar meermaals.106 Tussen de verschillende reizen zijn de lijntjes soms
kort.107
Incompleetheid
Drieëndertig verslagen in dit corpus zijn incompleet. Het gaat daarbij zowel om reisverslagen
met ontbrekende pagina’s als om verslagen die nalaten te berichten over het vertrek of de
thuiskomst.
Taal
Zoals te zien in grafiek 16 is het merendeel (78%) geschreven in het Nederlands. De rest bestaat
uit Franse (13%), Latijnse (4%) en meertalige (5%) verslagen. De meertalige verslagen bestaan
doorgaans uit een afwisseling tussen Nederlands en Frans. Het reisverslag van Adrianus van
102. De Zoete van Laecke 1656-1658; Van der Dussen 1699-1700.
103. Van der Dussen 1706; SG 8656.
104. Huygens 1651-1652; Schagen 1651-1652; De Mey 1840, 205-214.
105. De Zoete van Laecke 1656-1658; De Brunel 1665; Van Aerssen van Sommelsdijk 1903, 173-256.
106. Ruysch 1674-1677; Van Overschie 1674-1676.
107. Six van Chandelier 1991.
- 20 -

Aanvullende bronnen
Een groot aantal reisverslagen (36) in dit corpus beschikt over aanvullende parateksten. Het gaat
daarbij zowel om peri- en epiteksten, bronnen die respectievelijk in het reismanuscript zijn opgenomen en daarbuiten vallen.109 Onder de epiteksten vallen onder andere meer dan tweehonderd
brieven, ruim dertig tekeningen, zesentwintig diplomatieke stukken van gezantschappen (verbalen, minuten, rapporten en brieven van recendentie), twee gedichten, een katern met instructies,
een kasboek, een losse rekening, een manuscript met aantekeningen, een portret en een academische bul. Daaronder valt te denken aan losse correspondentie van Daniël met zijn oom Bernard
Tjassens, een pronkgedicht van Laurens Gronovius voor zijn pupil Andries Bicker van Swieten
(1670-96) op het behalen van zijn promotie, diverse pentekeningen van Constantijn Huygens jr.
en reisinstructies van Balthasar II Moretus aan zijn zoon. Een beschrijving van alle aanvullende
bronnen wordt gegeven in de appendices.

1.4. Theoretisch kader en methode
Twee centrale concepten in dit proefschrift zijn identiteitsvorming en zelfrepresentatie. Ik versta
onder identiteitsvorming de identificatie van personen met een sociale groep, zoals ‘calvinisten’,
‘Nederlanders’ of ‘de elite’. Leden van die groep hechten waarde aan bepaalde, min of meer
vaststaande eigenschappen en gedragingen. Identiteit is nooit enkelvoudig, eenvoudig of stabiel.
Een individu identificeert zichzelf met verschillende, soms tegenstrijdige sociale groepen en kan
dat proces door nieuwe persoonlijke inzichten altijd heroverwegen.110 Wetenschappelijk onderzoek is niet in staat om alle facetten van een individu uitputtend te beschrijven en zoomt daarom
in op één of meerdere groepen waartoe iemand behoort.111 Ik bestudeer de identiteit van vroegmoderne reizigers door verschillende deelidentiteiten nader onder de loep te nemen. Hoe wordt
108. Van Overschie 1674-1676. Zie ook pagina 118-127.
109. Van Bork et al. 2002, lemma’s ‘paratekst’; ‘epitekst’; ‘peritekst’.
110. Fearon 1999, 1-7; Wetherell en Mohanty 2010, 3-5.
111. Fearon 1999, 7-16.
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een elitereiziger op zijn educatiereis gevormd door zijn geografische afkomst, zijn protestantse
geloof, zijn masculiniteit, zijn opleiding en zijn sociaal-maatschappelijke positie? Deze verschillende elementen kunnen elkaar overlappen. Hoewel sommige reizigers vaker de revue passeren
dan andere, gaat het hier nadrukkelijk niet om de identiteit van individuele reizigers, maar om de
identiteit van inwoners van de Republiek die deelnamen aan dezelfde culturele praktijk.
Identiteit wordt bepaald – en het beste gereconstrueerd – tijdens een confrontatie met de
Ander.112 Hoewel een eigen identiteit fluïde en veelzijdig is, wordt een conflict met de Ander vaak
gereduceerd tot een binaire oppositie. Het is een tegenstelling tussen ons en hen.113 Het kan hier
gaan om conflicten op grote schaal, zoals een oorlog met een buitenlandse mogendheid of de latere verzoening tijdens diplomatieke onderhandelingen.114 Het kan ook een strijd zijn met de natuur, wanneer een hongersnood of overstroming als gedeeld trauma de eigen groepsidentiteit
versterkt en aanspoort tot saamhorigheid en liefdadigheid.115 De vroegmoderne educatiereis was
een confrontatie op kleine schaal. Als sluitstuk van een maatschappelijke educatie in de Republiek was het doorgaans de eerste keer dat een jongeling maanden- en soms jarenlang huis en
haard verliet en het buitenland verkende. In een ander land, stad en herberg zag hij andere culturen en geloven, regels en normen, gebruiken en gewoontes die tot nadenken stemden en hem lieten reflecteren op de standaard waarmee hij was opgegroeid. Confrontaties konden leiden tot acceptatie, appreciatie en culturele assimilatie, maar ook tot wantrouwen, afgrijzen, scepsis en spot.
Hoe die wijzer ook uitsloeg, een reiziger werd gedwongen zijn eigen waarden te heroverwegen.
Een belangrijke toevoeging is dat het hier gaat om zelfrepresentatie. Dat begrip is uitgewerkt door de Amerikaanse literatuurwetenschapper Stephen Greenblatt, die dit proces beschrijft
als het construeren van een publiek persona. In zijn beroemd geworden studie Renaissance SelfFashioning uit 1980 bestudeert Greenblatt de wijze waarop de elite in de vroegmoderne periode
zichzelf presenteerde middels kunst en literatuur.116 Ook educatiereizigers waren bezig met selffashioning. Hun verhalen bevinden zich niet in een historisch vacuüm, maar waren bedoeld voor
een klein, maar belanghebbend publiek. Een reiziger wilde goed voor de dag komen voor ouders,
familieleden en vrienden en zette bijvoorbeeld zijn educatieve vorderingen, zijn kosmopolitische
houding of zijn calvinistische wantrouwen jegens katholieken in de verf. Een journaal is daarom
geen getrouwe verslaglegging van wat hij echt voelde of meemaakte, maar van hoe hij zichzelf
graag presenteerde.117 Bovendien conformeerde hij zich bij het schrijven van zijn journaal aan bepaalde genre-eisen. Dat maakt dat sommige zaken naar de achtergrond verdwijnen en andere
juist op de voorgrond treden.118 Zo is er veel aandacht voor stadsbeschrijvingen en katholieke gebruiken, maar worden alledaagse activiteiten, geldzaken en contact met bedienden slechts mondjesmaat vermeld.

112. Stein en Pollmann 2010, 6. Voor de filosofische implicaties van dit wij-zijdenken, zie: Visker 2007, 81-99; Stets
en Burke 2000, 224-226.
113. Visker 2007, 81-99; Stein en Pollmann 2010, 17-18.
114. Voor identiteitsvorming tijdens oorlog en conflict, zie bijvoorbeeld: Pollmann 2011; Jensen en Geerdink 2013;
Jensen 2013. Voor identiteitsvorming tijdens het vredesproces, de andere kant van de medaille, zie: De Bruin et al.
2015; Jensen 2016a.
115. Zie bijvoorbeeld: Jensen 2018; Jensen 2020a, 147-164; Jensen 2020b, 270-293. Zie ook het themanummer
‘Coping with crisis’ van Dutch Crossings uit 2016. Esser en Meijer Drees 2016, 93-96.
116. Greenblatt 1980. Zie ook: Pieters 2001.
117. Cf. Gabbard 2003, 83-100.
118. Verhoeven 2009a, 27-28. Zie ook pagina 62-64.
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Bij het bestuderen van identiteitsvorming moeten twee aanpalende onderzoeksgebieden
genoemd worden: imagologie en cultural memory studies. Imagologie houdt zich bezig met de literaire, clichématige en imaginaire beeldvorming van andere volkeren en naties. Het gaat daarbij
om de manieren waarop stereotyperingen en literaire topoi ideeën over de Ander in hoge mate
beïnvloedden. Confrontaties met de Ander – op de bühne, in een boek of in het echt – zetten
aan tot zelfreflectie.119 Ontmoetingen met andere volkeren en andere landen zorgden ervoor dat
reizigers afgesleten clichés herhaalden, toetsten of heroverwogen. Door dit spiegelproces dachten zij bovendien na over hun eigen nationale karaktereigenschappen. Cultural memory studies is
daarnaast het interdisciplinaire veld dat zich bezighoudt met de vraag hoe historische actoren
omgingen met het verleden.120 Die herinneringen werden verankerd door fysieke locaties en artefacten, zoals monumenten of graven, maar ook door tradities, culturele praktijken en verhalen.
Nauw gerelateerd hieraan is het concept lieux de mémoire van de Franse historicus Pierre Nora. Lieux de mémoire zijn plaatsen van herinnering, gewijde locaties van een nationaal verleden. De reflectie op deze plekken zorgde voor een bewuste omgang en een constant herinterpreteren van
het verleden.121 Op hun educatiereis bezochten Nederlandse calvinisten voortdurend locaties die
hen herinnerden aan een gedeeld nationaal of confessioneel verhaal.
Omdat een reiziger ten doel had om ouders en vrienden te informeren, te amuseren en te
overtuigen van zijn goede gedrag, presenteerde hij een specifiek zelfbeeld. Bij het lezen van reisjournalen is het dan ook cruciaal om in het oog te houden wat dat beeld was, hoe een reiziger
zich daaraan conformeerde en, minstens zo belangrijk, hoe hij zich daaraan onttrok. De materialiteit van reisverslagen speelt een belangrijke rol. Omwille van de leesbaarheid gaan edities van
reisverslagen vaak stilletjes voorbij aan de idiosyncratische materiële eigenschappen van een manuscript. Desalniettemin mogen die niet onderschat worden. Een afwezig titelblad, een slordige
penvoering en duizend-en-een doorhalingen suggereren immers dat het document een kladje
was, niet bedoeld voor verdere verspreiding. Bewuste lacunes, die bij terugkomst konden worden
ingevuld met extra informatie of pentekeningen, laten daarentegen iets doorschemeren over de
prominente positie van het journaal, eventuele literaire aspiraties van de auteur en de intentie om
het journaal in druk uit te geven.122
Bij het bestuderen en inzichtelijk maken van meer dan honderd handgeschreven reisverslagen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van diverse digitale middelen. Daarbij valt onder andere
te denken aan digitale repertoria als Delpher, de beeldbank van het Rijksmuseum of de pamfletverzameling van de Knuttelcollectie, maar ook aan middelen om zelf data te verzamelen en databases aan te leggen. Zo gebruikte ik een eigen ontwerp in Filemaker om reizigers en hun reizen,
verslagen, gedichten, brieven en randmateriaal zorgvuldig te inventariseren. Deze inventarisatie is
in uitgeschreven vorm terug te vinden in de appendices van dit proefschrift.123 Een onmisbaar
programma voor dit onderzoek was ATLAS.Ti. Dat programma voor kwalitatieve data-analyse
wordt doorgaans gebruikt binnen de sociale wetenschappen.124 Met ATLAS.Ti is het mogelijk
om grote hoeveelheden tekst of afbeeldingen in te laden en deze per pagina, regel of woord te
119. Beller 2007, 6-8; Leerssen 2007, 26-28.
120. Erll 2008, 1-4.
121. Nora 1989, 12; Den Boer 2008, 20-21.
122. Zie hiervoor ook pagina 45-64.
123. Filemaker Pro 16 Advanced, v. 16.0.3.302.
124. ATLAS.Ti, v. 8.4.5. Zie ook: Friese 2012.
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voorzien van een bepaalde code. De codes die ik gebruikte, zijn direct gerelateerd aan de verschillende thema’s in dit proefschrift, te weten status, educatie, masculiniteit, religie en nationaliteit. Onder het kopje status vallen zo onder meer de codes ‘adel en vorsten’, ‘audiënties, ‘consumptie’, ‘kleding’ en ‘omgang met bezoekers’. Op een vergelijkbare manier koppelde ik de
ingeladen afbeeldingen aan plaatsnamen. Passages op de onderstaande folia bijvoorbeeld, genomen uit het journaal van Arent van der Meersch uit 1703, zijn zo gekoppeld aan dertien verschillende codes en tien verschillende locaties. Het programma maakt het mogelijk om het geanalyseerde corpus te doorzoeken op een code of combinatie van codes. Zo kon ik in één
oogopslag zien wie wat negatiefs schreef over relieken of kon ik de verschillende passages over
Bazel naast elkaar leggen. ATLAS.ti was in dit onderzoek nadrukkelijk een hulpmiddel en geen
primaire analysemethode. Een groot aantal, maar zeker niet alle teksten in het onderzoekscorpus
zijn ermee bestudeerd. Om die reden doe ik dan ook geen kwantitatieve uitspraken over bijvoorbeeld het aantal vermeldingen van relieken, jezuïeten of de paus. Bovendien was het coderen een inductief en reflexief proces, waarbij sommige codes gaandeweg aanslibden en andere
juist ineffectief bleken. De code ‘Batavieren’ bijvoorbeeld, bedoeld voor verwijzingen naar de
Batomythe, bleek weinig tot geen resultaten op te leveren, ook al classificeert de socioloog Philip
Gorski dat als een veelgebruikt topos in zeventiende-eeuwse literatuur.125
Afbeelding 1: Een folium uit het journaal van Arent van der Meersch (1703) in ATLAS.Ti.

125. Gorski 2010, 1428-1468.
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Afbeelding 2: Vermeldingen van plaatsen in ATLAS.Ti.

Om het corpusmateriaal inzichtelijker te maken, koos ik er daarnaast voor om te werken met het
gebruiksvriendelijke Google Earth.126 Hoewel er uiterst complexe GIS-software beschikbaar is
om historische kaarten accuraat te projecteren, was het voor mij met name van belang om te visualiseren hoe een individuele reis verliep en hoe die afweek of samenliep met andere reizen in
zijn soort. Op basis van de Google Earth-data van dit proefschrift werd het reisjournaal van
Johan en Cornelis de Witt in online vorm uitgegeven, gevisualiseerd en verrijkt.127 Het programma heeft echter beperkingen. Zo leent het zich niet voor uitgebreide kwantitatieve analyses of
waarheidsgetrouwe illustraties op stads- of straatniveau op basis van historisch beeldmateriaal.
Wel kan de beschikbare GPS-data eenvoudig worden geëxporteerd naar specialistischere software toebereid op dat soort taken. Illustratief voor de mogelijkheden van GIS-onderzoek is het
‘Mapping the Republic of Letters’-project van Stanford University. Op basis van een analyse van
John Ingamells compendium van de Britse en Ierse educatiereis, was het mogelijk om te visualiseren welke Italiaanse plaatsen of welk type transport door de tijd heen het populairst waren.128
In het begin van dit onderzoek was het noodzakelijk om handmatige transcripties van
reisverslagen te maken.129 Transcriberen is een tijdrovende, maar tegelijkertijd ook dankbare klus,
waarbij je als onderzoeker gedwongen wordt het manuscript op de vierkante millimeter nauwgezet te bestuderen. Sinds 2019 zijn de toepassingen van HTR-software (handwritten text recognition) echter zo geavanceerd, dat het mogelijk is om handgeschreven reisverslagen automatisch te
transcriberen. Ik maakte dan ook dankbaar gebruik van het HTR-programma Transkribus en het
ingeladen IJsberg-model van het Nationaal Archief. Dat computermodel werd getraind op basis
van meer dan zesduizend handmatig getranscribeerde pagina’s uit het laat-zeventiende- en achttiende-eeuwse VOC-archief van het Nationaal Archief en regionale collecties van negentiende-

126. Google Earth Pro, v. 7.3.3.7786. Zie voor meer professionele software bijvoorbeeld ArcGIS Pro. Voor
toepassingen van GIS-software en de spatial turn, zie: Bodenhamer, Corrigan en Harris 2010; Gregory en Geddes
2014.
127. De digitale versie maakte ik samen met Ineke Huysman, Jean-Marc van Tol en Roosje Peeters. Zie hiervoor
www.johandewitt.nl; Huysman en Peeters 2020.
128. Travelers on the Grand Tour 2011.
129. Op www.alanmoss.nl staan de editie van het reisverslag van Coenraad Ruysch (1674-1677) en transcripties van
de reisverslagen van Gerard Hinlopen (1662; 1667-1668), Joan Geelvinck (1663-1664), de Amsterdamse vader
(1677-1679; apodemische inleiding ‘Onderrigt van ‘t geen een Reiziger dient waar te neemen’), Ernst Frederik
Vegelin van Claerbergen (de aantekeningen ‘Mores animadversiones et consuetudines Parisienses’ uit 1669) en
Cornelia Carolina de Vassy (1748).
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eeuwse notariële akten.130 Als coördinator van het IJsberg-transcriptieteam was het in 2019 mijn
taak om de accuratesse van het model te garanderen. Deze software illustreert de snelheid van
ontwikkelingen binnen Digital Humanities. Terwijl in 2013 machineleesbaar gemaakte oude
drukken nog bol van transcriptiefouten stonden, is het nu mogelijk om de computer te leren om
Gotische drukletters of handgeschreven tekst, variërend van sierlijke lussen tot hanenpoten, bijzonder accuraat te transcriberen.

Afbeelding 3: Gevisualiseerde reisverslagen in Google Maps.

Itinerarium

1.5. Presentatie van de route
Dit boek is opgezet als educatiereis en deze paragraaf is zijn routekaart. In de aankomende
hoofdstukken passeren steeds andere landen en streken de revue, gekoppeld aan een van de
hoofdthema’s van dit boek. Zo kunnen lezers, net als reizigers grofweg drie eeuwen geleden, met
een stevige voorbereiding vertrekken uit Nederland om na een lange omzwerving door achtereenvolgens Frankrijk, de Alpen, Italië, Zwitserland en Duitsland thuis te komen voor een conclusie. Hoewel deze opzet thematisch is, trek ik dwarsverbanden met locaties elders in Europa. Dat
is niet anders dan de educatiereiziger dat zelf deed: met iedere afgelegde mijl had hij meer culturele bagage om vergelijkingen te kunnen trekken.
Het volgende hoofdstuk, het vertrek uit de Republiek, biedt een inleiding op de educatiereis en de diverse bronnen die daarover handelen. Ik bespreek de Nederlandse educatiereis binnen het brede Europese kader en licht kort de humanistische wortels toe die aan deze reisvorm
ten grondslag liggen. Daarnaast gaat het om de verschillende bronnen die iets onthullen over
reiservaringen, zoals alba amicorum, reisgedichten en correspondentie. Omdat ik voornamelijk
leun op reisverslagen neem ik dit genre, zijn lezers en functies en de genese ervan nader onder de
loep.
In de twee hoofdstukken over Frankrijk gaat het vervolgens over educatie en status. Zoals al in de naam besloten ligt, gaat de educatiereis om educatie. Secundaire literatuur gaat echter
maar mondjesmaat in op de vraag wat precies de educatieve meerwaarde van zo’n onderneming
was. Het eerste Frankrijkhoofdstuk biedt een bottom-up-perspectief door te bestuderen hoe reizigers reflecteerden op educatieve idealen. Het tweede hoofdstuk is gecentreerd rondom Parijs, de
hoofdbestemming op onze route, en gaat over de sociaal-maatschappelijke positie van jonge
elitereizigers. Het bekijkt hun elitaire levensstijl in de grote stad en de diverse manieren waarop
zij in contact stonden en contact zochten met de elite, variërend van visites aan rijke bankiersfamilies tot een audiëntie met koning Lodewijk XIV (1638-1715).
Hoofdstuk 5 gaat over verschillende vormen van masculiniteit. Het constante gevaar van
dieven en struikrovers of gevaarlijke bergpassages, waarbij een misstap een gebroken been of erger betekende, resulteerde in een onderkoelde manier van schrijven, waarop de educatiereiziger
zijn eigen dapperheid etaleerde. Eenmaal gearriveerd in de stad, in een sociaal schermspel met de
elite, werd er juist een heel ander masculien beeld van hem verwacht, als iemand die elegant en
moeiteloos gesprekken met de andere sekse aanknoopte. Die dubbele beelden staan in dit hoofdstuk centraal. Tegelijkertijd werpen we een blik op de reisverslagen van vrouwelijke reizigers. Zij
maakten weliswaar geen lange educatiereis, maar deden vanaf het begin van de achttiende eeuw
wel verslag van reizen naar de Zuidelijke Nederlanden. Hun perspectieven en interesses vormen
een contrapunt op de educatiereis, die tot ver in de achttiende eeuw door mannen werd
gedomineerd.
In het Italiëhoofdstuk gaat het om religie, een van de hete hangijzers voor ouders die hun
zonen naar het buitenland stuurden. Ik bestudeer hierin de verschillende houdingen van protestanten tegenover katholicisme, variërend van participatie en appreciatie van katholieke gebruiken
als het Heilige Jaar tot onverholen spot en kritiek op katholieke processies en heiligenverering.
Dat laatste zette aan tot een stevig protestants, antikatholiek tegengeluid. Ook komt in dit hoofdstuk ter sprake wat er gebeurde wanneer een Nederlander niettemin werd bekeerd. De casus van
Albert Burgh (1650-1708) laat zien hoe bekering leidde tot shock en wederzijdse uitsluiting.

130. Transkribus, v. 1.8.0. Zie voor het IJsberg-mode: De ijsberg zichtbaar maken 2020.
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Het laatste inhoudelijke hoofdstuk, de terugweg naar de Republiek, gaat ten slotte over
nationale identiteit. Het onderzoekt de verschillende culturele grenzen die een Nederlander tegenkwam en hoe hij in zijn journaal vooropgezette vooroordelen en clichés over andere landen
en volkeren herhaalde, controleerde en heroverwoog. Ook nodigde buitenlandse historie, zoals
de vernietiging van Maagdenburg tijdens de Dertigjarige Oorlog, uit om na te denken over actuele en traumatische gebeurtenissen in het vaderland. De laatste twee paragrafen verkennen lieux de
mémoire, plaatsen van herinnering in binnen- en buitenland. Het laat zien in hoeverre locaties als
het graf van Erasmus (1466-1536) in Bazel, de tombe van Willem van Oranje in Delft
(1533-1584) of de maritieme zege bij Chatham in 1667 gekoppeld waren aan gevoelens van nationale trots.
Na deze omzwervingen keren we terug in de Republiek om de verschillende deelidentiteiten uit de vorige hoofdstukken – buitenlandse educatie, status, masculiniteit, religie en nationaliteit – naast elkaar te leggen en samen te voegen tot één ‘reizigersidentiteit’. De bijlagen die daarop volgen, genoemd als reisbescheiden, vormen een overzicht van reizigers, reisverslagen,
gezantschappen en reizende families die in dit proefschrift langskomen.

Vertrek

2. Vertrek
2.1. De educatiereis
In de zeventiende en achttiende eeuw was het een goed gebruik dat rijke en invloedrijke families
hun zonen op educatiereis stuurden, een lange en vooral dure trektocht door Europa. Zo’n reis
gold meestal als het sluitstuk van een maatschappelijke opleiding. Wanneer jongemannen hun
studie aan de universiteit succesvol hadden afgerond, kregen zij de gelegenheid om één of zelfs
meerdere jaren landen als Frankrijk, Italië, Zwitserland en Engeland te verkennen en op stand te
leven in grote steden als Rome, Parijs en Genève. De reis was voornamelijk voorbehouden aan
mannen, hoewel vanaf de tweede helft van de achttiende ook enkele vrouwen verslag deden van
hun omzwervingen door Italië en Frankrijk.1 De educatiereis was ook een familietraditie. Verschillende generaties van de prestigieuze families Moretus, Huydecoper, Teding van Berkhout,
De la Court, Vegelin van Claerbergen en Huygens brachten verslag uit van hun reiservaringen.
Zonen traden – letterlijk en figuurlijk – in de voetstappen van hun vader en grootvader.
Jongeren vertrokken doorgaans in het gezelschap van leeftijdsgenoten. Om controle te
houden stuurden ouders oudere neven en familievrienden mee op pad. Ook huurden zij tutors
in, die het kroost konden doceren over de belangrijkste bezienswaardigheden en intussen alle
educatieve vorderingen (of gebrek daaraan) rapporteerden aan het thuisfront. Andere jongeren
werden meegezonden met een diplomatiek gezantschap, waarmee zij het hof van Brandenburg,
Stockholm of Madrid konden bezoeken. Dat was financieel aantrekkelijk. Vaders beknibbelden
soms op de hoge kosten die gepaard gingen met de traditionele route door zonnig Italië en
Frankrijk door hun zoon elders in Europa als gentilhomme hand- en spandiensten te laten verrichten. Bevriende diplomaten en figuren met ouderlijk overwicht konden bovendien een oogje in
het zeil houden. Dankzij verschillende audiënties en zijdelingse ontmoetingen met buitenlandse
hoogwaardigheidsbekleders had zo’n diplomatenreis een vergelijkbare allure.2
De educatiereis moest leiden tot persoonlijke, professionele en morele groei. Sinds de
zestiende eeuw benadrukten humanistische auteurs in hun pedagogische traktaten het nut van
verre reizen, zowel voor de reiziger zelf als zijn vaderland. Een jongeling werd blootgesteld aan
andere Europese culturen, volkeren, bestuursvormen en gebruiken en diende buitenlandse deugden te imiteren.3 De onderneming was bovendien een kwestie van prestige en status. Door een
klein leger aan privé-instructeurs in te huren, maakte een reiziger zichzelf adellijke vaardigheden
eigen als paardrijden, schermen en stijldansen en leerde hij om vloeiend en accentloos een
vreemde taal te spreken. Daarmee bootste een patriciërszoon de gracieuze en zelfverzekerde
houding van een aristocraat na.4 Ook kon hij alvast handige contacten leggen voor een toekomstige carrière op het pluche. Tegelijkertijd was de educatiereis een formatieve ervaring, de eerste
keer dat een jongen zelfstandig en zelfredzaam moest reizen en leven. Idealiter veranderde hem
dat in een man van de wereld, gereed om zijn eerste bestuurlijke ambt te bekleden.
Nauw verbonden aan de educatiereis is de peregrinatio academica. Tijdens deze academische
pelgrimage bezochten jongeren de meest vooraanstaande universiteiten van Europa, waar zij
1. De laatste jaren is er meer aandacht voor de onderbelichte rol van vrouwen op de educatiereis. Zie bijvoorbeeld:
Lawrence 1994; Dolan 2002; Devitt Tremblay 2018, 24-41; Meens en Sintobin 2018. Zie ook pagina 203-214.
2. Verhoeven 2009a, 80-84.
3. Frank-van Westrienen 1983, 45; Stannek 2001, 41-46; Boutier 2005, 237.
4. Stannek 2001, 55-63; Verhoeven 2009a, 36-37.
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contact legden met gerenommeerde geleerden of een graad behaalden.5 Gedurende de zeventiende eeuw nam de populariteit van deze academische trektocht af en bood het meer wereldlijke
curriculum van de educatiereis een aantrekkelijk alternatief. Onderwijs aan de buitenlandse academie werd vervangen door praktisch onderwijs in de stad.6 Hoewel historica Frank-van Westrienen een scherpe tweedeling heeft geprobeerd te maken tussen de ‘academiereis’ en de ‘educatiereis’, vertonen beide typen bijzonder veel overlap. Educatiereizigers konden immers ook een
licentiaat bemachtigen of hun album amicorum vullen met vriendschappelijke woorden van geleerden, terwijl rondtrekkende studenten even goed proefden van niet-academische bezienswaardigheden in Zuid-Europa.7
De educatiereis wordt door historici vaak de ‘grand tour’ genoemd. Die term is wat ongelukkig. Het wekt ten onrechte de suggestie dat ‘grand tour’ in de vroegmoderne tijd een veelgebruikt en uniform begrip was. Verschillende historici hebben gezocht naar een eerste vindplaats
van de term. Het vroegste voorbeeld in Engeland vinden we in een brief van de edelman Francis
Windebank (1572-1646), die in september 1605 aan zijn vader rapporteerde over “un si grand
tour”.8 In Duitsland repte graaf Johann Sigismund zu Lynar (1616-65) in 1633 voor het eerst
over een “grosse tour”.9 Het eerste voorbeeld in Nederland is volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal een brief van Maria van Reigersberch (1589-1653). Op 22 oktober 1624 schreef zij
aan haar echtgenoot, de beroemde rechtsgeleerde Hugo de Groot (1583-1645), over “den toer
van Vrankrijck” van neef Dirk Graswinckel (ca. 1600-66).10 Het eerste Nederlandse reisjournaal
dat het begrip noemt, op 21 februari 1646, is van de hand van Johan de Witt (1625-72).11 Johan
Thijs (1621-53) en Joan Huydecoper jr. (1625-1704) hadden het in hun reisverslagen, respectievelijk uit 1647 en 1648, over een “grand tour de France” en “den grooten tour”.12 Dergelijke vindplaatsen worden als bewijsstuk aangedragen dat de ‘grand tour’ een ingeburgerd begrip was.
Voor het Engelse taalgebied wordt daarnaast vaak beargumenteerd dat de beroepsreiziger Richard Lassels (ca. 1603-68) het begrip populariseerde in zijn postume reisgids The Voyage of Italy
uit 1670.13 In de praktijk kwam de term slechts mondjesmaat voor. Contemporaine reizigers uit
de Republiek hadden het eerder over hun ‘reijse’, ‘voyage’ of ‘itinerarium’.14 Britten noemden het
een ‘voyage’, Duitsers een ‘Länderreise’.15 Met dergelijke termen verwezen buitenlandgangers
naar de educatiereis ruim voordat het van origine Franse begrip ‘grand tour’ voet aan wal kreeg.16
5. Zie voor de peregrinatio bijvoorbeeld: De Ridder-Symoens 1983, 3-11; Berns 1988, 155-181; Leibetseder 2010,
419-420.
6. Verhoeven 2009a, 84-94.
7. Frank-van Westrienen 1983, 8-9. Voor de discussie zie: Bots en Frijhoff 1983, 13-30; Frank-van Westrienen
1984, 12-14.
8. Stoye 1952, 66.
9. Leibetseder 2010, 423.
10. WNT, lemma ‘toer’, 5e; Maria van Reigersberch aan Hugo de Groot, Middelburg, 22 oktober 1624 (Van
Reigersberch 1902, 117).
11. De Witt 1645-1647, f. 3r.
12. Frank-van Westrienen 1983, 2; Joan Huydecoper jr. aan Vanderscheur, La Rochelle, 15 juli 1648 (Huydecoper
1648c).
13. Stagl 1995, 72-73. De term ‘grand tour’ was voor Lassels op de eerste plaats een middel van adverteren. Hij
probeerde de lezer te overtuigen van de meerwaarde van een buitenlandse reis en strooide rijkelijk met exotische
woorden als ‘grand tour’ om zichzelf te presenteren als doorgewinterde globetrotter.
14. Verhoeven 2009a, 15. ‘Reijse’ is in het gros van de gevallen te vinden. De uitzondering is Jacob van Foreest, die
zijn reisverslag uit 1660 de titel Journael op de groote tour meegaf. Van Foreest 1660b.
15. Boutier 2017; Chodějovská en Hojda 2017, 83-107.
16. Over die Franse wortels valt overigens ook weer te twisten. Pauncefort heeft laten zien dat het woord niet
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Daarnaast definiëren historici de grand tour vaak als een langdurige rondreis door Frankrijk en
Italië. Voor reizigers was de term aanzienlijk minder stabiel: het kon slaan op een reis door heel
Europa, een verkenning van Frankrijk of een rondtocht door een kleiner gebied. Terwijl Joan
Huydecoper het had over een rondreis door Frankrijk, sloeg “grooten tour” voor Johan de Witt
slechts op een uitgebreide trip langs de Loire.17 In het merendeel van de vindplaatsen ontbreekt
bovendien Italië, waarvoor de aparte term ‘giro’ werd gebezigd. Wanneer we het hebben over de
‘grand tour’ dan gaat het kortom om een modern etiket dat historici op een reistraditie plakken.
Om die reden heb ik het liever over de Nederlandse educatiereis.
De educatiereis was een Europese traditie. Hoewel wetenschappelijke literatuur van oudsher de meeste aandacht vestigt op achttiende-eeuws Engeland, was de educatiereis niet louter
voorbehouden aan Engelse edellieden. De adel en het patriciaat van onder meer de Nederlandse
Republiek, Frankrijk, de Duitse landen, Tsjechië, Hongarije, het Pools-Litouwse Gemenebest,
Scandinavië en Rusland maakten vergelijkbare ondernemingen.18 Naast wetenschappelijke aandacht voor deze nationale varianten, hebben onderzoekers de laatste jaren ook aandacht voor
transnationale perspectieven.19 Het educatieve doel van die verschillende nationale varianten was
grotendeels hetzelfde, maar onder meer de populariteit, duur en kosten van de reis verschilden
van land tot land. De hoogtijdagen van de Nederlandse educatiereis lagen in de zeventiende en
vroege achttiende eeuw.20 Daarmee verschilt het van veel andere Europese naties, waar het juist
in de achttiende en negentiende eeuw tot volle wasdom kwam. In de Republiek waren het met
name regentenzonen of kinderen van handelsmagnaten die op reis trokken. Ook de adel nam
deel, maar in aanzienlijk mindere mate dan in bijvoorbeeld Engeland of Duitsland.21 De adel was
hoe dan ook al minder goed vertegenwoordigd in de Republiek. Hoewel we het kostenplaatje van
de educatiereis niet moeten onderschatten, leek de onderneming bovendien relatief goedkoper
en korter dan in buurlanden.22
De hoofdbestemmingen van de educatiereis waren Frankrijk en Italië, maar reizigers deden ook Engeland, Zwitserland, Duitsland en andere Europese landen aan. De barre winter- en
hete zomermaanden spendeerden zij vaak in grote steden als Parijs, Genève en Rome, waar zij
zichzelf een adellijke levensstijl aanmaten en verschillende tutors inhuurden. Reizigers maakten
gebruik van vervoersmiddelen als paarden, schepen en diverse typen postkoets. Doorgaans reisden zij van dorp tot dorp, waarbij zij hun bagage vooruitzonden en onderweg halthielden in een
plaatselijke herberg, soms aanbevolen in een reisgids. Daar nuttigden zij een middagmaal, brachten de nacht door of verversten hun paarden. Reizen gebeurde zelden alleen. Een groep bood

voorkwam in Franse pedagogische traktaten en dat het pas aan het einde van de achttiende eeuw opdook in lexica.
Pauncefort 2017, 27-45.
17. Frank-van Westrienen 1983, 2-3; De Witt 1645-1647, f. 3r; 14r. Opvallend is dat De Witt de frase ‘de grooten
tour’ niet gebruikte in zijn kladaantekeningen van 21 februari 1646.
18. Voor Frankrijk zie: Boutier 2005, 237-253; Bély 1990; Bély 1992, 15-26. Voor het Habsburgse Rijk: Stannek
2001; Leibetseder 2004; Keller 2005, 429-454; Kolck 2010. Voor Rusland: Berelowitch 1993, 193-209. Voor PolenLitouwen: Bratuń 2002; Bratuń 2003, 7-12; Bömelburg 2005, 309-326; Jaskanis et al. 2006; Sołtys 2008; Markiewicz
2011; Kamecka 2012; Kucharski 2013; Roćko 2014. Voor Tsjechië: Kubeš 2013; Chodějovská en Hojda 2014;
Chodějovská en Hojda 2017. Voor Scandinavië: Niléhn 1983; Helk 1991. Voor Luxemburg: Rohstock en Schreiber
2012, 174-193.
19. Leibetseder 2010, 417-449; Sweet, Verhoeven en Goldsmith 2017.
20. Dekker 1994, 15-22.
21. Frank-van Westrienen 1983, 59; Verhoeven 2009a, 55-57.
22. Zie hiervoor ook pagina 144-147.
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immers meer veiligheid tegen gevaren op de weg of een regio geteisterd door struikrovers. Aangekomen in de metropool, waar zij een week of zelfs meerdere maanden verbleven, huurden
reizigers bij de hospita een kamer als uitvalsbasis. Zij nestelden zich in de stad, brachten visites
aan de plaatselijke elite en verzilverden hun krediet- en wisselbrieven bij bevriende handelscontacten en bankiers. Reizen met geld op zak werd door reisgidsen immers ten stelligste afgeraden,
omdat het voor bandieten zou werken als rode lap op een stier.23 In de stad huurden reizigers lokale bedienden en tutors in. Ze genoten van diners, theaterbezoeken en middagen op het malieveld en werden langzaamaan vertrouwd met het reilen en zeilen van de stad.
Hoewel iedere educatiereis anders liep, zijn er gedurende de zeventiende eeuw duidelijke
patronen in routes en bezienswaardigheden te herkennen. De meeste reizigers trokken per schip
langs de Franse kust naar havendorpen als Dieppe en Le Havre. Met het luwen van de Dertigjarige Oorlog werden ook landreizen via Antwerpen, Brussel en Cambrai populairder.24 Enkelen
kozen ervoor om eerst het Kanaal over te steken en Engeland te bezichtigen. Daar verbleven zij
in de hoofdstad, zagen zij de koninklijke paleizen van Windsor en Hampton Court en maakten
zij meerdaagse tripjes naar de universiteitssteden Oxford en Cambridge. Noordelijker kwamen
reizigers doorgaans niet en ook Wales en Ierland waren geen voor de hand liggende bestemmingen. Vanuit Rye of Dover maakten reizigers vervolgens de oversteek naar Frankrijk. Daar trok
vrijwel iedereen naar Parijs, wat een verblijf van weken of zelfs maanden kon opleveren. Vervolgens lag een maandenlange verkenning van de Loirestreek in het verschiet – in de historiografie
ook wel een ‘petit tour’ genoemd – met steden als Orléans, Blois, Tours, Saumur, Angers en Nantes.25 Die regio trok bekijks door zijn uitstekende academies en was door de aanwezigheid van
hugenoten des te aantrekkelijker voor reizigers van calvinistische snit.26 Na dit verblijf trokken
Nederlanders doorgaans via de Franse westkust naar het zuiden en bezochten zij steden als La
Rochelle en Bordeaux. Daarna ging de reis oostwaarts via Toulouse, Montpellier en Nîmes.
In Zuid-Frankrijk lag een oversteek naar Italië in het vooruitzicht, bijvoorbeeld via de Ligurische zeeroute tussen Marseille, Genua en Livorno. De meesten trokken echter eerst naar
Lyon om vervolgens voorafgaand aan Italië langere tijd halt te houden in Genève. Die calvinistische zusterrepubliek was voor Nederlandse reizigers bijzonder aantrekkelijk. Via een overtocht
door de bergen, bijvoorbeeld tussen Grenoble en Turijn, kwamen reizigers ten slotte in het
langverwachte Italië aan. Daar bezochten zij verschillende grote steden als Milaan, Bologna, Padua, Florence en Rome. Nadat zij de antieke en katholieke attracties van de Eeuwige Stad hadden
gezien, kozen sommigen voor een tweeweekse trip naar Napels. Daar beklommen zij de Vesuvius en zagen zij Pozzuoli – voor de blootlegging van Pompeii de voornaamste ruïne van Italië.27
Napels was doorgaans de meest zuidelijke bestemming op de route. Na een langer oponthoud in
Venetië, waar zij over het San Marcoplein flaneerden en het veelgeprezen Muranoglas op de kop
tikten, keerden reizigers huiswaarts. De meesten trokken via Tirol Duitsland binnen, maar enkelen kozen voor een omweg via Wenen en Bratislava. Duitsland gold doorgaans enkel als doorreisland.28 Sommigen hadden niettemin oog voor plaatsen als Augsburg, Neurenberg, Frankfurt
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Verhoeven 2009a, 106-128.
Idem, 328-333
Frank-van Westrienen 1983, 1-3.
Verhoeven 2010, 615-634.
Frank-van Westrienen 1983, 294-296.
Verhoeven 2009a, 47-51. Zie ook pagina 19.
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en Keulen. Via de Rijn trokken Nederlandse educatiereizigers vervolgens naar huis, vaak met een
laatste bezoek aan Kleef en Nijmegen. Het oosten van Duitsland werd doorgaans overgeslagen,
hoewel Hamburg en Brandenburg op vergelijkbare reizen wel degelijk de aandacht trokken.
De educatiereis gebeurde niet overhaast. Het was de bedoeling dat jongeren zich voorafgaand aan de reis goed in de materie verdiepten. Het genre van de ars apodemica, lessen over de
kunst van het reizen, zette helder uiteen wat een jongeling moest zien, doen en leren om het onderste uit de kan te halen.29 De geleerde adviezen van zestiende-eeuwse humanisten als Justus
Lipsius (1547-1606) en Filips van Marnix van St. Aldegonde (1540-98) bleven lange tijd beeldbepalend.30 Een reiziger diende vooraf aantekeningen te maken over de steden die hij maanden later zou bezoeken en schreef alvast wijze adviezen neer op de schutbladen van zijn journaal. Zijn
ouders stippelden de ideale route uit. Die werd grotendeels bepaald door reisliteratuur. Reisgidsen hielden rekening met de educatieve voordelen van grote centra als Parijs, maar namen ook de
vermeende fysieke en morele gevaren van een land als Italië in overweging, dat alleen veilig werd
geacht voor de meer ervaren globetrotter.31 De route werd eveneens gedomineerd door praktische overwegingen, zoals militaire conflicten of pestuitbraken. Andere locaties werden juist aantrekkelijker omdat ouders konden leunen op bevriende handelscontacten.
Ook gedurende de reis zelf hielden ouders constant een vinger aan de pols. Ouders en
kinderen correspondeerden over de stand van zaken, de gemaakte kosten en educatieve vorderingen, waarbij er soms met bezorgdheid en soms met argwaan werd gereageerd. Het doembeeld
dat bij ouders heerste, was immers dat hun kroost het geld opsoupeerde aan alcohol, vrouwen en
dure kleding. Brieven en kasboeken waren een extra garantie dat hun kinderen het niet al te bont
maakten. Tegelijkertijd zorgden plaatselijke kennissen of meegezonden tutors ervoor dat alles
keurig verliep. Zijn ervaringen boekstaafde een reiziger ten slotte in een journaal. Daarin lezen
we over aantrekkelijke vergezichten, gevaarlijke voorvallen en persoonlijke beslommeringen.
Reisverslagen zitten als egodocumenten het dichtst op de authentieke ervaring van reizigers,
maar geven ook inzicht in het aantrekkelijke plaatje dat dagboekschrijvers presenteerden voor familie en vrienden.

2.2. Bronnen van ervaring
Reizigers deden op verschillende manieren verslag van hun ervaringen in het buitenland. Correspondentie met het thuisfront onthult iets over persoonlijke wederwaardigheden en praktische zaken als routes en leefgeld. De handtekeningen in een album amicorum getuigen van ontmoetingen met illustere geleerden. In gedichten, zoals die van Constantijn Huygens (1596-1687), Reyer
Anslo (1626-69) of Caspar van Kinschot (1622-49), klinken ten slotte literaire clichés door over
het beschaafde of zondige buitenland. Al deze zaken komen samen in reisverslagen. Ze bespreken vormende ervaringen, hooggeplaatste ontmoetingen, culturele vooroordelen en logistieke
aangelegenheden. Verschillende historici hebben een pleidooi gehouden om een keur aan bronmateriaal gebruiken om greep te krijgen op de variëteit en complexiteit van het vroegmoderne
reizen. Het traditionele onderzoek naar literaire, gepubliceerde verslagen wordt daarmee ver-

29. Zie voor de ars apodemica: Stagl 1995; Enenkel en De Jong 2019.
30. Rycke 1970, 203-210; Papy 2019, 93-113.
31. Frank-van Westrienen 1983, 43-45.
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ruimd met een breed scala aan bronmateriaal.32 Zo houden sociaal historici het overzicht door te
kijken naar historische tendensen in mobiliteit en duiken zij daarvoor douaneregisters, alba
studiosorum, rekeningen, diploma’s en soortgelijk archiefmateriaal op. Deze macroaanpak is met
name schatplichtig aan de systematische ontsluiting van reishandschriften, waarop historici zich
sinds de jaren tachtig hebben toegelegd.33 Kunsthistorici zetten historische artefacten in de
schijnwerpers die emblematisch zijn voor het vroegmoderne reizen. Literatuurwetenschappers
proberen op hun beurt individuele verslagleggingen te rijmen met brieven, kladjes en reisnotities,
tekeningen, gedichten en populaire reisgidsen.
Dit specifieke onderzoek gaat over identiteits- en beeldvorming. Het gaat in op de vraag
hoe jonge reizigers hun buitenlandervaringen presenteerden en wat dat zegt over hun identiteit.
Deze paragraaf gaat allereerst nader in op de diverse bronnen die worden gehanteerd binnen het
historische onderzoek naar de educatiereis en de mogelijkheden en beperkingen in het onderzoek naar beeldvorming en self-fashioning. Daarna worden achtereenvolgens alba amicorum, gedichten en brieven besproken. Ten slotte wordt uitgebreid stil gestaan bij het genre van het
reisverslag en wordt onderzocht wat de genese en het leespubliek blootleggen in het onderzoek
naar identiteitsvorming.

2.2.1. Verre vriendschap
Een rijke bron om vroegmoderne reizen te onderzoeken en te reconstrueren, is het album
amicorum. Het was een goed gebruik onder Duitse, Scandinavische en Nederlandse reizigers om
een luxe uitgeven album mee te nemen, die eigenaars onderweg voorlegden aan geleerden, hooggeplaatste personen en bevriende medestudenten. In dergelijke vriendschapsboekjes zijn tal van
handtekeningen, spreuken en wijsheden, tekeningen en vriendelijke woorden terug te vinden. De
traditie werd met name verspreid binnen de studentengemeenschap. Nederlanders die matriculeerden in Leiden konden een album bijhouden, evenals reizigers die een peregrinatio academica ondernamen en verschillende buitenlandse instituten aandeden.34 Zo hield de Nederlandse studentengemeenschap van Angers, een stad die vanwege zijn universiteit en rijacademie een populaire
bestemming werd, een kostbaar, geïllustreerd album bij (zie afbeelding #). De inscribenten maakten hun status duidelijk door hun intekeningen te vergezellen met rijkelijk versierde heraldische
wapens.35
De groei van de studentenpopulatie aan de relatief nieuwe universiteit van Leiden ging
gepaard met een toename aan bijgehouden alba amicorum. Met name tussen 1590 en 1620 werd
het vriendschapsboek populair. Tussen de jaren 1660 en 1740 daarentegen nam het gebruik af.36
In het corpus van dit proefschrift zitten zich geen reizigers die zowel een reisverslag als een album amicorum bijhielden. Desalniettemin beschikken we over een aantal interessante alba van
educatiereizigers uit deze periode, zoals het mooie marokijnen vriendschapsboek dat de Dordtse
pensionaris Nicolaas Vivien (1631-92), neef van Johan de Witt, bijhield tijdens zijn rondreis naar

32. Verhoeven 2009a, 19-34; Rees, Siebers en Tilgner 2002, 35-62.
33. Rees, Siebers en Tilgner 2002, 39. Voor de Republiek is het compendium van Lindeman, Scherf en Dekker nog
altijd leidinggevend. Voor het compendium van Britse en Ierse reizigers zie: Ingamells 1997.
34. Heesakkers en Thomassen 1990, 9-13.
35. Offerhaus 1990, 74-76.
36. Heesakkers en Thomassen 1990, 11-13.
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de universiteitssteden van Wittenberg, Leipzig, Heidelberg en Neurenberg in 1654.37 Het album
van de Middelburgse magistraat Johannes Honingh (1635-92), die in 1662 naar Frankrijk en
Zwitserland reisde, is met namen als Jacob Cats (1577-1660), Daniël Heinsius (1580-1655),
Christiaan Huygens (1629-95) en Anna Maria van Schurman (1607-78) een feest van herkenning.38 Het vriendschapsboek van de Friese schilder Wybrand de Geest (1592-ca. 1661), alias ‘De
Friesche Adelaer’, die in de jaren tien leefde en werkte in Italië, geeft ten slotte een inkijkje in de
Nederlandse gemeenschap van schilders in Rome.39

2.2.2. Dichter bij het vreemde
Verschillende reizigers berichtten in versvorm over hun educatiereis. Van enkelen is louter deze
literaire verslaglegging overgeleverd. Van de doperse dichter Reyer Anslo, die in het gezelschap
van Arnout Hellemans Hooft (1629-80) in 1649 naar Italië toog, rest ons slechts één gedicht over
de reis die hij maakte.40 Zeker in het geval van Anslo, die zich in Rome bekeerde tot het katholicisme, is het teleurstellend dat zo weinig bronmateriaal is overgeleverd.41 Ook van de dichter
Matthijs van der Merwede (ca. 1625-ca. 1677), die tussen 1646 en 1649 in het buitenland vertoefde, zijn louter gedichten overgeleverd. In zijn notoir geworden bundel Uyt-heemsen oorlog ofte Roomse min-triomfen uit 1651 dichtte hij, tot grote ophef van zijn tijdgenoten, op petrarkistische wijze
over seks met minderjarige Italiaanse meisjes. In Utrecht werd de bundel tot de brandstapel veroordeeld.42 De betreffende gedichten ogen tot op zekere hoogte waarheidsgetrouw: ze staan vol
met exacte data en concrete plaatsaanduidingen en werden per post verzonden aan vrienden in
het vaderland. Hoewel het in opzet verschilt van een écht reisverslag, kunnen de gedichten als
een doorlopend journaal gelezen worden.43
Voor andere reizigers vormen gedichten een aanvulling op het reisverslag. Zonder zijn
brieven en gedichten zou de Reis-heuchenis, het zakelijke reisverslag dat P.C. Hooft (1581-1647) bijhield tussen 1598 en 1601, bijzonder weinig loslaten over de ervaringen van de jongvolwassene
elitereiziger. Het verslag is als historisch document weliswaar een broodnodige aanvulling op de
biografie van de zeventiende-eeuwse schrijver, maar het geeft niets prijs over diens persoonlijke
ervaringen in het buitenland. Door critici is het journaal daarom weleens verguisd als “een van de
grootste tegenvallers uit de literatuurgeschiedenis.”44 Het verhaal steekt inderdaad wat schraal af
bij Hoofts gedichten, waarin hij nader uitweidt over zijn Italiaanse liefdesaffaires. In de Reis-heuchenis ontslaat Hooft zich bijvoorbeeld van de taak om de pracht van Venetië te beschrijven door
eenvoudigweg te refereren aan bestaande reisgidsen, zoals het populaire Les voyages du Sr. de Villamont uit 1596:

37. Offerhaus 1990, 85-86.
38. Idem, 86.
39. Rus 2014, 31-59.
40. Anslo 1713, 273-274.
41. Over de bekering van Anslo, zie: Vos 1906, 317-328; Te Winkel 1924, 123; Moss 2016b. Zie ook pagina 251263.
42. Van Marion 2011, 34-35.
43. Schenkeveld-van der Dussen 1989, 3-4. Cf. Van der Merwede 1639-1648.
44. Schenkeveld-van der Dussen 1990a, 253.
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Venetia, met al sijn singulariteijten, waer te lanck te beschrijven & te overvloedich, alsoo
daer van het boexken is: ‘Cose rare di Venetia’. [...] Van de reste siet den boven verhaelden
schrijver ende den Franchoijschen Villemont [Jacques de Villamont (ca. 1560-1625)].45
De enkele pagina over Venetië reserveerde Hooft voor willekeurige observaties. Zijn persoonlijke
ervaringen ontbreken volledig. De gedichten bieden een ander perspectief. In het gedicht ‘In Venezia 1601. Chanson a Madame’ bijvoorbeeld lezen we over een tragisch verbroken liefde:
Soo ‘ck heb gemint, en min, en ongetroost moet blijven,
K’ en laster u daerom jonge Cupido niet;
K’ en sal de tedersachte Venus niet bekijven,
Noch oock niet de Godin oorsaeck van mijn verdriet.46
Hoewel we voorzichtig moeten zijn met een autobiografische lezing verschillen verslag en poëzie
als dag en nacht.47 De vroeg gestorven Caspar van Kinschot schreef naast een reisverslag eveneens enkele verzen over zijn ervaringen in het buitenland. Volgens de Leidse hoogleraar Jacob
Gronovius (1645-1716), die Van Kinschots werk in 1685 bundelde onder de titel Poëmata in Libris
IV digesta, was die overlevering puur geluk. Van Kinschot had zich op zijn sterfbed – hij bezweek
op zevenentwintigjarige leeftijd aan tuberculose – voorgenomen alles te verbranden, maar zijn
vrienden, zo gaat het verhaal, wisten zijn Neolatijnse gedichten van het haardvuur te redden.48
Van Kinschot dichtte over zijn vertrek uit de Republiek, zijn bezoek aan Franse steden als Blois,
Bordeaux en Marseille en zijn observaties van buitenlandse monumenten, zoals het imposante
ruiterstandbeeld van Hendrik IV in Parijs, het amfitheater van Nîmes, de Pont du Gard en de triomfboog van Orange.49 Zijn journaalaantekeningen houden ergens in Midden-Frankrijk op, maar
zijn gedichten geven een vollediger beeld van de reis.50
Gedichten werden ook ingelast in reisverslagen. Gedichten waren zowel van eigen hand
als overgeschreven van buitenlandse monumenten. Vincent Laurensz. van der Vinne
(1628-1702), de leerling van Frans Hals (1582-1666) die tussen 1652 en 1655 een kunstenaarsreis
ondernam, wisselde het proza van zijn reisverslag af met beschrijvingen in rijm. Van der Vinne
dichtte over de smakelijke wijn van Bacharach, vertaalde een vrolijk Zwitsers deuntje in Yverdonles-Bains en overpeinsde de natuur tijdens een bergwandeling door de Jura.51 Opvallend aan de
verslaglegging van Van der Vinne is dat de auteur zeer abrupt kon schakelen tussen proza en
vers. Reizend door de omgeving van Waldenburg, schreef hij:
Doen kregen wij vlack lant, hebbende op de rechte hant hoogh geberchte daer wij langhs
heenen ginghen, maer op de lincker hant ver int verschiet (soo men ons seijde wel 36
mijlen ver),

wiens kruijn schier ten hemel streckt
en dees’ steile tippen
lagen al met sneeuw bedeckt.52
Dichten was ook een vermakelijke activiteit voor onderweg.53 Tijdens hun vierdaagse overtocht
naar Engeland in december 1651 amuseerden Lodewijk Huygens (1631-99) en secretaris Johannes van Vliet (1620-66) zich met het schrijven van verzen op hun metgezellen. Huygens en Van
Vliet waren de enigen die niet bezweken aan zeeziekte en schreven enkele puntdichten over het
“kalf maecken” van de groen uitgeslagen heer Leeuwen. Die gedichten zijn helaas niet overgeleverd.54 De Friese predikant Balthasar Bekker (1634-98) en zijn reiskompaan Miering hielden bij
aankomst in Saint-Valéry-sur-Somme een dichtwedstrijd, waarbij zij het Franse havendorp
schamper vergeleken met de neringrijke havens van Holland. Miering nam de patroonheilige van
de stad, St. Valerius, op de hak met een kort en plat rijmpje: “Is Sint Valeer gelyk syn stad is, / So
is hij ‘t hoofd, gelyk myn gat is.”55
Gedichten konden dienen als vervanging van of aanvulling op reisverslagen. Vanwege
hun topische karakter onthullen ze iets over de beeldvorming van andere landen en van het reizen zelf. Ze vormen de algehele consensus over het reizen, ook al moet een slag om de arm worden gehouden of dergelijke topoi een accurate weergave zijn van afzonderlijke ervaringen.56 Terugkerende elementen zijn de vrede en de mogelijkheid tot reizen, de uitgesproken hoop om
veilig en ongehavend terug te keren, de vergelijking van het buitenland met het bekende vaderland en reflectie op de deugden en ondeugden van andere volkeren. Van der Vinne ving zijn
journaal bijvoorbeeld aan met een reflectie op “wreeden Mars” die het reizen de voorbijgegane
dertig jaar aan banden had gelegd en de zege dat Duitsland, “de vreede synde nu aldaer in haer
fleur”, nu weer begaanbaar was.57 Hij eindigde met een uitgebreid gebed waarin hij de heilige
voorzienigheid aansprak. Zo smeekte hij:
Bewaer mijn voet, dat ick niet struyckel, noch en val,
hoed’ mijn voor waters-noot, voor bos-roovers en al
wat mijn (o groote Godt) sou mogen overkomen.58
Dit soort providentialisme, waarin God werd verzocht om een goede reis of bedankt voor een
veilige terugkomst, kwam vaker voor in reisverslagen.59
Reflectie op het vaderland is in verschillende gedichten een motief. Daarbij kunnen we
spreken van heimwee. Het verlaten van de Republiek was een populair thema, dat doorgaans met
veel gevoel voor weemoed op papier werd gesteld. De doperse dichter Reyer Anslo bijvoorbeeld
reflecteerde bij het Duitse Bingerloch over de Rijn waarop hij richting Italië voer, de vertrouwde
Amstelstroom, die hij bij Nieuwersluis de rug toe had gekeerd, en de Tiber, die nog in het ver-
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schiet lag.60 Bij Vincent Laurensz. van der Vinne won het vaderland het van het buitenland. Zwitserland en de Duitse steden aan de Rijn konden zich roemen op hun schoonheid, maar de
dichter was “geen plasanter steden” tegengekomen dan “Haerlem soeten dal”, de frase waarmee
hij iedere strofe in zijn gedicht eindigde.61 Ook predikant Balthasar Bekker reflecteerde op zijn
vaderland, zij het in minder verheven taal. Reisgezel Miering en hij dronken in Saint-Valéry een
kroes bier die sterk deed denken aan het Groninger kluin. Hoewel die minderwaardige biersoort
volgens algemene opinie niet weg was te drinken, riep het in Frankrijk aangename associaties op
met het vaderland:
O kluin: hoe plagt ik u te haten!
En nu, hoe seer kont gij mij baten,
In ‘t slordig Fransch St. Valerij.
Geen ander Fransch bier heefter bij
Dus leert de nood het best genoegen,
En na ‘t wansmaaklik smaak te voegen;
Dat Friesch of Hollandsch weinig doght,
Krygt betren geur in Franschen loght.62
Ook het moment van terugkeer was een element dat besproken werd in poëzie. In het narrige
gedicht ‘Berouw op de weeromreis van Venecie’ wond de dichter Joannes Six van Chandelier er
in het najaar van 1651 geen doekjes om dat hij weinig zin had in de terugreis naar Holland. Tegen zijn voormalige reisgezel, de jonge Haagse schilder Michiel Soetens (º1626), klaagde hij over
de Alpen en dat “schraale bergh-riool / waar rivieren ruischen, kraaken”.63 Zolang hij de tijd had,
moest Soetens zijn penseel aan “Rome, schoon, en eel” wijden.64 Anderen bespraken de terugkeer als bitterzoet. De inleidende gedichten bij de populaire reisgids Wegh-wyser door Italien, gepubliceerd door Lambert van den Bos (1620-98) in 1661, weidden uit over de wonderen van Italië,
maar lieten ook zien dat het vaderland altijd lonkte.65 P.C. Hooft eindigde zijn rijmbrief uit Florence, het eerste gedicht in de Wegh-wyser, met: “Nu trekt myn hert naer huis, naer ouderen en
neven, / En al wat minnens waert is zonder my gebleven.”66 Het daaropvolgende gedicht in de
gids, ‘Afscheit van Italien, op de Alpes gezongen’, concludeerde iets vergelijkbaars:
Nu groei, Italie, met uw verheve steden:
My roept een ander lant, dat pant heeft van mijn trou.
’k Zoek nu geen wondren meer, noch andren vreemdigheden,
Als ’t minnerijk gemoet en d’oogen van mijn vrou.67
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(1587-1679) die het gedicht leverde, maar diens vroeg gestorven en aanzienlijk minder bekende
broer Willem (1603-28). Willem van den Vondel maakte het gedicht naar aanleiding van zijn driejarige rondreis door Italië, waar hij, volgens biograaf Geeraardt Brandt (1626-85), “d’overblyfsels
van ‘t neêrgestorte gevaart der Roomsche hooghmoogentheit” kon aanschouwen.69 Het is aantrekkelijk om het gedicht autobiografisch te lezen, maar zover bekend was Willem niet gehuwd
of verloofd.70 Met het besproken “minnerijk gemoet” ging het dus eerder om een topos: familie,
liefde en de vertrouwdheid van het vaderland.71
Het imago van andere landen en volkeren was waarschijnlijk het meest voorkomende
thema in reisgedichten. Verschillende schrijvers staken de loftrompet op buitenlandse steden. In
het anonieme ‘Vaersen op de Italiaensche Steden’, een van de inleidende gedichten op Lambert
van den Bos’ Wegh-wyser, lezen we een opsomming van positieve kwalificaties:
Van pracht en beylighdom stout Romen heeft de roem;
Macht, wijs- en beerlickheyt Sint Marcus stadt is eygen;
Het edele Napels ruyckt gelijck de lente bloem;
In schoonheydt moet elck’ stadt voor u Florencen neygen.
In grootheydt steeck Milaen voor al de and’ren uyt,
Bologna in vetheyt, en Ferrare in hoofsche streecken,72
Het gedicht herhaalt de bijnamen van verschillende Italiaanse steden. De schoonheid van Florence, de nobelheid van Ferrara en de vruchtbaarheid van Bologna komen terug in de Italiaanse epitheta “Fiorenze la bella”, “Ferrara la nobile” en “Bologna la grassa”.73
Bij de beschrijving van andere volkeren, putten reizigers uit populaire reisliteratuur, die
van ouds-her met allerlei kernachtige formuleringen de deugden en tekortkomingen van diverse
Europese volkeren typeerde. Daarmee benadrukten vaderlijke reisgidsen dat jongeren tijdens hun
rondreis moesten wikken en wegen en alleen gunstige karaktereigenschappen dienden te imiteren.74 Dergelijke passages oefenden invloed uit op reisgedichten. Het bekendste voorbeeld daarvan is ongetwijfeld Constantijn Huygens’ Neolatijnse ‘Italia decolor’, een uitermate negatief gedicht over Italië dat de jonge dichter bij terugkomst in de Republiek opstuurde aan Daniël
Heinsius.75 Hoewel hij als lid van een diplomatiek gezantschap nooit zuidelijker dan Venetië was
geweest, schreef Huygens dat de roem van het antieke Rome in zijn eigen tijd had afgedaan. Wat
resteerde was een “Hesperisch schimmenrijk, voorafschaduwing van de ondergang der wereld,
droesem der aarde, prachtlievend land van barbaren, verwelkte bloem, as”.76 Die teloorgang was
te wijten aan wetteloosheid, extravagantie en moreel verval, maar ook aan het katholicisme, de
heiligenverering en de transsubstantieleer.77 Huygens kon niet anders dan concluderen:

Het gedicht werd ondertekend met ‘Vondel’, maar daarmee zette Van den Bos zijn publiek, mogelijk om commercieel gewin, op het verkeerde been.68 Het was niet Joost van den Vondel
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[...] Rome, maar (ach!) hoezeer een ander Rome nu. Zie, geliefd Holland, gij hebt uw
burger terug; vergun dat hij niet als een onbekende vreemdeling de velden van vroeger
betreedt. Anderen mogen een hang naar dwaze nieuwigheid mee terug hebben genomen,
ik alleen breng alleen weerzin tegen Italië mee.78
Gedichten over reizen variëren in opzet. Ze onthullen iets over de persoonlijke ervaringen van
reizigers uit de Republiek die verhaalden over Italiaanse liefdesaffaires en bezoekjes aan de lieux
de mémoires van Europese geleerden. Wanneer ander materiaal afwezig is, kunnen ze, net als alba
amicorum of brieven, worden ingezet om afzonderlijke routes te reconstrueren. Tegelijkertijd
hebben reisgedichten een sterk topisch karakter, waarbij schrijvers putten uit dezelfde typologieën van vreemde landen en dezelfde negatieve stereotypen. Het is verleidelijk om gedichten als
persoonlijke getuigenissen te interpreteren, maar dat is een valkuil. Huygens schreef bijvoorbeeld
zijn ongenoegen uit over Rome, maar zette daar nooit voet aan wal. Willem van den Vondel verlangde terug naar een achtergebleven eega, maar bleek nooit gehuwd of verloofd te zijn geweest.
Daarmee moeten gedichten niet van tafel worden geveegd. Die topiek onthult juist iets over het
discours van het reizen waarmee jongeren en hun familieleden te maken kregen. Reizigers
hielden topoi actief in stand en sloten aan bij een ouder en transnationaal narratief.

2.2.3. Brieven aan het vaderland
Briefpost is ten slotte een bruikbare bron in het onderzoek naar vroegmoderne reiscultuur. Met
name vanuit Angelsaksische hoek zijn er veel bronnenstudies en bloemlezingen van reisbrieven
beschikbaar.79 Voor het Nederlandse taalgebied ligt dat aantal aanzienlijk lager.80 Meer nog dan bij
reisverslagen wordt het onderzoek naar correspondentie belemmerd door het feit dat brieven
sporadisch en in fragmentarische vorm zijn overgeleverd. Bronnenstudies zijn dus per definitie
een arbeidsintensieve klus. De lacune in raadpleegbare vroegmoderne correspondentie kan deels
verholpen worden – en is dat al deels – met behulp van grootscheepse digitaliseringsprojecten,
zoals de geleerdenbrieven van het ePistolarium-project en de hernieuwde correspondentieonderzoeken van zeventiende-eeuwse grootheden als Huygens en De Witt.81 Wat niet verholpen kan
worden met digitalisering, is dat historische brieven voortdurend tekst en uitleg vereisen van een
onderzoeker om individueel contact te duiden. Boulton en McLoughin, samenstellers van de
achttiende-eeuwse briefanthologie News from Abroad, duiden dat als een rol voor historische voyeurs of – aanzienlijk gunstiger – voor “favourably-minded observers”.82 Voor reisbrieven geldt
die interpretatieve noodzaak mogelijk des te meer. Een reiziger moest immers in de spanne van

78. Idem, 205. “Roma, sed (heu!) quam nunc altera Roma, tuis. / En reducem dilecta tenes Hollandia civem; / da
subeat veteres non novus hospes agros. / Rettulerint alii insanae novitatis amorem, / Italiae solus taedia sola fero.”
79. Zie bijvoorbeeld de uitgegeven reisbrieven van de Britse elitereizigers Lord Byron (1788-1824), Richard
Pococke (1704-65), Jeremiah Milles (1714-84) en William FitzGerald (1749-1804), Lord Kildare. FitzGerald 2000;
Pococke en Milles 2012; Byron 2015. Voor briefanthologieën zie: Boulton en McLoughlin 2012. Aandacht voor
reisbrieven is bijvoorbeeld te vinden in George Haggerty’s analyse naar masculiniteit in de brieven van Horace
Walpole (1717-97), graaf van Orford. Haggerty 2011.
80. Uitzonderingen zijn de brieven van de familie Huygens, Isaac Vossius en Pieter de la Court van der Voort.
Huygens 1911; De la Court van der Voort 1928, 33-75; Blok en Rademaker 2006, 151-216; Blok en Rademaker
2008, 209-279; Blok en Rademaker 2009, 295-385.
81. Zie voor het ePistolarium-project: ckcc.huygens.knaw.nl/epistolarium. Voor de briefwisseling van Johan de
Witt, zie: resources.huygens.knaw.nl/BriefwisselingJohandeWitt.
82. Boulton en McLoughlin 2012, vi.
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een enkele brief zijn wederwaardigheden en indrukken van een hele week samenvatten, praktische details doorspreken en reageren op ontwikkelingen aan het thuisfront. Een vol medium dus,
waarbij ervaringen en praktische zaken elkaar in rap tempo afwisselden. Dat maakt het volstrekt
anders dan onze huidige invulling van briefpost: introspectie nam destijds zelden de overhand.83
Brieven schrijven was een vaste activiteit voor reizigers. Tijdens het verblijf in een grote
stad maakten reizigers tijd vrij voor het contact met thuis. Coenraad Ruysch (1650-1731) vermeldde in zijn journaal dat hij op vaste dagen ‘postdach’ hield, een activiteit die gemakkelijk een
hele ochtend kon opeisen.84 Wicher Pott (1661-1716) schreef zijn brief in Londen vlug af met
de vermelding dat “eenige Mrs. op mijn kaemer komen, om ‘tsaemen te gaen wandelen”.85 In zijn
volgende brief ging hij verder waar hij was gebleven.86 Zelfs wanneer de dagelijkse verslaglegging
stagneerde, werd correspondentie plichtsgetrouw neergepend. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
Arnout Hellemans Hooft, die tijdens zijn verblijf in Genève in de winter van 1650 weinig anders
dan brievenpost wist te vermelden.87 Ook de gebroeders De Witt noteerden de brieven die zij
ontvingen en verzonden. Mogelijk waren die notities bedoeld voor eigen boekhouding of als
knieval voor een toekomstig leespubliek, aan wie in het verre Italië en Frankrijk werd gedacht.
Net als bij alba en gedichten zijn brieven een middel om individuele reizen of sociale netwerken te reconstrueren. Dat kan bijvoorbeeld met de briefwisseling van Pieter de la Court van
der Voort (1666-1740), die tijdens zijn reis naar Parijs voortdurend tegen zijn echtgenote in
Leiden mopperde over de slechte kwaliteit van Franse herbergen.88 Ook de correspondentie van
de Leidse filoloog Isaac Vossius (1618-89) vormt een waardevolle bron. Van zijn educatiereis tussen 1641 en 1644 zijn geen reisverslagnotities overgeleverd, maar wel honderd lange, Latijnse
brieven gericht aan zijn ouders.89 Het onvoltooide reisverslag van Constantijn Huygens jr.
(1628-97) kan eveneens aangevuld worden met de brieven aan thuis. Terwijl zijn journaal in vrij
zakelijke bewoordingen de tocht door Frankrijk verheldert, biedt de briefwisseling met broer
Christiaan een kleurrijk inkijkje in Constantijns belevenissen in Rome. Constantijn verkende de
catacomben, slenterde door de straten en kreeg wat verkoeling door een Italiaanse noviteit: aromatisch waterijs. Hij schreef:
Het is drie dagen geleden dat wij in de Catacomben waren, ofwel het ‘Roma Sotteranea’
waarover we bij ons thuis een boek hebben [Roma Sotterranea (1632) van de Italiaanse
geleerde en speleoloog Antonio Bosio (ca. 1575-1629)]. Je gaat naarbinnen bij San
Sebastiano en tenzij je een goede gids hebt verdwaal je onmiddellijk, want deze labyrinten
gaan zo ver als het koninkrijk Napels en onder de Tiber door. We besteden hele dagen met
promenade te maken op straat en we zien zoveel oudheden, wijngaarden, paleizen en wat
dies meer zij. Als je erg vermoeid bent, kun je drinken in huizen die uitsluitend zijn
bedoeld voor zekere verfrissende watertjes die ze hier maken van allerhande smaken, zoals
kersen, aardbeien, citroenen, amber, kaneel etc. Ze maken dat in zekere kleine flesjes die ze

83. Idem, 18.
84. Ruysch 1674-1677, f. 41v; 44v; 50r.
85. Wicher Pott aan Pieter Pott en Margaretha Frone, Londen, 7 juli 1684 (Pott 1684-1685).
86. Wicher Pott aan Pieter Pott en Margaretha Frone, Londen, 18 juli 1684 (Pott 1684-1685).
87. Hellemans Hooft 2001.
88. De la Court van der Voort 1928, 33-75.
89. De brieven zijn geëditeerd, maar niet vertaald. Blok en Rademaker 2006, 151-216; Blok en Rademaker 2008,
209-279; Blok en Rademaker 2009, 295-385.
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in de sneeuw leggen, gemengd met zout en salpeter, wat ervoor zorgt dat de flesjes
onmiddellijk helemaal bevriezen. Het is heel aangenaam om te drinken.90
Meer nog dan een reconstructiemethode van individuele reizen of sociale netwerken, bieden brieven een inkijkje in zeventiende-eeuwse familiebanden. Jongeren rapporteerden met trots
over hun verdiensten. Brieven aan het thuisfront waren een vorm van self-fashioning, bewijs dat
een reiziger zich goed gedroeg. De discrepantie tussen formele brieven aan ouders en oudere
broers, waarin educatieve vorderingen werden uitvergroot, en informele brieven aan vrienden,
waarin vermaak en ontspanning juist de boventoon voerden, laat de geconstrueerde kant van
reisbrieven zien.91 Activiteiten die prestige opleverden, werden uitgebreid in brieven neergetekend. Tijdens zijn diplomatenreis in 1620 schreef Constantijn Huygens bijvoorbeeld over de buitengewone eer die hem ten deel was gevallen toen de Venetiaanse doge hem een gouden ambtsketting schonk.92
Correspondentie laat het gemak en ongemak zien waarmee ouders hun kinderen op reis
stuurden. Brieven waren praktische noodzaak, eis en comfort. Op de eerste plaats was correspondentie voor reizigers onmisbaar om te vragen naar een wijziging van de vooraf vastgestelde
route. Improvisatie was meestal onvermijdelijk. Reizigers werden gehinderd door noodweer, militaire konvooien of steden getroffen door een pestepidemie, kwamen erachter dat bevriende contactpersonen niet thuis gaven of kregen tijdens het reizen de smaak te pakken om verder zuidelijk te trekken. Wachten op repliek leidde tot de nodige frustratie. Constantijn Huygens jr. moest
een week op antwoord wachten in Parijs voordat hij van vader Huygens toestemming en geld
kreeg om met het mooie juniweer van 1649 het Loiregebied af te struinen.93 “[M]aar gheen
[brief] van papa, dat mij seer speet, doordien ick de tijt hier verdoe die soo bequaem is om te reisen”, verzuchtte hij.94 Soms werd er in brieven een pennenstrijd gevoerd tussen vaders en zonen.
Joan Huydecoper (1599-1661) en zijn gelijknamige zoon (1625-1704) lagen constant met elkaar
in de clinch over de dagelijkse toelage en de uiteindelijke route. Broers en zussen werden door
Joan jr. ingelijfd om vader Huydecoper te vermurwen het dagelijkse zakgeld te verhogen en een
uitstapje naar Italië toe te staan.95
Omdat ouders een oogje in het zeil wilden houden, was het een eis dat correspondentie
met regelmaat werd gevoerd. Net als bij een reisverslag fungeerde een brief als controle of een
reizende zoon zich in het buitenland van zijn educatieve taken kweet. Ouders wilden weten of
zoonlief de juiste personen had ontmoet, de juiste plekken had bezichtigd en zich had afgekeerd
van betreurenswaardige activiteiten als gokken en excessief drinken.96 “[O]m in Hollandt van

90. Constantijn Huygens jr. aan Christiaan Huygens, Rome, 29 mei 1650 (ePistolarium). “Il y a trois jours que nous
fusmes dans les Catacumbes, ou Roma sotterranea dont vous avez le livre chez nous. On y entre aupres de St.
Sebastien et a moins que d’auoir un bon guide on s’y esgareroit incontinent, car ces labirynthes vont jusques dans le
Royaume de Naples et par dessoubs le Tibre. Nous passons des jours entiers en pourmenades et a voir tant
d’antiquités, Vignes, Palais et quid non? Quand on est bien las on va boire dans des maisons qui sont expressement
pour cela des certaines eaux refraisschissantes qu’ils font icy de toute sorte de goust comme de Cerises, de fraises, de
Citrons, de l’Ambre, de Canelle &c. ils les font dans des certaines petites bouteilles qu’ils mettent dans de la neige
meslée de sel et de salpetre, ce qui les fait geler incontinent tout autour, et c’est une chose delicieuse de les boire.”
Uit de veilingcatalogus blijkt dat de familie Huygens over het boek beschikte. Huygens 1903, 18.
91. Verhoeven 2020, 6.
92. Huygens 2003, 39; Huygens 1911, 52; 54-55; Constantijn Huygens sr. aan Christiaan Huygens en Susanna
Hoefnagel, Venetië, 2 en 4 juli 1620 (ePistolarium).
93. Huygens 1888, 112-113.
94. Idem, 112.
95. Frank-van Westrienen 1983, 81-82.
96. Zie hiervoor ook pagina #-#.
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geen naerlaeticheid besculdicht te werden”, zoals Coenraad Ruysch het formuleerde, werd briefschrijven serieus aangepakt.97 Samuel Bacher (º1582), die in augustus 1595 op veertienjarige leeftijd naar de Latijnse school van Bremen werd gestuurd, kreeg in de brieven van thuis van meerdere familieleden op het hart gedrukt om zich aan zijn studie te wijden. Zijn stiefmoeder,
Magdalene Thijs (1569-1622), raadde hem aan niet te vergeten “die trouwhertige vermaningen
uwes vaders oock niet in u studie u vlijtich aen te stellen”.98 Bij gebrek aan repliek stelde vader
Andreas (1546-1616) een ferme brief in het Latijn op, waarin hij zijn zoon verweet te zelden te
schrijven en geen vorderingen te maken in de Latijnse les.99 Afschriften van een kasboek werden
ook opgeëist.100 Een anonymus, beter bekend als de Amsterdamse vader vanwege zijn paternalistische vermaningen, omschreef die vaderlijke eis als volgt:
Een vader al heeft hy syn soon niet onder de oogen kan ten naasten by wel mercken, hoe
hy zig buiten lands gedraagt, als hy denselve van tijd tot tijd doet brieven schryven, waarby
hy hem een net omstandig berigt zend van alles wat hy op syne reys gesien, gehoort, en
geobserveert heeft; en hem dan alle drie maanden rekening afeyscht, om te sien hoe hy
syne penningen aanlegt. Door dese twee middelen kan hy haast vernoemen, wat economie
en conduite syn soon houd en of hy synen tyd wel besteed.101
Wanneer er geen brief was verzonden, excuseerden reizigers zich doorgaans in de aanhef van
hun volgende brief. Johan Vegelin van Claerbergen (1690-1773) bijvoorbeeld, die in de zomer
van 1709 vader Hessel (1655-1715) op de hoogte bracht van zijn militaire expeditie naar de Zuidelijke Nederlanden, benadrukte dat er onderweg naar Gent geen tijd was geweest om een brief
te schrijven.102 Zo’n verontschuldigende inleiding zal grotendeels usance zijn geweest in formele
briefwisseling, maar het toont aan dat ouders constant rapportage verwachtten en vereisten van
hun reizende zonen. De eerdergenoemde Joan Huydecoper reageerde bij aankomst in Saumur
stellig op de uitbrander die hij per post van zijn vader had ontvangen. Hij verzekerde bij hoog en
laag dat de beperkte correspondentie hem niet kon worden aangewreven:
Ik heb uw brief van 27 december ontvangen en de ontevredenheid en kleurrijke
bedenkingen gezien die u tegen mij heeft opgevat. [...] Over hoe ik zou nalaten te schrijven
en het gezelschap van vagebonden zou frequenteren, hoe mijn brieven in slechte
bewoordingen zijn geschreven. [...] U weet, vader, dat ik u nooit heb nagelaten u te
antwoorden en u te laten weten welke nieuwe zaken in Frankrijk zijn voorgevallen. Ik ben
ook niet schuldig aan luiheid. Toen men mij drie van uw brieven toezond uit Parijs in één
postpakket zat er een brief tussen die twee maanden eerder was gedateerd. [...] Daarom
wil ik u verzekeren dat ik alles wat mogelijk is, doe om u te gehoorzamen en u in goede
bewoordingen te schrijven. Maar omdat bijna al uw brieven vol berispingen zijn, is het niet
nodig dat ik mezelf meer verdedig, want ik kan raden wat uw antwoord zal zijn.103
97. Ruysch 1674-1677, f. 41v.
98. Overgenomen uit: Scholte 1942, 71.
99. Ibidem; Pietersma 2017, 21,
100. Zie bijvoorbeeld de briefwisseling van Joan Huydecoper jr. Huydecoper 1649.
101. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 6r.
102. Johan Vegelin van Claerbergen aan Hessel Vegelin van Claerbergen, Gent, 29 juni 1709 (Vegelin van
Claerbergen 1709).
103. Joan Huydecoper jr. aan Joan Huydecoper sr., Saumur, januari 1649 (Huydecoper 1649). “Aient receu la vostre
du XXVIII decemb. et veu les mescontentements et couleres conceu [...] En fin comme ie suis negligent pour escrire
et frequente la companie des vagabonts, comme mes letters sont escrits en movaises termes. [...] Vous savez mons.
mon Pere que ie n’ aij iamais a vous respondre et aucij a vous faire savoir ce qui passou le plus noveau en france. Ie
ne suis pas aucij culpable de paresse quand on m’envoie de Paris 3 de vos lettres dans un mesme paquet entre les
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Om controle te houden vanuit de verre Republiek werden ook vrienden en kennissen ingeschakeld. Slechts in enkele gevallen is dat vaderlijk geregel te reconstrueren. Tijdens de reizen van
Huygens’ oudste zoon, Constantijn jr., brachten bankier Johan Hoeufft (1578-1651) in Parijs, luitenant Jan van Santen in Orange en de invloedrijke koopmansfamilie Calandrini in Genève rapport uit.104 Na Constantijns diplomatenreis in Engeland in 1649 antwoordde de Londense predikant Cesare Calandrini (1595-1665) dat de jongen “een bijzonder gunstig indruk” had gemaakt.105
Zijn broer Jean Louis (1585-1656) deed in augustus 1650 eveneens een duit in het zakje: “Hij is
heel gezond en heeft veel gezien. Wat is hij toch knap! Wij missen hem zeer.”106 Ook de andere
Huygensbroers werden in de gaten gehouden. Secretaris Johannes van Vliet berichtte bijvoorbeeld over de vorderingen van Lodewijk in Londen. Tijdens de vooravond van de Eerste
Engels-Nederlandse Oorlog wist Lodewijk zich uitstekend te gedragen in het diplomatieke gezelschap van Jacob Cats, waar hij zich bovendien al snel de Engelse taal machtig maakte. Van Vliet
schreef:
Ik ben steeds met uw zoon geweest en heb met hem omgegaan als met een broer. No
commission, no message, no visite, nor publick, nor private, I have been charged withall, in which your
sonne did not assist me. And wither-soever mylords went, the first gentleman called to their attendance was
your sonne. Whereby mylorde Cats [diplomaat en dichter Jacob Cats], so well is informed of his good
parts and abilities – I can say no less for his worthinesse, and will say no more for to avoide all suspicion
of flatterie – that no message of his lordship was delivered or trusted to any of our gentlemen, but to him.
Uw zoon heeft daardoor veel geleerd, zoowel van de taal als van de wijze, waarop hier de
publieke zaak wordt behandeld. Ik spreek bijna niets dan Engelsch met hem en hij heeft
groote vorderingen gemaakt.107
Ten slotte was briefwisseling bedoeld om op de hoogte blijven van belangrijke familierichten. Tijdens een verre reis, die in sommige gevallen wel twee of drie jaar kon duren, konden jonge reizigers in contact blijven met hun familie en vrienden in het vaderland. De leden van de Huygensfamilie berichtten elkaar voortdurend over gelukkige en droevige voorvallen in de Republiek en de
mooie vergezichten die ze op hun afzonderlijke reizen waren tegenkomen.108 De broers rapporteerden over hun verre tochten door Italië, Frankrijk, Engeland en Denemarken, maar weidden
ook uit over tripjes dichter bij huis naar Friesland en het kuuroord Spa.109 Ook was er ruimte
voor broederlijk geplaag:
Ik heb je laatste brief ontvangen, waarin je naar hartenlust babbelt over mijn arme snor,
waarvan je mag denken wat je wilt, het kan me niet erg schelen. Ik zou je wel de maat en
de grootte ervan opsturen als ik dacht dat je de vorm ervan zou willen weten om er net zo

quelles il ij avoit une date depuis 2 mois. [...] Sores donc assure q. ie fais tout mon possible pour vous obeir, et
escrire en bonnes termes. Mais comme presq. vos lettres sont rampli des reprimendes, ne faut il pas que ie. me
defens le plus qui m’est possible ne sachant que respondre [...].”
104. Joan Hoeufft aan Constantijn Huygens sr., Parijs, 24 juli 1649 (ePistolarium); Jan van Santen aan Constantijn
Huygens sr., Orange, november 1649 (ePistolarium); Jean Louis Calandrini aan Constantijn Huygens sr., Genève, 14
en 21 november 1649 en 28 augustus 1650 (ePistolarium).
105. Cesare Calandrini aan Constantijn Huygens sr., Londen, 21 september 1649 (ePistolarium)).
106. Jean Louis Calandrini aan Constantijn Huygens sr., Genève, 28 augustus 1650 (ePistolarium).
107. Johannes van Vliet aan Constantijn Huygens sr., Londen, 26 januari 1652 (ePistolarium). Het Engels in de brief
is mogelijk te verklaren door het feit dat de Britten toezicht hielden op de uitgaande brieven van de Hollandse
diplomaten. Anderzijds was het Engels mogelijk een educatieve oefening. Huygens 1982, 22.
108. Dekker 2013a; Leerintveld 2013.
109. Voor de reizen naar Spa, zie: Huygens 2013.
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een te laten maken, maar gezien de toestand van je kin zoals die was bij mijn vertrek (toen
was je zo ruig als een paasei) heb ik bedacht dat je er nog niet mee te maken hebt.110
Dat er veel waarde aan briefpost werd gehecht, is vooral te zien wanneer de correspondentie ongelukkigerwijs opdroogde. Coenraad Ruysch mopperde onderweg meer dan eens dat hij geen
brieven ontving. Terwijl zijn reiscompagnons wel nieuws kregen, moest hij, zo klaagde hij, “op
den duym fleuten.”111 In het postscriptum van een brief verzonden uit Gdańsk, beklaagde Philips
(1633-57), de jongste Huygensbroer, dat hij al twee maanden geen nieuws had gehoord uit de
Republiek. “Ick heb in 2 maenden tijdt niet gehoort of ie altemael doot of levend bendt”,
schreef hij verwijtend aan broer Christiaan.112 In het echt bijpraten zat er voor Philips niet meer
in: hij stierf na een hardnekkige aanval van buikloop in het Poolse Mariënburg. Christiaan, die
gedurende de afwezigheid van zijn vader de taak had de familie in te lichten, schreef dat hij stierf
“niet anders beklagende als dat hij sijn vader en naeste vrunden niet soude moghen den lesten
adieu seggen.”113 Brieven waren kortom niet alleen een eis die ouders vanuit het vaderland
stelden, het was voor reizende zonen ook een middel om op de hoogte te blijven van familieaangelegenheden en nieuwtjes en daar in het verre buitenland plezier en geruststelling van te
hebben.

2.3. Het reisverslag: een diepteboring
Op verschillende manieren deden reizigers verslag van hun ervaringen in het buitenland. Jongvolwassenen correspondeerden over praktische zaken als routes en leefgeld, legden in een album
amicorum de handtekeningen van geleerden vast en herhaalden in gedichten literaire clichés over
andere culturen. In reisverslagen komen deze zaken samen. Ze verhalen over persoonlijke gebeurtenissen, laten culturele vooroordelen doorschemeren en rapporteren over alledaagse beslommeringen. Verslagen zijn zowel een middel om individuele reizen te reconstrueren als een
bron om de belevingswereld en identiteit van reizigers te analyseren. De educatiereis zorgde ervoor dat de culturele assumpties en identiteit van jongvolwassenen verankerd of juist verschoven
werden. Volgens historicus Andrew Hadfield zijn reisverslagen de neerslag van die vorming:
[U]ndertaking the enterprise involves a series of reflections on one’s own identity and
culture which will inevitably transform the writer concerned – and quite possibly the
reader – and will call into question received assumptions, inducing a sense of wonder at
the magnificence of the other, or reaffirming deeply felt differences with a vengeance.114

110. Constantijn Huygens jr. aan Christiaan Huygens, Genève, 8 maart 1650 (ePistolarium). Vertaling Ad Davidse.
De oorspronkelijk Nederlandse tekst is gecursiveerd. “J’ay receu vostre derniere, dans laquelle vous gazouillez fort et
à loisir sur ma pauvre paire des moustaches, dont vous croirez ce qu’ils vous plaira, je ne m’en mets pas beaucoup en
peine. J’en envoyerois bien la mesure et la grandeur si je crojois que vous en voulussiez scavoir la façon pour en faire
faire [sic] des semblables, mais considerant l’estat de vostre menton tel qu’il estoit lors de mon depart (doen was gij
ruigh als een paes ey) je me suis imaginé que vous n’en aviez pas encore à faire.”
111. Ruysch 1674-1677, f. 46r.
112. Philips Huygens aan Christiaan Huygens, Gdańsk, 6 mei 1656.
113. Christiaan Huygens aan David van Baerle (1595-1671), Den Haag, 29 mei 1657 (ePistolarium); Frank-van
Westrienen 1983, 68-69.
114. Hadfield 1998, 1.
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Het bijhouden van een reisverslag was een culturele praktijk, ingegeven door apodemische literatuur die benadrukte dat reizen een educatieve functie diende te vervullen. Humanisten als Filips
van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-98), Justus Lipsius (1547-1606) en Thomas Erpenius
(1584-1624) benadrukten dat de reis een uitstekende gelegenheid was om bij te dragen aan een
geordend kennisrepertorium van de wereld.115 Het nauwkeurig neerpennen van observaties liet
een reiziger reflecteren op de goede en slechte eigenschappen, gebruiken en staatsinrichting van
andere landen. James Howell (ca. 1594-1666), auteur van de Engelse apodemiek Instructions for
Forreine Travell uit 1642, omschreef de noodzaak van dagboeknotities als volgt: “For the Penne
maketh the deepest furrowes, and doth fertilize, and enritch the memory more than any thing
else, Littera scripta manet, sed manant lubrica verba.” Het geschreven woord blijft, het gesproken
woord vergaat. In deze paragraaf ga ik in op de genese, functies en het publiek van een
reisjournaal.
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gende bijsluiter te geven: “De lezer moet niet considereren al segge ik dat daer goede wijnen sijn,
dat men ten opsigte van dien mogte hebben professie gemaekt van debauche, dat is verre van
daer.”120 Of de lezer gelijkstond aan zijn ouders of dat het om een impliciete lezer betrof, liet Egbert na te melden.
Afbeelding 4: Gelaagd publiek van een reisverslag

2.3.1. Lezers en functies
Het reisverslag kende een gelaagd leespubliek en had meerdere functies. Op afbeelding 4 is dat
beter te zien. Het journaal werd gelezen door de schrijver zelf, door zijn ouders en door een
kring intimi. In uitzonderlijke gevallen kon een breder publiek een reisverslag in druk te lezen
krijgen.116 Een voorbeeld daarvan is de Voyage d’Espagne, curieus, historique et politique uit 1665 van
tutor Antoine de Brunel (1622-96), die zijn publicatie over Italië en Spanje mogelijk baseerde op
het reisjournaal van zijn vroeg overleden pupil François van Aerssen (1630-58).117 Een reisverslag
kon meerdere functies vervullen: het was een educatief controlemiddel, een herinneringsdocument en een literair werk met amusementswaarde. De concentrische cirkels in de illustratie hieronder verduidelijken dat. Ten eerste fungeerde een reisverslag als een papieren bewijsstuk waarmee ouders zich lieten informeren over de educatieve voortgang van hun kroost. Het reisverslag
werd gelezen als een schoolrapport, waarop stadsobservaties, ontmoetingen met hooggeplaatste
personen en bezichtigingen van monumenten met een voldoende of onvoldoende werden beoordeeld. Het was daarmee een aanvulling op de constante stroom brieven en kasboeknotities
die reizigers ter controle naar het thuisfront zonden. Soms lieten ouders hun ontevredenheid
merken. Op het verslag van Constantijn jr. bijvoorbeeld was volgens vader Huygens heel wat aan
te merken. In de Instruction d’un père a son fils, de instruerende brief die Lodewijk Huygens meekreeg op zijn diplomatieke reis naar Engeland, waarschuwde vader Huygens dat hij een nauwkeuriger verslag verwachtte dan dat van Constantijn jr. Lodewijk moest meer aandacht schenken aan
staatszaken dan aan besognes.118 Die aansporing kwam waarschijnlijk niet onverwachts. Tijdens
zijn studietijd aan de Illustere School in Breda had Lodewijk de woede van het schoolbestuur en
zijn vader op de hals gehaald door in een duel verzeild te raken. Extra controle was dus geboden.119 Enkele reizigers anticipeerden in hun verslag op die verwachte kritiek. Italiëganger Egbert de Pomerede (º1628) somde de uitstekende wijnen van Rome op, maar spoedde zich de vol-

115. Stagl 1995, 47-94.
116. In tegenstelling tot Britse reizigers, die hun verslag vaak in druk uitbrachten, zijn er in Nederland weinig
gedrukte verslagen van een educatiereis bekend. Verhoeven 2009a, 17-18.
117. Hoogewerff 1944, 153-157; Brunel 1665.
118. Huygens 1950, 448.
119. Huygens 1982, 20; Stoffele 2006, 80; Constantijn Huygens sr. aan André Rivet (1572-1651), Den Haag, 18
maart 1649 (ePistolarium).
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Ten tweede was het reisverslag een herinneringsdocument. Het journaal was een memento waarmee een gerepatrieerde Nederlander op een later tijdstip kon terugblikken op zijn avonturen – of
misdragingen – in het buitenland. Het was in dit geval bedoeld voor persoonlijk gebruik. In de
inleiding van The Voyage of Italy schreef Richard Lassels in 1670 over het herbeleven van een reis
in de leunstoel: “It makes him sit still in his old age with satisfaction; and travel over the world
again in his chair and bed, by discourse and thoughts.”121 Dit lijkt in tegenstelling te zijn met het
reisverslag als controlemiddel, maar expliciete verwijzingen naar wangedrag, zoals feesten en bordeelbezoekjes, zijn naar de marge verbannen. In andere gevallen paste de auteur zelfcensuur toe
om zijn controlerende ouders niet tegen het hoofd te stoten. Met secundaire bronnen kunnen
niettemin onthullende (en smeuïge) affaires boven water worden gehaald, die veel vertellen over
de kloof tussen de educatieve bedoeling van de reis en de soms ontnuchterende realiteit.122
Ten derde had een reisverslag amusementswaarde. Reisliteratuur deed het goed op de
boekenmarkt en het is niet onwaarschijnlijk dat een manuscript gelezen werd door vrienden en
familieleden, die thuis konden meegenieten van verre landen. In het gedicht ‘Libellus lectori’, de
poëtische inleiding op zijn Italiëreis uit 1620, gaf Constantijn Huygens aan dat zijn nauwkeurige
aantekeningen konden dienen als aangenaam leesvoer voor leunstoelreizigers:

120. De Pomerede 1648-1650, 21.
121. Lassels 1670, xxv.
122. Zie daarvoor ook pagina 67-85.
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Wie evenveel landen zal willen kennen zonder ze te bezoeken, ziehier, laat hij de vlijtige
aantekeningen van mijn meester ter hand nemen, en de aardigheden zonder stekels, uren
zonder schuld, nachten vrij van blaam en dagen zonder smet.123
Waar Huygens volgens eigen zeggen koos voor vlijt, legden anderen de nadruk op spanning en
reisongemakken. Schermutselingen met douaniers of gevaarlijke Alpenpassages werden breed
uitgesponnen, terwijl repetitieve zaken – taal- en schermlessen, het verzilveren van wisselbrieven
– op de achtergrond verdwenen. In navolging van populaire reisverhalen in druk gebruikten
reizigers narratieve middelen om hun verhaal kracht bij te zetten, variërend van hyperbolen tot
dramatische vooruitwijzingen.124 Die narratieve constructie kreeg kleur dankzij de invalshoek van
reizigers en hun individuele interesses in kunstgeschiedenis, kerkmuziek of verdedigingswerken.125 Dat enkele auteurs verwezen naar een geïntendeerde lezer onthult dat reizigers schreven
voor een breder publiek. Dit heet scribal publication. De lezer van het verslag wordt aangesproken
en betrokken.126 De soldaat Reynier Adriaensens bijvoorbeeld richtte zijn verslag naar Kaap de
Goede Hoop en Batavia aan de liefhebbers van de Oriënt, “te beter van alles te onderrechten wat
men moet uytstaan ende verdraegen”.127
In enkele gevallen blijkt dat het reisverslag bedoeld was voor latere uitgave, zoals de
reisverslagen van de kunstenaars Vincent Laurensz. van der Vinne en Willem Schellinks
(1623-78). Schellinks overzag tussen 1661 en 1665 de educatiereis van de dertienjarige koopmanszoon Jacques Thierry jr. (1648-1709) en vervaardigde onderweg een groot aantal topografische tekeningen op verzoek van de atlasmaker Laurens van der Ham (1621-78).128 Bij terugkeer
in Amsterdam maakte hij gebruik van de recent verschenen, reisgids Wegh-wyser door Italien van
Lambert van den Bos, waarmee hij zijn beschrijvingen tussen Rome en Napels aanvulde. De
Naukeurige Beschrijvinge der Adrikaansche gewesten van geschiedschrijver Olfert Dapper (1636-89) uit
1668 werd gebruikt voor de etappe naar Malta. In de marge schreef hij Schellinks enkele instructies. Die werden opgevolgd door een latere kopiist in zijn verkorte versie. Hoewel dat alles wijst
op de ambitie om te publiceren, verscheen er geen gedrukte versie.129
We kunnen iets zeggen over de geïntendeerde lezer, maar slechts in een handjevol gevallen weten we over daadwerkelijke lezers. Zo kunnen we met enige zekerheid stellen dat families
zoals Huygens en Hooft, voor wie de educatiereis een gebruik was, de familiebibliotheek openstelden ter voorbereiding van jongere generaties reizigers. Dat laat voorts zien dat reisverslagen
een lange houdbaarheidsdatum hadden. Zo haalde Jan Teding van Berkhout (1713-60) meer dan
zestig jaar na dato het reisverslag van zijn oudoom Coenraad Ruysch van de plank ter voorbereiding op zijn eigen tocht.130 Naast dat journaal beschikte de bibliotheek over een aanzienlijke col-

123. Huygens 2004, 204-205. Vert. Tineke L. ter Meer. “Qui totidem pernosse volet, non visere fines, / et teneat
domini sedula scripta mei / et sine dente iocos, expertes criminis horas, / innocuas noctes et sine labe dies.”
124. Voor het benadrukken van spannende passages zie: Goldsmith 2017, 3-21. Voor narrativiteit en het dramatisch
uitvergroten van gevaren, zie pagina 184-203.
125. Cf. Teding van Berkhout 1740; Alensoon 2014; Hellemans Hooft 2001.
126. Verhoeven 2009a, 27-28.
127. Paasman 1993, 113-127.
128. Schellinks 1993, 5-16.
129. Aikema 1983, 19-20; Schellinks 1993, 18-19; Alsteens en Buijs 2008, 349-350.
130. Verhoeven 2009a, 338.
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lectie reisliteratuur, zoals de Utilité des voyages van Baudelot de Dairval (1648-1722), de Beschryving
van ‘t niew of hedendaagsch Rome van François Desseine en prenten van Lievens Cruyl (º1634) die
Ruysch in Rome op de kop had getikt.131 Misschien zag Jan ook het reizigersportret dat JacobFerdinand Voet (1639-89) in Rome van zijn voorganger had gemaakt.132
Volgens Constantijn Huygens leidden de verschillende functies van een reisverslag niet
tot problemen. Literatuur was immers bedoeld ter lering en vermaak. In een inleidend gedicht,
geschreven in het Duitse Spiers, rekende hij af met het belegen idee dat amusement en sec rapportage sterk van elkaar gescheiden dienden te worden. Een journaal had voor ieder wat wils:
Wie vindt dat in dit boek niet zo veel verschillends geschreven mag worden, en dat ernst
geen vermenging met scherts toelaat, laat hij luisteren hoe hij zulke belegen bakerpraatjes
uit zijn lijf bant. De scherts in dit boek is voor moeder, de ernst voor vader. Zij die twee
en dezelfde zijn, die getweeën één geest hebben, gaan dit lezen; waarom mag dit boek niet
dubbel van aard zijn?133
Volgens Huygens vermaakten moeders zich met de vermakelijke avonturen, terwijl vaders ernstig
toezagen of hun zoon zich van zijn educatieve taken kweet. Waar het wel kon botsen, waren de
passages die voor eigen gebruik waren bestempeld. Verschillende reizigers hanteerden codetaal in
hun verslag, wisselend van volledige passages tot een enkele wenk in de marge.134 Soms gebeurde
dat in afspraak met ouders, zoals bij Johan Vegelin van Claerbergen, die ten tijde van de Spaanse
Successieoorlog naar de Zuidelijke Nederlanden trok. Zijn militaire verslaglegging verhulde hij in
een kriebelig handschrift achter pagina’s geheimschrift, die in huis Herema State in het Friese
Joure door vader Hessel werden ontcijferd.135 In de meeste gevallen was codetaal juist bedoeld
om ouders op het verkeerde spoor te zetten. Zoals de gekraakte codes laten zien, ging het hier
vaak om bordeelbezoek.136 Hoe gingen ouders daarmee om?
Het verslag van Constantijn Huygens jr. is een concreet voorbeeld om na te denken hoe
gecodeerde passages vielen bij het publiek. In zijn journaal gebruikte Huygens verschillende keer
geheimschrift om schunnige passages te verdoezelen (zie afbeelding 5). De negentiende-eeuwse
editeurs van het verslag wonden zich zo op over deze teksten, die “meer aanstootelijk dan gewichtig” zouden zijn, dat zij weigerden een oplossing te zoeken.137 Zoals J.F. Heijbroek al in de
jaren tachtig heeft laten zien, is Huygens’ code makkelijk te kraken.138 In Berchem schreef Huygens het volgende:

131. Ibidem; Desseine 1704, ‘Opdragt’; Cf. Ruysch 1674-1677, ff. 47v; 50r-50v.
132. Jansen 2011, 92-95.
133. Huygens 2004, 206-207. Vert. Tineke L. ter Meer. “Qui negat hoc tam multo libro, tam dissona posse / scribier
et mixtos seria ferre iocos, / quo sibi tam veteres avias pulmone revellat / audiat. Hos matri scripsimus, ista patri. /
Qui duo sunt et idem, quibus est mens una duobus, / ista legent; geminum quid vetet esse librum?”
134. Cf. Ruysch 1674-1677, f. 42v; 46r.
135. In vergelijking met veel andere diplomatieke en militaire correspondentie, waarvoor ingewikkelde en wisselende
sleutels werden gehanteerd, gebruikte Vegelin van Claerbergen een transpositiecijfer. Daarin worden letters door
andere tekens vervangen. Het kan relatief eenvoudig worden gekraakt doordat dagaantekeningen op soortgelijke
wijze beginnen. In het familiearchief in het Tresoar heeft een voorgaande onderzoeker een kladje met de
uitgewerkte sleutel toegevoegd. Voor geheimtaal in correspondentie zie: Huysman en Leerintveld 2014, 244-258;
Barksdale-Shaw 2018.
136. Hellemans Hooft 2001, 190-196.
137. Huygens 1888, 89, noot 1.
138. Heijbroek 1987, 167-172.
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Was smergens wat wandelen. Nae de middach ging de Rame en ick rijden in een koets nae
Berchem b m r e g t v e l e n n p h n ō d e s r. en droncken daer wat vin claeret s i l c n k u
k b o n s t t p n o i g e f t r v g o m g p ē s l i e a n.139
Wanneer we alleen de even letters kiezen en de oneven overslaan, lezen we:
Nae de middach ging de Rame en ick rijden in een koets nae Berchem met een hoer en
droncken daer wat vin claeret. Ick kost niet vogelen [presteren].
Met dit eenvoudig systeem wist de reiziger verschillende pikante details te verhullen. Die gingen
soms over eigen avontuurtjes, maar meestal over de seksuele uitspattingen van kennissen en reisgenoten. Seksualiteit stond wel vaker centraal in Huygens’ journalen.140 Huygens sr., die zich intensief bezighield met de vormende reizen van zijn vier zonen, zal de eenvoudige code zeker
hebben kunnen ontcijferen. Hij stond immers te boek om zijn interesse in cryptografie en zijn
bibliotheekinventaris grossiert in titels over codes en geheimschrift. Stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647) schakelde meermaals zijn diensten in om het geheimschrift in onderschepte
Spaanse missiven te decoderen.141 De methode van zijn zoon was eenvoudig te kraken. Zelfs als
ouders een code niet konden ontcijferen, dan nog was het een teken aan de wand dat de reizende
zoon iets had te verbergen. Een regel met cijfers of nonsens sprong in het oog.
Het is de vraag hoe vader Huygens omging met deze geheime passages in het journaal
van zijn zoon. Allereerst is het mogelijk dat hij het journaal niet zag. Later in zijn carrière, als persoonlijk secretaris van stadhouder Willem III (1650-1702), benadrukte Constantijn jr. meerdere
malen dat zijn journalen strikt privé waren.142 Misschien is de overgeleverde versie van zijn verslag een kladje dat alleen voor eigen gebruik was bedoeld. De reiziger hield zo een schaduwboekhouding bij. Zoals we verderop zullen zien, was het normaal dat reizigers verschillende versies
van een verslag bijhielden. Te oordelen naar de doorhalingen en het niet zo zorgvuldige schrift is
het in ieder geval geen ongegronde hypothese. Wat niet rijmt met deze veronderstelling, is dat
Constantijn jr. aan het einde van zijn Frankrijkverslag meldde dat hij zijn journaal naar huis zond.
“Onse reise nae Italien geresolveert wesende sondt dit journal nae Hollandt”, concludeerde hij.143
Had hij het in dit geval over deze ongecensureerde versie van het verslag of een hypothetische
versie x die niet aan ons is overgeleverd?
De tweede optie is dat ouders een gedoogbeleid voerden en dat zij uit een gevoel voor
decorum niet doorvroegen. Don’t ask, don’t tell.144 In dat geval negeerden ouders codetaal, ongeacht of zij die wel of niet konden kraken. Pas wanneer seksuele uitspattingen bij het grote publiek bekend raakten, de omgeving schande sprak en de familie reputatieschade leed, was er
daadwerkelijk een probleem.145 Zoals Van de Pol in haar proefschrift over het Amsterdamse
hoerdom heeft laten zien, had de Republiek een incongruente houding ten opzichte van prostitu-

139. Huygens 1888, 89.
140. Dekker 2000b, 133-144.
141. De Leeuw 2007, 333-338.
142. Dekker 2015, 25.
143. Huygens 1888, 162.
144. Verkruijsse 2003, 13; Hellemans Hooft 2001, 24-27.
145. Zie hiervoor pagina 67-85.
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tie: het werd verketterd als zondig en misdadig, maar niettemin getolereerd.146 Mogelijk was seksuele volwassenwording zelfs een onbeschreven onderdeel van de educatiereis. Dat idee zou perfect passen in de sociologische mal die de educatiereis beschrijft als een drempelervaring tot
volwassenheid. Reizigers konden hun wilde haren verliezen zonder dat ouders direct en onmiddellijk controle konden uitoefenen.147
Afbeelding 5: Reisverslag van Constantijn Huygens jr. (1649-50) met een passage in geheimschrift (omcirkeld). Den Haag: KB, KA LIII.

Een reisverslag kende verschillende functies en publieken. Een journaal kon lezers amuseren, ouders informeren en de reiziger doen terugdenken aan zijn reis. Wanneer we een individueel
voorbeeld op de spits drijven, zoals het verslag van Constantijn Huygens jr., dan blijkt dat een
verslag geen eendimensionaal genre is en dat iedere casus contextuele duiding vereist en verdient.
Om dat beter te kunnen begrijpen, hebben we zicht nodig op de genese van een reismanuscript.
Hoe evolueerde een verslag van losse observaties tot een onderhoudend, gestileerd verslag voor
familie en vrienden?

2.3.2. Genese
Het schrijven van een reisverslag gebeurde in drie grote stappen. Reizigers bestudeerden aandachtig reisliteratuur en wonnen advies in bij doorgewinterde globetrotters, maakten ter plekke
aantekeningen en kladjes en bereidden ten slotte een gestileerde netversie voor die thuis door ouders werd gelezen. In veel gevallen beschikken we alleen over dat laatste. Dat soort netversies
ontkrachten de licht geromantiseerde weergave van het vroegmoderne journaal als een intiem
dagboek dat een vermoeide schrijver aan het einde van een oncomfortabele reisdag uit zijn zak

146. Dekker 2000b, 137; Van de Pol 2011, 62-64.
147. Verhoeven 2009a, 37.
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viste om bij kaarslicht zijn dagelijkse beslommeringen aan te tekenen.148 Het merendeel van het
materiaal waarover we beschikken, werd juist pas bij thuiskomst voltooid. Dat blijkt uit zowel de
materiële als de narratieve kant van het reisjournaal. Netverslagen werden geschreven zonder
zichtbaar verschil in zorgvuldigheid of variatie in inkt. Doorhalingen en Augensprüngen suggereren voorts dat een reiziger zijn kladjes en aantekeningen naast zich op tafel had liggen. Netversies zijn door die mate van verzorging niet alleen zeer leesbare handschriften, maar soms ook
pronkstukken met mooie banden en sierlijk schrift. Ook zijn er aanwijzingen op narratief niveau.
Auteurs verwezen bijvoorbeeld naar relevante gebeurtenissen verderop in het verslag.149
Dankzij sporadisch overgeleverde aantekeningen, kladjes, bibliotheekinventarissen en
haastig aangebrachte marginalia kunnen we veel zeggen over de genese van een reisverslag – van
de eerste observaties tot de laatste addenda. In deze parateksten – de gerelateerde teksten omheen of nabij het reisverslag – zien we hoe reizigers voortborduurden op de beschrijvingen van
anderen, zaken besloten weg te laten of te herformuleren en anticipeerden op een moment waarop zij rustig de lege plekken in een manuscript konden invullen.150 Zeker omdat reishistorici
doorgaans meer geïnteresseerd zijn in de tekst dan het materiële artefact worden dit soort fragmenten vaak weggelaten uit het onderzoek. Uit editietechnisch oogpunt is die keus te verdedigen, al is het maar omdat een moderne lezer niet door twintig folia aan doorgehaalde krabbels
wil ploeteren. Vanuit een reishistorisch perspectief daarentegen zijn dit soort parateksten een relatief ongebruikte en waardevolle bron. Daarom heb ik geprobeerd om verschillende addenda in
dit boek in te lassen en bied ik uitgebreide beschrijvingen in de appendices. Op afbeelding 6 is te
zien welke bronnen gebruikt kunnen worden om meer te weten te komen over de genese van het
uiteindelijke reisverslag.151
Afbeelding 6: Genese van het reisverslag en bruikbaar bronmateriaal.

Marginalia en addenda vormen notoir lastig bronmateriaal. Dat komt allereerst omdat onderzoekers de nodige problemen ervaren in het bestuderen en analyseren van doorgekraste lijstjes, slordige hanenpoten en verweerde, verkleurde of door waterschade verwoeste papieren. Daarnaast is
de context van dit soort fragmenten niet onmiddellijk duidelijk. Werden adviezen en lijstjes voorafgaand of gedurende de reis op papier gezet? En wat is de onmiddellijke relatie tot de omringende hoofdtekst? Jarich van Ockinga (1644-1714) noteerde op de schutbladen van zijn hand-

148. Idem, 19.
149. Verhoeven 2009a, 27-28.
150. Voor paratekstualiteit en de toepassing op vroegmoderne teksten, zie: Smith en Wilson 2011, 1-14.
151. Het gaat hier nadrukkelijk niet om archiefbronnen die enkel iets zeggen over de reis. Diploma’s,
immatriculatielijsten, reispassen en vergelijkbare archivalia vertellen veel over de praktische kant van het reizen, maar
zeggen weinig tot niets over het schrijven van een reisverslag.
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schrift bijvoorbeeld een allegaartje aan curiosa, met onder andere Latijnse anagrammen op de
Heilige Communie en een luchtig Frans versje over een priester en de duivel. Ook al zegt dit materiaal iets over de interesses en alledaagse belevingswereld van de reiziger, het waar, wanneer en
waarom van dit soort kattebelletjes is niet eenvoudig te achterhalen.152 Ondanks deze problemen
kunnen parateksten waardevol zijn om meer te weten te komen over de vroegmoderne reispraktijk.153 Ze laten zien hoe reizigers hun ervaringen ordenden, hoe zij zich inlazen over verre landen
en waarmee zij zich tussen de regels van de officiële rapportage door bezighielden. Dit soort
aantekeningen laten bijvoorbeeld zien dat de Friese reiziger Tjepcke van Eminga (ca. 1657-1733)
zich bijzonder verheugde over zijn ontmoetingen met de “ghekroonde ende souveraijne
hoofden” van Europa of dat de Zeeuwse Cornelis de Jonge van Ellemeet (1646-1721) tijdens
een familietripje naar de Zuidelijke Nederlanden in 1669 zich niet bezighield met trekpleisters in
Antwerpen en Brussel, maar des te meer interesse toonde voor zijn knappe medepassagier Agatha de Jong.154 In zijn ‘Pourtraict’ stak hij de loftrompet op Agatha’s “albaste tanden” en “roosenvervige lippen”.155 Dat vleiende portret was een addendum op het reisverslag. Dergelijke passages bieden kortom soms een nieuw perspectief op de reis.
Er zijn drie fases te onderscheiden in de genese van het reisverslag: het inlezen in bestaande reisliteratuur, het maken van aantekeningen ter plekke en het vervaardigen van een definitieve verslaglegging. Allereerst bereidden reizigers zich goed voor. Dat deden zij door informatie in te winnen bij familie, cicerones en vrienden die eerder in het buitenland waren geweest. Ze
ontvingen praktische tips over het reizen, aanbevelingen voor geschikte herbergen en informatie
over vreemde steden. In zijn Breve instruttion all viaggo d’Italia gaf familievriend Antonio Marganetti bijvoorbeeld raad over het Italiaanse volk aan de jonge Arnout Hellemans Hooft.156 Reisliteratuur was essentieel en reizigers bladerden voor vertrek dan ook door reisgidsen, populaire
reisverslagen in druk, apodemieken, atlassen en kosmografieën. Sommige titels waren uitsluitend
bedoeld om thuis over andere landen te lezen en te dagdromen. Daartegenover stonden de
praktische reisgidsen die op klein formaat werden gedrukt en eenvoudig mee op reis konden
worden genomen. Deze boekjes in octavo- of duodecimoformaat, zoals de verschillende edities
van de Delitiae Italiae (1600) of de populaire gidsen van de Franse cartograaf Louis Coulon
(1605-64), namen immers weinig bagageruimte in beslag.157 Reizigers werden sterk door dit materiaal beïnvloed. Ze leerden over en conformeerden zich aan de genreconventies van de populaire
reisverslagen die te koop waren. Daarnaast putten reizigers uit informatieve gidsen: volledige
passages werden geparafraseerd of gekopieerd. Reisgidsen speelden op hun beurt leentjebuur bij
eerdere reisliteratuur.158 Hierdoor was reisliteratuur een uiterst intertekstueel genre. Omdat
bronvermeldingen slechts in een handjevol verslagen voorkomen – en dan nog zelden met naam
en toenaam – is het niet altijd makkelijk te achterhalen hoe een reiziger omging met de reisteksten in zijn collectie. Presenteerde hij nieuwe kennis, herschikte hij de beschrijvingen van zijn

152. Van Ockinga 1664-1665, [88-89].
153. Cf. Verhoeven 2009a, 40.
154. Van Eminga 1678-1682, ff. 81v-89r; De Jonge van Ellemeet 1669, 169-171.
155. De Jonge van Ellemeet 1669, 170-171; Moss 2018, 102-104.
156. Marganetti s.d.; Frank-van Westrienen 1983, 61.
157. Van der Helm 2014, 30.
158. Hendrix 2014, 3-6.
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voorgangers of nam hij volledige passages integraal over? In sommige gevallen is het gebruik
van reisgidsen te reconstrueren.159
Dankzij overgeleverde bibliotheek- en veilingcatalogi kunnen we verrassend veel zeggen
over de voorbereidingen van reizigers.160 De reisboeken die in hun familiebibliotheken beschikbaar lagen, werden mogelijk gelezen en gekopieerd. Wel zijn er flink wat mitsen en maren te
plaatsen bij het gebruik van dit materiaal. Zo is het moeilijk hard te maken welke boeken daadwerkelijk werden gelezen, laat staan intensief werden gebruikt tijdens de voorbereidingen. Omdat exemplaren door de eeuwen verloren zijn gegaan of door Europa zijn verwaaid, is het lastig
om systematisch onderzoek te doen naar eventuele gebruikssporen. Het is kortom moeilijk om
lijntjes te trekken tussen boekbezit en daadwerkelijk boekgebruik. Een mooi voorbeeld van dit materiaal is de veiling van de boekcollectie van Constantijn Huygens, na zijn dood georganiseerd door
zijn drie zonen Constantijn jr., Christiaan en Lodewijk. Hoewel het drietal een groot gedeelte van
hun vaders boekcollectie bewaarde, werden op 15 maart 1688 in de tegenwoordige Ridderzaal in
Den Haag niettemin 2850 titels (in 3186 banden) in de verkoop gedaan.161 Een klein gedeelte
daarvan ging over reizen.162 Huygens beschikte over luxueuze atlassen van Mercator (1512-94),
vuistdikke kosmografieën, historische en kunsthistorische werken over Frankrijk en Italië en beschrijvingen van verre oorden als Indië, Rusland, Turkije en Syrië. Te oordelen aan de verschillende werken over zeevaart, variërend van boeken over de werking van kwadranten, astrolabia en
globes tot een maritiem woordenboek, was Huygens ook geïnteresseerd in navigatie.163 Bij de
voorbereiding van hun eigen tochten zullen de gebroeders Huygens mogelijk gebruik hebben gemaakt van deze collectie reisliteratuur. Wanneer we in de veilingcatalogus zoeken naar apodemieken, stadsbeschrijvingen, reisverslagen en reisgidsen gedrukt vóór hun reizen, dan komen we tot
de volgende zestien titels:
Tabel 1: Reisliteratuur (apodemieken, stadsbeschrijvingen, reisgidsen en reisverslagen) in de veilingcatalogus van de boekcollectie van Constantijn Huygens164
Auteur

Titel

Taal Uitgav Formaa Type
e
t

Theodor Zwinger

Methodus Apodemica

LA

1594

4º

Apodemiek

Le cose maravigliose
dell’alma citta di Roma

IT

[1565]

8º

Stadsbeschrijving

Jacques du Breul

Le theatre des antiquitez de FR
Paris

1612

4º

Stadsbeschrijving

Antonio Bosio

Roma Sotterranea

IT

1632

2º

Stadsbeschrijving

Alessandro Donati

Roma vetus ac recens

LA

1639

4º

Stadsbeschrijving

159. Zie hiervoor pagina 128-141.
160. Verhoeven 2009a, 26.
161. Huygens 1903; Leerintveld 1996, 192-202; Koninklijke Bibliotheek 2017.
162. Circa 55 titels kunnen als reisliteratuur worden bestempeld. Dat is nog geen 2% van de hele geveilde collectie.
163. Huygens 1903.
164. Jaartallen zonder vierkante haken verwijzen naar een specifieke druk in de collectie. Jaartallen met haken
verwijzen naar de eerste uitgave van de tekst.
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Leandro Alberti

Descrittione di tutta Italia

IT

1588

4º

Reisgids

Andreas Schottus

Itinerarium Italiae

LA

[1601]

8º

Reisgids

Théodore Turquet de
Mayerne

Sommaire description de la FR
France, Allemagne, Italie et
Espagne

[1604]

12º

Reisgids

Pietro Bertelli

Teatro delle città d’Italia

IT

[1616]

8º

Reisgids

Johan Heinrich von
Pflaumern

Mercurius Italicus

LA

[1628]

8º

Reisgids

Martin Zeiller

Itinerarium Galliae et mag- IT
nae Britanniae

[1634]

8º

Reisgids

Louis Coulon

L’Ulysse françois

FR

[1643]

8º

Reisgids

Louis Coulon

Le fidele conducteur pour les FR
voyages de France, d’Angleterre et d’Espagne

[1654]

8º

Reisgids

2º

Reisverslag

[1634]

8º

Reisverslag

1635

4º

Reisverslag

Jan
Huygen
Linschoten
Hendrik II

van Itinerario,
schipvaert

voyage

ofte NL 1614

Voyage du Prince de Condé FR

Diego de Aedo y Gallart Le voyage du prince don Fer- FR
nande infant d’Espagne

Waarschijnlijk maakten de gebroeders Huygens gebruik van deze lijst boeken. De handzame reisgidsen van Zeiller (1589-1661) en De Mayerne (1573-1655), respectievelijk in octavo- en duodecimoformaat, konden zeker tot nut zijn voor Lodewijks diplomatieke reizen naar Engeland en
Spanje. Voor Constantijn jr. stonden er verschillende boeken over Frankrijk en Italië in de kast.
Sommige titels, zoals Louis Coulons L’Ulysse françois en Johan Heinrich von Pflaumerns Mercurius
Italicus, behandelden de landen op zich. Andere boeken zoomden in op afzonderlijke grote steden, zoals Roma vetus ac recens, de verkenning van het oude en nieuwe Rome door docent Alessandro Donati (1548-1640).165
In het geval van Huygens hebben we ook informatie over de boeken die juist uit de verkoop zijn gehouden. Constantijn Huygens voorzag verschillende boeken in zijn collectie met een
ex libris en zijn titelspreuk ‘Constanter’. Ad Leerintveld heeft in kaart gebracht hoe de titels met
dit opschrift door Europa zijn verspreid.166 Daaronder bevinden zich reisteksten die niet in 1688
onder de hamer kwamen, zoals John Aspleys Speculum nauticum uit 1624 en de bestseller Diarum
nauticum van Gerrit de Veer, het verslag van drie avontuurlijke expedities naar Azië via de Noordkaap en de beroemde overwintering op Nova Zembla.167 Volgens de inscriptie was dat boek een
erfstuk: het was oorspronkelijk in het bezit van Huygens’ vader.168 Slechts van een paar reisboeken kunnen we met absolute zekerheid stellen dat ze gebruikt zijn. Het betreft de zeldzame keren

165. Pilney 2001, 1-11.
166. Leerintveld 2009, 151-176. Zie hiervoor ook het online werk van Ad Davidse en Kees Verduin. Davidse heeft
de veilingcatalogus uit 1688 gedigitaliseerd en verschillende werken en uitgaven geïdentificeerd. Verduin heeft een
aanvulling gegeven op Leerintvelds inventaris van ‘Constanter’-boeken.
167. Idem, bijlage. Voor het Diarum nauticum, zie: Roeper en Wildeman 1996, 18-21.
168. Leerintveld 2009, bijlage. De inscriptie luidt: “Chr. Huygens [b?] 1599. Constanter”.
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dat reizigers expliciet verwezen naar literatuur. Toen Constantijn jr. in een brief aan zijn broer
Christiaan vertelde over zijn verkenning van de Romeinse catacomben, verwees hij met naam en
toenaam naar Antonio Bosio’s Roma Sotterannea. Dat werk in folioformaat had hij niet op reis
meegetorst, maar vooraf geraadpleegd in de bibliotheek.169 Op zijn reis naar het Spaanse hof in
1660 en 1661 maakte Lodewijk daarnaast gebruik van een onuitgegeven versie van gouverneur
Antoine de Brunels Voyage d’Espagne, waarvan later in de familiebibliotheek een in kalfsleer gebonden exemplaar uit 1665 zou pronken.170 Ook schreef hij teksten over uit de Cosmographiae Generalis van de Nederlandse geograaf Paul Merula (1558-1607), een kosmografie die bij hem thuis
in de kast stond.171
Een tweede voorbeeld is de verzameling van de geleerde reiziger Joannes Kool (ca.
1672-1703). Met zijn oudere reisgezel Lucas van Voorst (1670-1738) trok hij in 1698 en 1699
door Frankrijk en Italië, een reis waarover hij in een verslag van bijna duizend folia in detail verslag deed. Een groot gedeelte van zijn tocht sleet Kool in Italiaanse bibliotheken, waar hij onder
het argwanende en ongastvrije toezicht van monniken antieke teksten bestudeerde en collationeerde.172 Op 9 mei 1712 werd de Bibliotheca Kooliana geveild, een verzameling van meer dan
vijftienhonderd boeken in folio-, quarto-, octavo- en duodecimoformaat, twintig manuscripten,
zesendertig antieke vazen en vijfenvijftig bronzen beelden. Daaronder bevond zich een groot
aantal boeken over numismatiek en klassieke inscripties, die blijkens Kools aantekeningen in de
marge – “in margine notata manu defuncti” – hadden gediend bij zijn werk aan de Antiquae Inscriptiones.173 Ook werken van kardinaal Enrico Noris (1631-1704), met wie hij in Rome een audiëntie
had geregeld, zijn goed vertegenwoordigd.174 Het werk waarnaar Kool in zijn verslag het meest
refereerde, was een quarto-uitgave van Donati’s eerdergenoemde Roma vetus ac recens uit 1639,
maar ook andere reisgidsen en verslagen kunnen in de veilingcatalogus worden teruggevonden.

Pietro della Valle

Alle de voortreffelijke reizen NL 1680

4º

Reisverslag

Jean Chardin

Journal du voyage du cheva- FR
lier Chardin en Perse (...)

1686

2º

Reisverslag

Jan Janszoon Struys

Drie aanmerkelyke en zeer NL 1686
rampspoedige reizen door
Italien, Griekenland (...)

4º

Reisverslag

Gilbert Burnet

Nauwkeurige voyagie door NL 1687
Italien, Switserland, etc.

4º

Reisverslag

Justus Lipsius

Roma Illustrata

LA

1689

12º

Stadsbeschrijving

Maximilien Misson

Nouveau voyage d’Italie

FR

1691

8º

Reisverslag

FR

1693

8º

Apodemiek

Charles César Baudelot L’utilité des voyages
de Dairval
Giovanni Veneroni

Dictionnaire
françois

italien

et FR

1695

4º

Woordenboek

Louis Hennepin

Voyage ou nouvelle decouver- FR
te d’un tres-grand pays (...)

1697

12º

Reisverslag

Germain Brice

Description de Paris

FR

1698

8º

Stadsbeschrijving

William Dampier

Nouveau voyage autour du FR
monde

1698

8º

Reisverslag

1698

12º

Stadsbeschrijving

description of NL 1703

12º

Reisverslag

8º

Reisverslag

Raffaello del Bruno

Tabel 2: Reisliteratuur (apodemieken, stadsbeschrijvingen, reisgidsen en reisverslagen) in de veilingcatalogus van de Bibliotheca Kooliana.

Ristretto delle cose più nota- IT
bili della città di Firenze

John Brand

[A brief
Orkney]

Auteur

Titel

Taal Uitgav Formaa Type
e
t

Henry Maundrell

Voyage d’Alep à Jerusalem FR

Alessandro Donati

Roma vetus ac recens

LA

1639

4º

Reisgids

Francesco Angeloni

Historia di Terni

IT

1646

4º

Stadsbeschrijving

Antonio Bosio

Roma Subterranea

LA

1651

2º

Stadsbeschrijving

Luigi Contarini

L’antiquità di Roma

IT

George Wheler

Voyage de Dalmatie, de FR
Grève, et du Levant

Guillaume-Joseph Grelot Relation nouvelle d’un voya- FR
ge de Constantinople

1679

8º

Reisgids

1679/
1689

8º/12º

Reisverslag

1680

4º

Reisverslag

169. Constantijn Huygens jr. aan Christiaan Huygens, Rome, 29 mei 1650 (ePistolarium).
170. Huygens 1903, 35; Huygens 2005, 57.
171. Frank-van Westrienen 1983, 168.
172. Scholten en Pelgrom 2019, 102-105.
173. Bibliotheca Kooliana 1712, 5.
174. Scholten en Pelgrom 2019, 105-110.
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Net als bij de gebroeders Huygens is het goed voorstelbaar dat Kool deze werken raadpleegde.
Mogelijk maakte hij aantekeningen in dezelfde kamer met het Romeinse landschap van La Storta
van Jacob de Heusch (1656-1701), aangekocht door zijn vader, waarnaar de reiziger in zijn verslag verwees.175 Baudelot de Dairval’s L’utilité des voyages, vol uitweidingen over antiquiteiten en
schilderijen, zal zeker van pas zijn gekomen, evenals het meertalige woordenboek van Giovanni
Veneroni.176 Ook bestsellers als Maximilien Missons Nouveau voyage d’Italie waren bruikbaar. Wellicht tikte Kool onderweg de stadsbeschrijvingen van Parijs en Florence op de kop. Germain Brice’s Description de Paris en Rafaello del Bruno’s Ristretto verschenen immers in 1698 bij respectievelijk een Parijs en Florentijns uitgeverhuis en waren ongetwijfeld in de stad te vinden.177
Interessant is dat Kool eveneens geïnteresseerd was in reisliteratuur over verre oorden. Zo pronkten in de bibliotheek verslagen naar Constantinopel, Perzië, Aleppo en Jeruzalem, New Mexico
en de noordelijkste puntjes van Schotland.

175. Idem, 111.
176. Stagl, Orda en Kämpfer 1983, 16-17.
177. Del Bruno 1698.
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De marginalia van reisverslagen laten ook zien dat jongeren voorafgaand aan hun reis
grasduinden door reisgidsen en informatie inwonnen bij familievrienden. Die terzijdes variëren
van levensadviezen en tegeltjeswijsheiden tot uiterst praktische informatie over contactpersonen
en herbergen. Auteurs kopieerden apodemische adviezen, afstandstabellen en lijsten met aanbevolen herbergen om onderweg te raadplegen.178 Her en der treffen we zelfs overgeschreven gelukwensen, wasinstructies en huis-, tuin- en keukenmiddeltjes tegen kiespijn aan.179 In enkele gevallen vinden we dezelfde passages gekopieerd uit hetzelfde boek. De Friese Ernst Frederik
Vegelin van Claerbergen (º1648) en de Delftse Franco van Bleiswijck (1644-1723), die omstreeks
dezelfde tijd op educatiereis vertrokken, lasten in hun verslag een identieke lijst van Parijse
bezienswaardigheden in.180
De twintig folia die Arnout Hellemans Hooft volschreef voorafgaand aan zijn tocht naar
Italië en Frankrijk, bieden verrassend veel zicht op de uitgebreide voorbereidingen op de educatiereis. Arnout begon zijn manuscript met een lange meertalige lijst met raadgevingen. Alleen al
op de eerste pagina wordt de reiziger aangespoord om boekverkopers te vragen naar stadsbeschrijvingen, om nooit te laten zien dat hij veel geld op zak heeft, om het hart niet op de tong te
dragen, om buitenlandse gebouwen nauwgezet te beschrijven, om zich niet hard tegen katholieke
kerken uit te laten, om niemand op zijn blauwe ogen te geloven en om alleen over nuttige zaken
te spreken.181 Frank-van Westrienen heeft in kaart gebracht op welke titels Hellemans Hooft zich
baseerde. Hij nam fragmenten over uit de bekende Epistola de fructu peregrinandi van de humanist
Justus Lipsius, het recente Delle bizzarrie academiche van de Italiaanse schrijver Gian Francesco Loredano (1607-61) en een niet nader geïdentificeerd werk van Famiano Strada (1572-1649).182 Ook
kopieerde hij het advies van zijn Italiaanse tutor Antonio Marganetti, de Breve instruttion all viaggio
d’Italia.183 Dat is tevens op te maken uit een losse aantekening, waarin staat dat Arnout op een later moment informatie zou krijgen over Genua, Rome en Napels. Daaronder staat een overgeschreven boodschappenlijstje van Marganetti, die zijn pupil verzocht om buffelkaas, tonijn en
groentezaden mee terug te brengen (zie afbeelding 7).184
Na de adagia en levenslessen volgt meer praktische informatie in de vorm van afstandstabellen en informatie over Franse en Italiaanse steden.185 Arnout verwees naar Pietro Bertelli’s Teatro delle città d’Italia uit 1616, maar ook naar klassieke auteurs als Plinius en Strabo die over bepaalde Italiaanse steden hadden geschreven.186 In de marginalia zien we de wisselwerking tussen de
aanvankelijke reisplannen en de praktijk. In een doorgekruiste aantekening staat bijvoorbeeld:
Bij gissingh half Februari nae Naepels, half Meert te Romen <> laetst van Meert nae
Toscanen, en in ‘t laetst van April te Florentsen. Daer of te Luca of te Veneetjen. Maij,
Juni, Juli, August, en September door Lombardien en october te Genua.187

178. Voor apodemische advies zie: Hellemans Hooft 1649-1651, ff. 1r-6v; Van Bleiswijck 1670-1671, [25-27]; Reize
door Duitsland na Italien 1677-1679, ff. 1r-7v. Voor afstandstabellen zie: Thijs 1646-1648; Hellemans Hooft 1649-1651,
ff. 7v; 12r; 15v-17r; 191r-192r; 195v; 197v; Journael van mijn reijs 1682, ff. 34v-35r; Gronovius 1693-1695; De la Court
1707. Voor herbergen zie: Hellemans Hooft 1649-1651, ff. 18r-20v; De la Court 1707; De la Court 1710.
179. Van der Meersch 1703, [61]; Hellemans Hooft 1649-1651, f. 190r; Van Ockinga 1664-1665, 79.
180. Vegelin van Claerbergen 1668-1670, 295-300; Van Bleiswijck 1670-1671, [13-16].
181. Hellemans Hooft 1649-1651, f. 1r.
182. Frank-van Westrienen 1983, 168-169.
183. Marganetti s.d.
184. Hellemans Hooft 1649-1651, f. 8v. Hellemans Hooft schrijft: “Hac Genuâ Româ aut Neapoli Antonio
Marganetti mittenda.”
185. Idem, ff. 9r-20v.
186. Idem, ff. 9v; 12v.
187. Idem, f. 9v.
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Hellemans Hooft wist die reisplannen grotendeels te volgen. Hij arriveerde op 16 februari 1650
in Napels, kwam op 21 maart terug in Rome en stapte op 25 april door de stadspoorten van Florence. Venetië deed hij niet voor een tweede maal aan, maar Lucca bezocht hij begin mei. De enige inschattingsfout die Arnout maakte, was dat hij het najaar van 1650 niet in Italië, maar in
Zwitserland zou spenderen. Ook in de lijsten met aanbevolen herbergen, die Arnout vooraf opstelde, zien we deze wisselwerking tussen voorbereiding en daadwerkelijke reis terug.188 Tijdens
de reis onderstreepte Arnout de herbergen die hij had gekozen.189 Uit dit soort subtiele aantekeningen kan worden afgeleid op welke manier en met behulp van welke boeken een reiziger zich
op zijn tocht voorbereidde. Aantekeningen laten zien dat reizigers zorgvuldig voorbereidingen
troffen, daarnaar handelden en er soms vanaf moesten wijken.
Na de voorbereidingen die thuis waren gedaan, hielden reizigers onderweg aantekeningen
bij en maakten zij een begin aan hun verslaglegging. Naast de boeken in hun bagage kochten
reizigers de nodige stads- en reisbeschrijvingen bij plaatselijke boekhandelaren. Die aanschaf
werd bijgehouden in kasnotities.190 Wicher Pott bijvoorbeeld meldde dat hij zijn ochtenden in
Londen spendeerde met “‘t lesen van de historien van Engelant of andere leersaeme boecken”,
waarvan hij enkele in Engeland gekocht had en andere van thuis had meegenomen.191 Boeken
werden onderweg gebruikt, maar konden ook ver na de reis uit de kast worden gehaald om te
mijmeren over het achtergelaten Italië.192 De aantekeningen die onderweg werden gemaakt, waren een amalgaam van de kennis die reizigers overnamen uit informatieve reisgidsen en ter plekke opdeden. In dit materiaal is een bepaalde hiërarchie te ontwaren, variërend van slordige hanenpoten in aangeschafte reisgidsen en eclectische observaties op losse katernen tot zorgvuldig
verwoorde brieven en de uiteindelijke netversie van het reisjournaal.193 Die hiërarchie heeft alles
te maken met persoonlijke ervaring en directe rapportage. De reisgidsen die reizigers onderweg
raadpleegden en volschreven met hun eigen aantekeningen zijn ongetwijfeld de meest directe
vorm van weerslag. Systematisch onderzoek naar de relatie tussen dit soort ‘werkdocumenten’ en
uiteindelijke verslagleggingen ontbreekt helaas. In hun artikel over de bibliotheek van Belton
House in het Engelse Lincolnshire en de reizigers John Brownlow en John Cust (1779-1853), de
bewoners die van deze collectie gebruikmaakten, geven Brundin en Roberts daartoe een goede
aanzet. De marginalia in de boeken van Cust laten een onmiddellijke link zien met bezochte monumenten, kathedralen en ruïnes. Cust tekende in zijn reisgidsen aan welke vergezichten hij kon
ontwaren vanaf het uitzichtpunt van de Villa Adriana in Tivoli, waar bepaalde kunstschatten
sinds de publicatie van de geraadpleegde reisgids naartoe waren verhuisd. Ook noteerde hij welke
nieuwe toneelopvoeringen zijn interesse hadden.194 Voor het Nederlandse taalgebied is dit soort
onderzoek nog niet systematisch uitgevoerd.
Naast volgeschreven reisgidsen maakten reizigers losse aantekeningen. Meestal werden
die in een apart schrift of katern bijgehouden, als een soort schaduwboekhouding van een chronologisch geordend journaal.195 Pieter de la Court (ca. 1618-85) bijvoorbeeld, de Leidse lakenfabrikant die aan de vooravond van de Engelse burgeroorlog in Londen vertoefde, hield zowel een

188. Dat het vooraf gebeurde, is af te leiden uit het feit dat verschillende genoemde plaatsen niet werden bezocht.
Dat de lijst op een later tijdstip werd herzien, is te zien aan de opmerkingen in zowel inkt als potlood.
189. Hellemans Hooft 1649-1651, ff. 18r-20v.
190. Verhoeven 2006, 69-84.
191. Wicher Pott aan Pieter Pott en Margaretha Frone, Londen, 5 september 1684 (Pott 1684-1685).
192. Brundin en Roberts 2015, 76.
193. Ibidem.
194. Idem, 70-78.
195. Frijhoff 1986b, 35.
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summier verslag bij als een reeks losse notities, waarin volgens editeur Willem Frijhof “Pieters
aandachtsvelden en leefhorizon duidelijk en ongeremder naar voren komen”.196 Anders dan zijn
reisverslag zijn De la Courts observaties niet thematisch geordend, maar achtereenvolgens op papier gezet. Hij begon zijn aantekeningen met een schets van “het aertrijck van Engelant”, waarbij
hij stilstond bij de vruchtbaarheid van de akkers, de plaatselijke flora en de Londense veehouderij, om vervolgens losse en schijnbaar willekeurige opmerkingen te plaatsen over slagers, bier, huwelijksrecht en parochies.197 Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen, lid van een belangrijke Friese regentenfamilie, schreef in 1669 een lange lijst met observaties van Parijs, getiteld ‘Mores
animadversiones et consuetudines Parisienses’. Achter die statige Latijnse titel, die zich laat vertalen als “Parijse gewoontes, observaties en ervaringen”, ging een bruikbare, maar eclectische verzameling punten schuil. Het feit dat het allereerste punt meldt dat er ‘s zomers geen mosterd in
Frankrijk is, illustreert dit gebrek aan structuur.198 Bij het schrijven van hun definitieve verslaglegging baseerden De la Court en Vegelin van Claerbergen zich op de losse observaties die zij tijdens hun verblijf hadden bijgehouden.
Afbeelding 7: Marginalia in het
reisverslag van Arnout Hellemans
Hooft (1649-51) – een afstandstabel
van Rome naar Siena (linkerkolom),
kladaantekeningen (rechterkolom) en
een Italiaans boodschappenlijstje voor
Antonio Marganetti. Amsterdam:
UBA, coll. hss. VJ 40-1.

196. Ibidem.
197. Idem, 36-38.
198. Vegelin van Claerbergen 1668-1670, 195.
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Daarnaast beschikken we over verschillende kladversies van reisjournalen.199 Door klad- en netversies naast elkaar te leggen valt goed te reconstrueren tot welke redactionele ingrepen
schrijvers overgingen. Het is een interessante en mogelijk waardevolle filologische exercitie om
de verschillende kladjes en netversies systematisch te analyseren. Welke aanpassingen maakte een
auteur om zijn narratief in te kleuren? Werden ondermaanse zaken als bordeelbezoek en drankgelagen, waarvan ouders weinig gecharmeerd zouden zijn, gekuist in de definitieve versie? Voegde een reiziger aanvullende informatie toe uit de reisboeken in zijn familiebibliotheek? Een
voorzichtige verkenning laat zien dat we doorgaans te maken hebben met kleine veranderingen
in taal of spelling. Voor netversies werden bovendien mooiere banden aangeschaft, waarin de
verslaglegging nog eens dunnetjes werd overgeschreven, ditmaal zonder slordigheden of gekrabbel in de marge. In een enkel geval zijn er ook ingrepen op inhoudelijk vlak.200 Uit een uitgescheurde pagina in het verslag van Jacob van Foreest (1640-1708) bijvoorbeeld blijkt dat de jonge
reiziger zijn observaties van de universiteit van Caen enigszins temperde. Op dat specifieke kladje
dreef Van Foreest de spot met de promotie van een plaatselijke rechtenstudent, die de thesis op
zijn katheder verwarde met zijn wetboek.201 Die schampere observatie is niet terug te vinden in
het netverslag.
Een mooi voorbeeld van een kladversie vinden we bij het journaal van Johan en Cornelis
de Witt (1623-72), die tussen 1645 en 1647 door Frankrijk en Engeland toerden.202 De verschillende katernen van die kladverslaglegging zijn in de huidige convoluut lukraak achter elkaar
gezet, zodat het voor de editeur een fikse klus is om de versies te vergelijken. Uit de kladversie
blijkt dat de broers bijzonder veel zaken uit hun netverslag weglieten. Slechts een kwart van alle
reisdagen wordt daarin beschreven (161 van de 643 reisdagen). Sommige informatie, zoals ellenlange opsommingen van het weer, zou ook niet bijster interessant zijn geweest voor het thuisfront. Over de maand juni 1646 wordt niets anders vermeld dan de dagen van de week.203 Toch
laten de broers ook veel relevante informatie weg. Twee weken bezoek aan Parijs worden in de
netversie weggelaten, terwijl de kladversie per dag verhaalt over een bezoekje aan de protestantse
kerk van Quevillon, de “pompeuse inkomste” van de Poolse ambassadeur en hofbezichtigingen
aan het Louvre en het Palais du Luxembourg.204 Voor drie maanden pension in Angers geldt
hetzelfde, hoewel de kladversie ook weinig heeft te melden over deze periode.205 Gebeurtenissen
die zich uitstrekten over meerdere dagen, zoals visites aan het amfitheater en de necropolis Alyscamps van het zuidelijke Arles, worden gemakshalve samengevat in een enkele bondige dagtekening.206 De netversie vormt kortom zowel op zins- als op paginaniveau een ingedikte versie van
het origineel. De kladversie is broodnodig om meer te achterhalen over de ervaringen van de
broers.
Ten slotte beschikken we over een groot aantal netversies. Sommige journalen werden
onderweg bijgehouden. Coenraad Ruysch bijvoorbeeld laste verschillende ochtenden in om zijn

199. Verhoeven noemt de kladversies van Balthasar Bekker uit 1683, Laurens Gronovius uit 1679, Johan en Cornelis
de Witt uit 1645-47 en dat van de Amsterdamse vader uit 1683. De Witt 1645-1647; Bekker 1683; Gronovius
1679-1682; Reijse in Engeland 1683. Losse kladaantekeningen zijn te vinden in: Hellemans Hooft 1649-1651; Van
Overschie 1674-1676; Tjassens 1683-1684; Gronovius 1693-1695; Van der Meersch 1703.
200. Verhoeven 2009a, 27; 346.
201. Van Foreest 1660a, [22b-c].
202. De Witt 1645-1647.
203. De Witt 2018, 35-36.
204. Idem, 4-7.
205. Idem, 9-16.
206. Idem, 38-40.
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post te beantwoorden en om zijn journaal bij te werken.207 Anderen kozen er juist voor om bij
thuiskomst een netversie te maken, met een sierlijke band en een mooi handschrift. Soms zien
we ook dat schrijvers de intentie hadden om na afloop een netversie te maken of het materiaal
aan te vullen, maar daar niet meer aan toe kwamen. In verschillende manuscripten zijn hiaten te
vinden waar de namen van dorpen, personen of bezienswaardigheden zouden moeten staan,
maar die na afloop niet meer werden ingevuld. Na terugkomst kon het reismanuscript ook een
andere bestemming krijgen. Na de aanvankelijke reis werd de rest van het handschrift als een
soort persoonlijke almanak of dagboek gevuld met losse, niet onmiddellijk gerelateerde fragmenten. Zo blijkt dat de doperse textielhandelaar Abraham van der Meersch (1643-1728) meer dan
vijftig jaar na dato zijn avontuurlijk reisverslag naar Scandinavië erbij pakte om melding te maken
van een bijzonder onaangename winter in 1728.208 Dit soort parateksten laat zien dat schrijvers
ver na de tocht hun manuscript uit de kast pakten. Dat een reisverslag zelf ook onderdeel ging
uitmaken van persoonlijke, alledaagse interesses en beslommeringen zien we ten slotte in het manuscript van Cornelis de Jonge van Ellemeet, dat de veelzeggende titel Allerhande saaken soo Duijtse
als Franse waar onder veele van weijnig importantie draagt. Tussen de verslagen door staan historische
feiten, versjes, de uitleg van populaire gezelschapsspellen en een spotrekening waarin de schrijver
zijn vriendinnen zogenaamd betaalt in “kusjes, bedanckjes, en reverentijtjes.”209
Uit de verschillende aanvullende teksten en parateksten kunnen we veel opmaken over de
genese van het reisverslag. Bibliotheekinventarissen, overgeschreven adviezen en verwijzingen
naar geraadpleegde literatuur vertellen over de aanvankelijke voorbereidingen. Krabbels in aangeschafte reisgidsen, losse en eclectische aantekeningen en ruwe kladjes laten iets zien over de
schrijfpraktijk onderweg. Netversies en toegevoegde, niet direct gerelateerde varia onthullen ten
slotte iets over later gebruik. Door te focussen op addenda en marginalia kunnen we de vormende fasen van reisverslagen beter reconstrueren.

2.3.3. Reisverslagen en egodocumenten
Reisverslagen kunnen begrepen worden als egodocumenten, historische documenten die worden
gepresenteerd als subjectieve verhalen in de eerste persoon. Een egodocument is een paraplubegrip voor persoonlijke documenten als brieven, dagboeken, memoires en autobiografieën. De
term werd gemunt door de Nederlandse historicus Jacques Presser, die egodocumenten omschreef als “historische documenten waarin een ego – een ik-persoon – zich opzettelijk of onopzettelijk onthult – of verbergt.”210 Met die enigszins mystificerende definitie vatten onderzoekers,
traditioneel gericht op micro-history of life writing, een corpus aan persoonlijke archivalia samen.
Eensgezind zijn zij daarin niet. De Duitse historicus Winfried Schulze bijvoorbeeld verruimde
het begrip zodat ook staatspapieren en juridische attesten eronder konden vallen.211 Ik volg het
werk van de onderzoeker Michael Mascuch, die het bijhouden van een autobiografie – en in het
verlengde daarvan, een reisverslag – interpreteert als een culturele praktijk.212 Het gaat daarbij
niet zozeer om de reconstructie van een persoonlijk leven, maar om de constructie van identiteit, die
bovendien veranderlijk en niet-eenduidig is. Omdat het verslag niet louter voor de auteur bestemd was, hebben we tevens te maken met self-fashioning. Dat versta ik in dit geval als de bewuste
207. Ruysch 1674-1677.
208. Van der Meersch 1672-1674, 38. Voor het reisverslag van Abraham van der Meersch, zie ook pagina 184-203.
209. De Jonge van Ellemeet 1666, 5-90.
210. Baggerman en Dekker 2004a, 7-8.
211. Schulze 1996; Mascuch, Dekker en Baggerman 2016, 11-13.
212. Baggerman, Dekker en Mascuch 2011, 1-10.
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of onbewuste representatie van identiteit.213 Reisverslagen hebben een mediërende functie: reisauteurs proberen een hoofdzakelijk waarheidsgetrouwe representatie van het vreemde te geven,
maar hun verslaglegging heeft evenveel te maken met onderliggende thema’s als binnenlandse
politiek, economie, religie en cultuur.214
De basisaanname van dit onderzoek is dat reisverslagen inzicht kunnen bieden in de rijke
en vormende ervaringen van jonge Nederlanders gedurende hun educatiereis. Dat komt deels
door de inhoud en deels door de vorm van het reisverslag. Allereerst zijn deze documenten de
verslaglegging van culturele ontmoetingen met onbekende plaatsen, mensen en gebruiken. Tijdens die confrontaties met andere landen, religies en culturen – samengevat onder de noemer ‘de
Ander’ – werden reizigers gedwongen om te reflecteren op hun eigen ideeën en idealen over
volk, geloof en vaderland. Reizigers werden bevestigd in hardnekkige vooroordelen, leerden andere culturen te tolereren en te appreciëren of – en dat is de meest waarschijnlijke hypothese – vonden daarin een middenweg. Het is daarmee een genre dat de onderzoeker Gabbard heeft
omschreven als “a textual space of considerable intricacy, one in which disparate cultures and
worldviews meet, clash and grapple with one another.”215 Deze formatie of herijking van identiteit valt te bestuderen in reisverslagen. Sterker nog, niet alleen de beschrijving, maar ook de daad
van het reizen is formatief. “Travel is predicated on the visceral tension between exploring oneself and the Other”, schrijft antropoloog Michael di Giovine.216 Ook de chronologische vorm
draagt bij aan deze constante herijking van identiteit. De vorm van het journaal, met aantekeningen geordend per dag, dwong een reiziger om op gezette tijden te contempleren over ervaringen
en persoonlijke observaties.217 Daar staan natuurlijk wel enkele voorbehouden tegenover die de
relatie tussen observatie en representatie problematiseren.
Ten eerste zijn reisverslagen sterk beïnvloed door reisliteratuur en legio andere teksten.
Eigen observaties worden zo gemengd met eerdere observaties, genreconventies en tot de draad
versleten stereotypen over andere landen en volkeren.218 Ook andere genres hebben te maken
met een zekere mate van intertekstualiteit, maar bij egodocumenten staat die verstandhouding en
schatplichtigheid misschien wel extra onder druk. Omdat reisverslagen een uiterst intertekstueel
genre vormen, waarbij auteurs zonder pardon of referentie parafraseren en kopiëren uit contemporaine reisliteratuur, zijn generieke genre-elementen zoals stadsbeschrijvingen notoir moeilijk te
duiden. Waar houdt de persoonlijke observatie op en vangt de overgeschreven etnografische informatie aan? Tot op zekere hoogte kan een geoefend oog dit soort zaken uitkienen, maar het is
niet altijd mogelijk om beschrijvingen tot op het bot te analyseren.219 Voor onderzoek naar de reconstructie van een reis kan dit methodologische probleem een genadeklap zijn. Dit specifieke
onderzoek gaat echter over de representatie van een reizigersidentiteit. Genreconventies, intertekstualiteit en imagologie vormen daarbij een prisma waardoor we self-fashioning of de constructie van identiteit kunnen bekijken. Intertekstualiteit is een literair middel, een facet van de culturele praktijk van de verslaglegging, en niet zozeer een hindernis.

213. Greenblatt 1980.
214. Ascari 2016, 28.
215. Gabbard 2003, 84. Cf. Stein en Pollman 2010, 8.
216. Di Giovine 2009, 112.
217. Nussbaum 1995, 20-24; Sherman 1996, 14-20.
218. Ablonczyné-Nadór 2011, 81-100.
219. Zie ook pagina 128-141.
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Ten tweede schommelt een reisverslag tussen feit en fictie. Dat heeft te maken met de
meerdere onderliggende functies van het genre en de literaire technieken en aspiraties van de
reiziger zelf. Een reisverslag diende als een memento, waarmee een gerepatrieerde Nederlander
op latere leeftijd kon terugblikken op zijn vormende avonturen in het buitenland, en als een papieren testimonium, waarmee veeleisende ouders zich lieten informeren over de educatieve en
sociale vorderingen van hun kroost.220 De ‘ik’ schrijft niet louter voor zichzelf, maar ook voor
een publiek.221 Reizigers waren sociaal en financieel afhankelijk en probeerden hun ouders te
plezieren door in te zoomen op educatie en morele groei. Volgens de regels van het spel probeerden zij uitgebreide beschrijvingen van nieuwe steden aan te bieden. Seksuele escapades en
louche kroegen, die ook onderdeel uitmaakten van de reis, belandden zo in de marge of vielen
ten prooi aan zelfcensuur. Bovendien is het verslag geen objectieve weergave, maar een invulling
van de particuliere interesses van de reiziger. Nieuwe steden verschenen in kleurrijke details, terwijl alledaagse zaken als bediendes, het bijhouden van reispapieren en vorderingen in scherm- en
paardrijlessen minder ruimte kregen.222 Reizigers bedienden zich daarnaast van literaire technieken als hyperbolen, spannende beschrijvingen, dramatische vooruitwijzingen en een climactische
verhaalopbouw om hun narratief cachet te geven.223 Het is de vraag of deze glijdende schaal tussen feit en fictie een probleem is. Allereerst kunnen we de particuliere invalshoeken van reizigers
verruimen door kritisch met het bronmateriaal om te gaan en door genoemde data, plaatsen en
gebeurtenissen zo uit te vlooien dat verslagen radicaal gecontextualiseerd worden. Tegelijkertijd
biedt het adagium van New Cultural History soelaas dat het verleden alleen te kennen is door het
medium van verhalen, via literaire kunststukjes of het meest basale narratief.224 Daar komt bij dat
dit onderzoek juist gaat over de literaire representatie van identiteit en niet om de feitelijkheid
van de reis. Door in te zoomen op narrativiteit en narratieve middelen kunnen we inzichtelijk
maken op welke manieren reizigers zichzelf presenteerden.

220. Verhoeven 2009a, 27-28.
221. Lejeune 1989, 3-30.
222. Verhoeven 2009a, 107-108.
223. Mascuch 1996, Chard 1999, 1-8; Verhoeven 2009a, 27.
224. Verhoeven 2009a, 27-28.
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3. Frankrijk en de Loire
3.1. Inleiding
“Homini diligenti semper aliquid deëst”, krabbelde de reiziger Ernst Brinck (ca. 1582-1649) op
de schutbladen van zijn manuscript: “Een slim mens ontbreekt het altijd wel aan iets.”1 Dat motto was een persoonlijke leidraad voor Brinck. Naast zijn ambten als burgemeester van Harderwijk en secretaris van Cornelis Haga (1578-1654), de Nederlandse ambassadeur te Constantinopel, was Brinck een vurig verzamelaar. Met zijn uitgebreide bibliotheek, zijn botanische tuin en
zijn kunstkamer, tot de nok toe gevuld met antiquiteiten en curiosa, probeerde de Harderwijkse
geleerde constant de gaten in zijn kennis te dichten. Zijn drie alba amicorum laten zien dat Brinck na zijn studie in Leiden en Parijs nauw in contact stond met de academische wereld en een
spilfiguur was in het Gelderse intellectuele leven.2 Hij was bevriend met de dichter Roemer Visscher (1547-1620), de historicus Johannes Pontanus (1571-1639), de componist Jan Pieterszoon
Sweelinck (1562-1621) en had tijdens zijn bezoek aan Florence in 1614 zelfs de beroemde astronoom Galileo Galilei (1564-1642) ontmoet. Brincks verzamelwoede wordt het beste geïllustreerd
door zijn Adversaria, zesenveertig notitieblokjes in octavo- en duodecimoformaat over de meest
uiteenlopende zaken.3
Brincks zinspreuk over de constante tekortkomingen van de menselijke kennis was het
leidmotief van de verslaglegging van zijn educatiereis door Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, de
Nederlanden en Engeland. Het was de leesinstructie van een formatieve ervaring. De jonge reiziger – Brinck was nog geen veertien toen hij voor het eerst op reis toog naar Duitsland – leerde
tijdens zijn langdurige rondreis meer over de wereld, kwam in contact te staan met internationale
geleerden en kopieerde buitenlandse inscripties die later de basis zouden vormen van zijn Harderwijkse collectie.4 Dat zijn motto niet louter tegeltjeswijsheid was, zien we op de eerste pagina
van Brincks reismanuscript, waar hij zorgvuldig de observatiemethode uit Franciscus Schottus’
Itinerarii Italiae rerumque Romanarum had gekopieerd.5 Met behulp van dat hiërarchische schema
kon een reiziger iedere nieuwe stad zorgvuldig en systematisch in kaart brengen. Aan zijn goede
voornemen werd meteen een probaat middel verbonden. Het schema en de etnografische observaties die daaruit voortvloeiden, vormden hem als geleerde, kunstkenner en verzamelaar.
Gedurende de hele zeventiende eeuw stuurden aanzienlijke families hun zonen op educatiereis naar Frankrijk en Italië. Hoewel er genoeg tijd was voor ontspanning en vermaak werd een
jonge reiziger ingeprent dat zijn rondreis door Europa een uitgesproken, praktisch doel had.6 Dat
doel was educatie en zelfverbetering. Educatie had verschillende verschijningsvormen. Tijdens
een bezoek aan de universiteiten van Orléans, Saumur, Siena en Padua kon een reiziger een prestigieuze bul bemachtigen om mee te kunnen pronken in zijn thuisland. Naast die academische
opleiding leerde een jongeling zich bovendien de manieren en vaardigheden van de honnête homme

1. Brinck [1600-1607], 1*.
2. Offerhaus 1990, 71.
3. Jorink 2010, 289-299; Swan 2012, 7-16.
4. Brinck [1600-1607], 2; Jorink 2010, 289-299. De Duitse reis vermeldt Brinck enkel in een lijst aan het begin van
zijn manuscript. Het verslag zelf begint met de reis naar Frankrijk in 1602. Waarschijnlijk verwijst Brinck naar zijn
studietijd in Durlach en Baden. Zie: Lindeman, Scherf en Dekker 1994, 21.
5. Brinck [1600-1607], 1; Verbaan 2011, 148-149.
6. Zie voor de relatie tussen studie en vermaak: Black 2003a, 119-120; Verhoeven 2009a, 98-105; 360.
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aan, de culturele verfijndheid en adellijke nonchalance van de hoogste Europese klasse. Een kleine schare aan privédocenten, die de jongvolwassene onderwezen in etiquette, paardrijden, schermen en dansen, legde de basis van een maatschappelijk georiënteerde opleiding. Tegelijkertijd
verbeterde een reiziger zijn talenkennis en perfectioneerde hij zijn uitspraak. Tijdens een langdurig verblijf in Parijs, Venetië en Rome kon hij bovendien kennis opdoen over de cultuur, geschiedenis en politieke samenstelling van Europa. Gedurende chique diners en theaterbezoekjes kreeg
een educatiereiziger de kans om een portfolio van bruikbare internationale contacten aan te leggen. De reisverslagen die studerende buitenlandgangers bijhielden en de reisgidsen die hen inspireerden, hielden vast aan het motto van Ernst Brinck: een verstandig man kon altijd nog iets
nieuws leren.
De volgende twee hoofdstukken gaan in op de achterliggende educatieve praktijken die
jongvolwassenen op educatiereis moesten veranderen in een ervaren, verfijnde en zelfverzekerde
globetrotter. Centraal staan de diverse manieren waarop reizigers in hun verslaglegging reflecteerden op deze educatieve doelen en processen. Daarbij wordt ingegaan op educatie in Frankrijk in
het algemeen en het Loiregebied en Parijs in het bijzonder. Frankrijk had een enorme aantrekkingskracht op Nederlandse reizigers uit de zeventiende eeuw. Parijs werd beschouwd als de
thuisbasis van de Europese adel, de academies aan de Loire trokken honderden studenten en bezoekers waren diep onder de indruk van de weelde van de koninklijke paleizen van Versailles en
Saint-Germain-en-Laye.7
Hoewel historici erkennen dat educatie de kern was van de Europese reis schort het vooralsnog aan een systematische analyse naar de daadwerkelijke educatieve praktijken van reizigers.
De historicus Jean Boutier signaleerde die paradox al eerder: “Paradoxalement, tout en soulignant sans cesse ses implications pédagogiques, les travaux sur le Grand Tour ont très rarement
tenté l’analyse systématique des processus d’éducation par le voyage.”8 Enerzijds gaat bestaand
onderzoek uit van macroscopische analyses naar studentenmobiliteit, waarbij universiteitsmatrikels inzicht verschaffen in het belang van educatieve centra als Parijs en de protestantse vrijhavens aan de Loire.9 Anderzijds is er aandacht voor prescriptieve reistraktaten en hun humanistische achtergrond.10 Wat buiten boord valt, is de vraag in hoeverre deze reisrichtlijnen
daadwerkelijk werden opgevolgd. Het ontbreekt aan een bottom-up-perspectief op educatie: de reflectie van vroegmoderne reizigers op hun buitenlandse opleiding. Hoewel studies recentelijk geprobeerd hebben om op kleinere schaal naar de wisselwerking tussen educatieve ideeën en reiservaringen te kijken, valt er binnen het onderzoeksthema educatie nog veel winst te behalen.11
Deze hoofdstukken hebben ten doel de verschillende educatieve taken onder te loep te nemen
vanuit het perspectief van de reiziger en zijn verslaglegging. Een focus op afzonderlijke reisver-

7. Black 2003a, 18-28.
8. Boutier 2005, 238. Cf. Verhoeven 2009a, 47-51; Gallagher 2019, 160-161.
9. Zie voor dat perspectief bijvoorbeeld: Frijhoff 1981; Bots en Frijhoff 1983, 13-30; De Ridder-Symoens 1996;
Frijhoff 2005, 609-635.
10. Zie bijvoorbeeld: Neuber 1994; Stagl 1995; Ablonczyné-Nadór 2011; Enenkel en De Jong 2019.
11. Gallagher deed bijvoorbeeld onderzoek naar taalverwerving in Engelse verslagen, terwijl Brundin en Roberts
keken naar de bibliotheekinventaris van Belton House in Lincolnshire om de relatie tussen educatie en het
aanschaffen van buitenlandse titels te onderzoeken. Gallagher 2019, 157-207; Brundin en Roberts 2015, 51-78.
Edities en microhistorische studies hebben ook gekeken naar de educatie van individuele reizigers. Zie bijvoorbeeld
de casus van de achttiende-eeuwse reiziger Corneille van den Branden (1690-1761), heer van Reet, of de
familiegeschiedenis van het Friese geslacht Vegelin van Claerbergen. Verhoeven 2006, 69-84; Dijkstra 2009, 101-108.
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slagen en brieven stelt ons in staat om de grote lijnen van educatieve en apodemische trends te
plaatsen naast individuele observaties. Tegelijkertijd laat het zien hoe een begrip als educatie
nauw verstrengeld is met zaken als status, religie en waardeoordelen over andere landen.
Dit eerste hoofdstuk over Frankrijk biedt allereerst een inleiding op de verschillende educatieve aspecten van de Europese rondreis. Paragraaf drie bespreekt het duale beeld dat Nederlanders hadden van Frankrijk en de vraag waarom Frankrijk een belangrijke, zo niet dé belangrijkste bestemming vormde op de educatiereis. Na deze inleidende paragrafen staat in dit eerste
hoofdstuk over Frankrijk het Loiregebied centraal, een streek die door de aanwezigheid van
hugenoten een populaire reisbestemming vormde voor calvinistische reizigers.12 Daarbij wordt
stilgestaan bij de academische en praktische scholing die reizigers in het buitenland genoten. Het
tweede hoofdstuk over Frankrijk richt zich op de ars vivendi in Parijs. Daarin wordt onderzocht
hoe Nederlandse reizigers volgens de regels van het reisgenre een nieuwe stad in kaart brachten
en hoe zij daar lange tijd op stand leefden. Onderdeel van zo’n verblijf was een bezoek aan de
beroemde koninklijke paleizen. Reizigers weidden uit over de pracht en praal van deze gebouwen
en benutten een visite of audiëntie met de koning en zijn hof als een sociaal distinctiemiddel bij
uitstek.

3.2. Educatie en status
Reizen omwille van educatie was al eeuwenlang gewoonte. Al sinds de dertiende eeuw was er
sprake van stelselmatige internationale studentenmobiliteit. Nederlandse reizigers maakten aanvankelijk een zogeheten peregrinatio academica, een rondgang langs verschillende prestigieuze buitenlandse universiteiten. Matrikels en alba amicorum, respectievelijk de universitaire intekenlijsten en vriendschapsboekjes die studenten vulden met de handtekeningen en amicale woorden
van buitenlandse grootheden, vormen het voornaamste bewijsstuk van deze academische pelgrimage.13 Aan het einde van de zestiende eeuw kwam een nieuwe reisvorm op. Reizigers legden
niet langer de nadruk op een bezoek aan Europese academies, maar hadden oog voor de culturele rijkdom van Frankrijk en Italië. Tijdens deze educatiereis streefde een reiziger primair naar
zelfverbetering. Hoewel er een onderscheid gemaakt kan worden tussen deze twee reistradities en
soorten reizigers – de ‘tourist’ versus de ‘academist’ – lagen de educatiereis en de peregrinatio academica in elkaars verlengde.14 Ook gedurende de educatiereis in de eerste helft van de zeventiende
eeuw bleef het een goed gebruik om buitenlandse academies aan te doen en een graad te bemachtigen.15 Desalniettemin vonden er verschuivingen plaats in de voorbereidingen, practicalia
en doelstellingen van deze educatieve tocht.16
Wat voor nut had een educatiereis? Vanaf de zestiende eeuw zagen schrijvers van pedagogische traktaten, zoals Michel de Montaigne (1533-92), François de la Noue (1531-91), Justus Lipsius (1547-1606) en Filips van Marnix van Sint-Aldegonde (1540-98), een buitenlandreis
12. Verhoeven 2010, 615-634.
13. De Ridder-Symoens 1983, 3-11; Berns 1988, 155-181; Leibetseder 2010, 419-420. Voor alba amicorum zie:
Reinders 2017, 25-28. Zie ook pagina 34-35.
14. De classificatie tussen ‘tourist’ en ‘academist’ is van Frank-van Westrienen. Frank-van Westrienen 1983, 8-9;
Frank-van Westrienen 1984, 12-14. Bots en Frijhoff stellen haar onderscheid in twijfel door te stellen dat touristen
en academisten vergelijkbare routes aflegden, waarbij er ruimte werd ingelast voor bezoeken aan zowel buitenlandse
universiteiten als culturele bezienswaardigheden. Bots en Frijhoff 1983, 13-30.
15. Dibon 1963, 12-13; De Ridder-Symoens 1985, 171-177.
16. Siebers 1991, 45-57.
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als het slotstuk van de maatschappelijke opvoeding van een jonge edelman. In de programmatische inleidingen van reistraktaten en reisgidsen werd de meerwaarde van een buitenlandreis betoogd.17 Het voornaamste doel was zien en leren, beschouwen en beoordelen.18 Volgens pedagogen moest een reiziger ervoor waken niet doelloos en onvoorbereid door nieuwe landen te
struinen, maar diende hij juist geordend en nuttig te werk te gaan. In de Epistola de fructu peregrinandi et praesertim in Italia uit 1578, de invloedrijke reisbrief van Lipsius aan zijn Zuid-Nederlandse
pupil Phillipe de Lannoye, wordt het volgende onderscheid gemaakt: “Eender wie kan ronddolen, streken doorkruisen of wat ronddraven; weinigen daarentegen zijn in staat daarbij zaken uit
te pluizen en te leren, dat is: echt te reizen.”19 Peregrinari was de norm, vagari moest worden gemeden.20 De humanist Samuel Zwicker drukte het sterker uit. In zijn Breviarium apodemicum uit 1638
definieerde hij een reis als volgt:
Een peregrinatie is derhalve een zekere reis, ondernomen door een geschikt persoon
vanwege het verlangen en de wens om externe plaatsen te doorwandelen, te inspecteren en
beter te leren kennen, opdat hij daar iets goeds uithaalt dat nuttig kan zijn, ofwel voor het
vaderland en vrienden, ofwel voor hemzelf.21
Door dit doelgericht reizen verbeterde een jonge reiziger zijn karakter en verwierf hij kennis en
inzicht.22 Het ging daarbij om prudentia, scientia, virtus en mores, oftewel inzicht, kennis, deugd en
een goede levenswandel.23 Prudentia verwierf een reiziger door uitgebreid over andere landen te
lezen en door vreemdelingen aan te spreken. Door te vragen naar de geschreven en ongeschreven regels van een ander land kreeg een jongvolwassene inzicht in mens en maatschappij.
Dat leidde tot staatkundig inzicht, wat uiterst bruikbaar kon zijn voor een toekomstige bestuurlijke carrière. Kennis of scientia kreeg een reiziger door buitenlandse geleerden, bibliotheken en
kunstverzamelingen te bezoeken. Boekenkennis hielp zeker, maar het schoot in het niet vergeleken met audiënties met beroemde geleerden. Virtus werd verkregen door het verleden aandachtig
te bestuderen. Door monumenten te inspecteren en inscripties te kopiëren, leerde een reiziger
meer over de roem en deugd van het Europese verleden. Beroemde geschiedenissen van Livius
en Caesar konden alleen begrepen worden door direct contact met het land waarover zij
schreven.24 Mores kwam ten slotte voort uit een confrontatie met slechte en gevaarlijke buitenlandse gewoontes. Door deugden te imiteren en ondeugden te vermijden of te weerstaan, wist
een reiziger zijn eigen karakter te verbeteren. Een reis was zo een morele test.25 Niet alleen de

17. Frank-van Westrienen 1983, 13-48; Verbaan 2011, 132-133..
18. Frank-van Westrienen 1983, 40.
19. Lipsius 2006, 7. Vert. Jan Papy. “Vagari, lustrare, discurrere quivis potest; pauci indagare, discere, id est, vere
peregrinari.”
20. Frank-van Westrienen 1983, 43. Voor een inleiding over Lipsius’ reisbrief zie: Papy 2019, 92-113.
21. Stagl 1995, 71. “Est igitur Peregrinatio profectio quaedam cupiditate et desiderio extera loca perlustrandi,
invisendi et cognoscendi ab idoneo homine suscepta, ad bonum aliquod inde aquirendam, quod vel Patriae et amicis,
vel nobis ipsis prodesse posset.”
22. Idem, 338.
23. Frank-van Westrienen 1983, 45; Stannek 2001, 41-46; Boutier 2005, 237. Frank-van Westrienen merkt terecht
op dat deze vier humanistische basisprincipes moeilijk zijn te vertalen. Met prudentia wordt bijvoorbeeld ook
voorzichtigheid en voorzichtig handelen bedoeld.
24. Cf. Lassels 1670, voorwoord. Voor de relatie tussen reizen en filologie, zie: Sachs 2010, 127-147.
25. Frank-van Westrienen 1983, 43-45.
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reiziger zelf had baat bij dit alles, zijn persoonlijke kring en vaderland profiteerden ook.26 Volgens de Duitse filoloog Georgius Loysius, die in 1598 een Leids proefschrift over het onderwerp
schreef, was reizen niet alleen nuttig voor de individu, maar diende het ook “tot heyl onses vaderlandts, denckende, dat voor die geene, die hun vaderland bewaert, geholpen en vermeerdert
hebben, een seeckere plaets in den hemel bewaert wordt.”27 Marnix van Sint-Aldegonde deelde
die mening. In zijn pedagogische traktaat Ratio instituendae iuventutis uit 1615 sprak hij over de
nieuwe generatie aristocraten als “ornamentum et presidium” – als sieraad en steun van het
vaderland.28
Volgens eigentijdse geleerden ging het om de vierslag prudentia, scientia, virtus en mores. We
kunnen ook een moderner onderscheid maken door de educatiereis op te splitsen in een intellectuele, sociale, morele en politieke component.29 Een reiziger streefde naar etnografische kennis,
bruikbare politieke medestanders en handelscompagnons, morele zelfverbetering en politiek en
bestuurlijk inzicht. We kunnen voorts drie manieren van kennisvergaring aanwijzen. Reizigers
rondde een opleiding af aan een buitenlandse universiteit, maten zich de gratie van een aristocraat aan tijdens de vorming tot honnête homme en breidde hun etnografische kennis uit door op
systematische wijze buitenlandse steden te observeren. Deze drie manieren staan hier centraal.
Naast het bezoeken van een universiteit en het behalen van een academische graad werd
het vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw steeds belangrijker om een praktische opleiding in het buitenland af te ronden.30 Het reizen zelf was een vaardigheid van het adellijke leven,
deel van de ars vivendi.31 Een jongvolwassene leerde zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Reizen kon
persoonlijke groei en innerlijke beschaving bevorderen en een jongvolwassene veranderen in het
ideaal van een honnête homme. Daar was status mee gemoeid. Schermen, paardrijden en dansen
voorzagen een reiziger met het adellijke statuur van excellentie en begiftigden hem met een vonk
sprezzatura, de gracieuze, zelfverzekerde en vanzelfsprekende houding van een aristocraat.32 Een
audiëntie aan het hof of de academie verleende eveneens allure aan de reis.33 Adellijke vaardigheden en audiënties waren een sociaal distinctiemiddel bij uitstek om in het thuisland een streepje
voor te hebben op concurrenten in de bestuurswereld of op de huwelijksmarkt. Ook het aanscherpen van Franse en Italiaanse taalvaardigheid vormde een belangrijk onderdeel. Het was essentieel dat een reiziger vloeiend een gesprek kon voeren.34 Dat vergemakkelijkte de reis, bood
een inkijkje in de vreemde maatschappij en liet een reiziger vriendschappelijke banden leggen
met de buitenlandse elite. Die contacten waren bruikbaar voor later. Hoewel onderzoek zich
doorgaans bezighoudt met de vraag wat een vroegmoderne reiziger ter plekke moest doen, was
de vraag welke voordelen en vaardigheden een reiziger mee terugnam minstens zo belangrijk
voor eigentijdse pedagogen.35

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Berns 1988, 156-158; Stagl 1995, 71; Leibetseder 2010, 425; Verbaan 2011, 130.
Geciteerd uit: Verbaan 2011, 130.
Geciteerd uit: Frank-van Westrienen 1983, 38. Zie ook: De Rycke 1970, 203-210.
Chaney 2006, 35.
Verhoeven 2009a, 68-74; 93-94.
Leibetseder 2010, 425.
Stannek 2001, 55-63; Verhoeven 2009a, 36-37.
Motley 1990, 188-192; Leibetseder 2004, 28; Verhoeven 2009a, 38-39; Leibetseder 2010, 426-430.
Gallagher 2019, 194-195.
Gallagher 2017, 89.
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De vorming tot honnête homme kan worden geduid met het idee van het civilisatieproces.
Dat begrip, geïntroduceerd door de Duitse socioloog Norbert Elias, stelt dat we een verschuiving
in gedragsregels kunnen waarnemen in de vroegmoderne tijd.36 In de zestiende eeuw werd een
groot aantal etiquetteboeken geschreven en gedrukt, waaronder Baldassare Castigliones Il libro del
Cortegiano (1528) en Erasmus’ De civilitate morum puerillium (1530). Dergelijke boeken bevalen verfijnde hofmanieren aan. Het boek van Castiglione was een publiekslieveling. Hoewel de ideale
deugden van de hoveling werden besproken, laten diverse boedelinventarissen zien dat het ook
een plekje verwierf in de boekenkasten van diplomaten, medici, geleerden, geestelijken en kunstenaars.37 Het werd ook meegenomen uit het buitenland. In Engeland vertaalde de Oxfordstudent Thomas Hoby (1530-66) het naar zijn moedertaal na een tweejarige rondreis door Italië.38
Onder auspiciën van de Amsterdamse regent en bibliofiel Jan Six (1618-1700), die in de jaren
veertig Italië had doorgetrokken, kwam meer dan een eeuw later nog een Nederlandse vertaling
op de markt.39 Frankrijk en Italië werden door Castiglione gepresenteerd als voorname, beschaafde gemeenschappen, terwijl de Engelse, Nederlandse en Duitse elites haastig het gedrag van deze
volkeren probeerden te imiteren. Manierenboekjes maakten boeren, tandenknarsen en scheten
laten taboe en devalueerden deze lichaamshandelingen tot iets ongepasts en beschamends. Het
fundament van deze gedragsnormen was het eigen maken van een geïnternaliseerde zelfcontrole.
De herschikking van sociaal gedrag – het beschamen van bepaalde fysieke handelingen – was een
afgeleide van dit interne proces.40 Hoewel generaties sociologen, historici en cultuurwetenschappers de these van Elias hebben bekritiseerd en verfijnd, past de educatiereis nog altijd goed in de
mal van het civilisatieproces.41 Een reis kunnen we begrijpen als een langdurige vorming die het
ideaal van een honnête homme ten doel stelde door het bekijken, imiteren en toetsen van verfijnde
buitenlandse manieren.
Reisgidsen waren ten slotte het meest gericht op kennis over de wereld. Reisverslagen lagen als educatieve oefening in het verlengde van dit genre en vormden een papieren bewijsstuk
aan het thuisfront dat de kostbare reis zijn vruchten had afgeworpen. Prudentia werd gevonden in
boeken, maar ook in gesprekken met de plaatselijke bevolking. Een reisgids was een uitstekende
bron als het ging om topografie of geschiedenis, maar middels een directe aanpak kon een reiziger informeren naar de ongeschreven wetten van de streek. Tegelijkertijd moest een bezoeker ervoor zorgen dat hij alleen mensen van stand aansprak. Edelen en geleerden waren te vertrouwen,
maar het gewone volk vormde een gevaar. Sterker nog, contact met de lagere klassen kon een
reiziger van het rechte pad brengen en verleiden een schimmiger en clandestien deel van de stad
op te zoeken. De anonieme Amsterdamse vader raadde in de apodemische inleiding van zijn
reisverslag aan om enkel “fatsoenelyke luiden” op te zoeken:

36. Verhoeven 2009a, 37-38.
37. Burke 1996; Stannek 2001, 56-67.
38. Leibetseder 2010, 421.
39. Er is geen reisverslag van Jan Six overgeleverd. De exacte datering van zijn educatiereis is onzeker. Volgens
Geert Mak reisde Six naar het buitenland tussen 1641 en begin 1643. Mak 2016, 50-51.
40. Dépelteau, Passiani en Mariano 2013, 48-49.
41. Met name de historicus Hans-Peter Duerr heeft kritiek geleverd op het begrip ‘civilisatieproces’ in zijn
vierdelige studie Der Mythos vom Zivilsationsprozess (1988-1997). Duerr stelde bijvoorbeeld dat het civilisatieproces
geen hoofdzakelijk vroegmodern fenomeen was. Ook de Middeleeuwen kenden immers strenge sociale restricties.
Bovendien was het civilisatieproces geen uitsluitend westers fenomeen. Zie: Duerr 1988; Mennell en Goudsblom
1997.
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Van dit alles bekomt men weinig onderrigt in de herbergen, maar men moet tragten aan
fatsoenelyke luiden kennis te bekomen en daarmede omgaan en zig in goede
geselschappen begeven. Onder goed geselschap verstae ik niet de luyden van den eersten
rang en qualiteit, welkers ommegang zwaarlyk voor een Vremdeling te bekomen is. Ook
zyn de grootste meenigmaelen niet de beste in haer manier van leven. Maar dat hy tragte
zoodanige te frequenteeren die by yder d’agting en naam hebben van deugdelyke
menschen te wesen, by welkers ommegang hy een geduerige leering en onderwys zal
vinden [...]42
Bovendien diende de reiziger zijn politieke en religieuze meningen zorgvuldig verbergen achter
een tolerante façade. Het moest geen slapende honden wakker maken. Reisliteratuur weidde vaak
uit over het problema Machiavellisticum, de kwestie die inging op de Machiavellistische vraag of het
doel de middelen heiligde als het aankwam op geloof. Mocht een calvinistische reiziger zijn geloof verhullen of verloochenen om beter op te gaan in de katholieke menigte?43 In zijn reisbrief
raadde Lipsius een neutrale aanpak aan om het buitenland te observeren. Drie zaken waren essentieel: “frons aperta, lingua parca, mens clausa”.44 Die drieslag werd in reisgidsen stelselmatig
overgenomen. Zo vertaalde de reisgids Itinerarium Hispaniae van Martin Zeiller (1589-1661) het
als “een spaersame tonge, open wesen, een geslooten gemoedt.”45 Reizigers krabbelden iets
soortgelijks in hun reisjournaal. “Modestia et silentium necessarium est”, schreef Arnout Hellemans Hooft (1629-80) voorafgaand aan zijn educatiereis: bescheidenheid en stilzwijgen zijn
noodzakelijk.46
Na het verzamelen van informatie diende een reiziger een grondige beschrijving van een
stad te geven. Stadsbeschrijvingen werden in alle soorten en maten op papier gezet, variërend
van het strakke en summiere journaal van Egbert de Pomerede (º1628) tot de eclectische anekdotes en terzijdes van de Fries Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen (º1648) tijdens zijn bezoek
aan Parijs.47 Reizigers werden direct beïnvloed door reisgidsen, die gedurende de hele zeventiende
eeuw beproefde humanistische ideeën adviseerden. Gidsen waren gebaseerd op de ars apodemica,
het humanistische discours over de kunst van het reizen.48 Deze apodemieken stelden een empirische, systematische methode van verslaglegging voor middels hiërarchische schema’s. Dat betekende in de praktijk dat een reiziger bij het zien van een nieuwe stad een uniforme en uitgebreide
boomstructuur ter hand kon nemen om een lijst aan deelonderwerpen systematisch af te vinken.49 Een beschrijving bevatte zo onder andere informatie over de ligging van de stad, de bouw,
oprichters en restaurateurs, oorsprongsmythen, kerkelijke en wereldlijke gebouwen, verdedigings-

42. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 5r.
43. Ablonczyné-Nadór 2011, 86. Voor de katholieke omgang met dit probleem zie: Raunio 2019, 624-638.
44. Lipsius 2006, 16. Zie voor meer informatie over deze houding: Stagl 1995, 54-55; Meijer Drees 1998, 77-92.
45. Zeiller 1659, f. 8v.
46. Hellemans Hooft 1649-1651, f. 1r.
47. De Pomerede 1648-1650; Vegelin van Claerbergen 1668-1670.
48. Verschillende onderzoekers hebben gepoogd een uitputtende beschrijving te geven van vroegmoderne
apodemieken. Justin Stagl presenteerde in 1983 een bibliografisch repertorium. Monga vulde dat aan met hoedoporica.
reisverslagen in versvorm. Kutter biedt een aanvulling voor de achttiende eeuw. Recentelijk heeft Seidel een
aanvulling gemaakt wat betreft vroegmoderne wetenschappelijke dissertaties. Enenkel en De Jong 2019, 4-5; Kutter
1980, 116-131; Stagl 1983; Monga 1996, 645-662; Seidel 2019, 144-147.
49. Stagl 1995, 57-65; Verbaan 2011, 127-148.
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werken, handel, de religieuze en politieke situatie en lokale gebruiken en gewoontes.50 Hoewel
reizigers zich niet altijd aan de strenge regels van het spel hielden en hun kans schoon zagen om
persoonlijke interesses na te jagen, waren deze schema’s een vast onderdeel van het reisgenre en
beïnvloedden zij als zodanig jongeren tijdens de voorbereiding van hun reis. Wel veranderde de
functie van dergelijke stadsbeschrijvingen. Was het in de zestiende eeuw een probaat middel om
de leemten in de etnografische kennis te vullen, in de zeventiende eeuw werd het een bewijsstuk
van een geritualiseerde rondgang door Europa, waarbij alle kennis eigenlijk al kant-en-klaar voorhanden was.51 In het volgende hoofdstuk worden stadsbeschrijvingen en achterliggende educatieve ideeën nader onder de loep genomen.
Nauw verbonden met educatie is het thema status. De educatiereis kunnen we primair
zien als een sociaal distinctiemiddel.52 De reis onderscheidde de elite van de massa, die zich een
dergelijke kostbare rondtocht simpelweg niet kon permitteren.53 Een vergelijkbare trend is zichtbaar in de aanverwante peregrinatio academica. Van de bijna 6500 Noord-Brabantse studenten die
Bots en Frijhoff onderzochten voor de periode 1550-1750 studeerde maar 7,3% in het buitenland.54 Binnen het toerismeonderzoek wordt sociale klasse nog altijd gezien als een belangrijk criterium in het onderscheid tussen de vroegmoderne educatiereis en modern toerisme.55 Op de
Engelse educatiereis maten adellijke families zich de allure van een buitenlandse reis aan, waarmee zij zich wisten te onderscheiden binnen een standenmaatschappij. In dat opzicht verschilt de
Nederlandse educatiereis ietwat van zijn Europese equivalenten.56 Omdat het oligarchiserende
patriciaat van de Republiek een kostbare educatiereis kon financieren, was het voor de Nederlandse adel geen uitgesproken pronkmiddel. In de Republiek was reizen een breder cultureel fenomeen.57 Er zijn wel degelijk reisverslagen van de Nederlandse adel overgeleverd, maar de
meerderheid van Nederlandse reizigers, die de educatiereis maakte als teken van sociale distinctie,
was afkomstig uit puissant rijke patriciërsfamilies.58 Sterker nog, de cijfers lijken zelfs te suggereren dat de Noord- en Zuid-Nederlandse adel zich in de periode 1675-1750 juist distantieerde van

de educatiereis die binnen de burgerij een goed gebruik was geworden.59 Mogelijk verschilden de
uitgavenpatronen tussen de twee standen iets, maar vanwege inflatiecijfers, een tekort aan kasboeken en al met al weinig vergelijkingsmateriaal is die aanname maar moeilijk hard te maken.60
Bovendien vormden de adel en de burgerij geen gescheiden werelden als het op reizen aankwam.
Het gezelschap van tutor Laurens Gronovius (1648-1724) bijvoorbeeld, dat tussen 1693 en 1695
naar Italië trok, bestond uit de baron Jacob Emmery van Wassenaar van Obdam (1674-1724),
heer van Zuid-Waddinxveen, de patriciër Andries Bicker van Swieten (ºca. 1670-96) en koopmanszoon Jan Pieter Alderwerelt.61 Adel en gegoede burgerij gingen samen op reis.
Hoewel de opvoeding tot honnête homme gericht was op het aanleren van een adellijke
levensstijl, leek er bij de Nederlandse burgerij geen uitgesproken verlangen naar aristocratisering.
Buitenlandse riddertitels bijvoorbeeld, die een bewijsstuk kunnen vormen van dergelijke pretenties, werden gedurende de zeventiende eeuw maar mondjesmaat uitgereikt.62 Eerder moeten we
de Nederlandse educatiereis, in tegenstelling tot buitenlandse varianten, zien als een hoofdzakelijk burgerlijk fenomeen. Het was het product van een welvarende levensstijl die de toplaag van
de zeventiende-eeuwse Republiek zich kon permitteren. Het resultaat van een educatiereis was
functioneel te noemen. Het doel was dat een opleiding in het buitenland, als een bewijsstuk van
culturele superioriteit, in het thuisland de baan vrijmaakte voor een glansrijke carrière. Een teruggekeerde jongvolwassene kon zijn Franse verfijning etaleren en profiteren van een invloedrijke
buitenlandse kennissenkring.63 De vorming tot honnête homme en het behalen van een academische
graad waren onderdelen van dit prestigeproject.

50. Stagl 1995, 62; Verbaan 2011, 140.
51. Stagl 1995, 84.
52. Verhoeven 2009a, 38-39; 58-59; 371-372. Zie voor een inleiding op het concept distinctie: Burke 2008, 57-59;
Swartz 1997, 1-14; 143-188.
53. Verhoeven 2009a, 64-68.
54. Bots en Frijhoff 1983, 16-17. Bots en Frijhoff baseren zich voor die aantallen hoofdzakelijk op matrikels.
55. In een programmatisch artikel heeft met name de historicus John Towner bijgedragen aan die these. Volgens
Towner vormden de jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw een belangrijke transitieperiode voor de
ontwikkeling naar modern toerisme. Deze verandering was te danken aan de verschuivende sociaaleconomische
achtergrond van reizigers. Towner 1985, 297-333. Ook The Tourist Gaze van Urry en Larsen, een standaardwerk
binnen toerismeonderzoek, legt de nadruk op deze historische ontwikkelingen. Urry en Larsen 2011, 5-6. Meer
recentelijk wordt de strenge scheidslijn tussen de vroegmoderne educatiereis en modern toerisme
geproblematiseerd. Zo stelt Jószef Böröcz dat het onhoudbaar is om een directe lijn te trekken tussen elitaire
educatiereizen en egalitair toerisme, omdat negentiende-eeuwse reispatronen daarbij worden uitgesloten. Böröcz
1992, 708-741. Volgens Verhoeven kan daarnaast al een overgang bespeurd worden tussen 1675 en 1750 toen
Nederlanders korte plezierreizen maakten. Deze ‘divertissante somertogtjes’ stonden pal tussen educatiereis en
toerisme. Verhoeven 2009b, 78-97; Verhoeven 2013, 262-283. Andere onderzoekers zien de nieuwe rol van vrouwen
als katalysator. Baumgartner 2015, 1-27.
56. Leibetseder 2010, 426-430.
57. Frank-van Westrienen 1983, 59; Verhoeven 2009a, 71-74. Zie voor de rol van Engelse adel: Towner 1985,
308-310.
58. In het corpus van Verhoeven (n=237) is 7,4% van de Nederlandse reizigers van adel. Verhoeven 2009a, 55-57.
Ook in deze studie zijn enkele edellieden meegenomen, zoals Philips (1636-89) en François de Zoete van Laecke
(1637-1720), Jacob van Foreest (1640-1708) en Tjepcke (Tiberius Pepinus) van Eminga (ca. 1657-1733).

59. Verhoeven 2006, 74.
60. Ibidem. In zijn microgeschiedenis van Corneille van den Branden, heer van Reet, probeert Verhoeven het
uitgavepatroon van deze adellijke jongen te vergelijken met de kasboeken van de welvarende lakenfabrikant Allard
de la Court (1688-1755) uit 1707 en de geleerde tutor Laurens Gronovius (1648-1724) uit 1696. Ceteris paribus
concludeert Verhoeven dat Van den Branden een hoger uitgavepatroon had (gemiddeld 216,7 stuivers per dag ten
opzichte van de 127,9 en 58,8 stuivers van respectievelijk De la Court en Gronovius) en dat Van den Branden
aanzienlijk meer besteedde aan een luxueus verblijf, rap vervoer, souvenirs en aanwinsten als boeken en prenten.
Verhoeven 2006, 72-74. Er zijn enige bezwaren en voorbehouden te geven bij deze conclusie. Gronovius ging mee
als gids van de, nota bene adellijke, reiziger Jacob Emmery van Wassenaar van Obdam en maakte
hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde kosten als zijn pupil. De la Court ging daarnaast op reis naar Duitsland in plaats
van Italië. Een betere vergelijking zou kunnen worden gemaakt tussen de kasboeken en kasboekaantekeningen van
Johan (1625-72) en Cornelis de Witt (1623-72) uit 1645-1647, Joan Huydecoper (1625-1704) uit 1648-1649, Arnout
Hellemans Hooft uit 1649-1651 en Jacob van Foreest (1640-1707) uit 1660-1661. Die reizen zijn qua
sociaaleconomische achtergrond en qua route (Frankrijk en Zwitserland) beter met elkaar vergelijkbaar. De Witt
1645-1647, 100-115; 248-314; Huydecoper 1648a; Huydecoper 1648b; Huygens 1648-1649; Hellemans Hooft
1649-1651, ff. 192v-194r; Van Foreest 1660-1661b.
61. Hoogewerff 1942a, 37-38; Verhoeven 2010, 74. De identiteit van de laatste reiziger is onzeker.
62. Verhoeven 2010, 70-75. Een belangrijke uitzondering vormen Willem (1590-1634) en Reinier van
Oldenbarnevelt (1588-1623), de zonen van raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Willem kreeg
een adellijk diploma van de Engelse vorst Jacobus I (1566-1625) en Reinier werd geridderd in de orde van SaintGeorge door Hendrik IV (1553-1610). Van Oldenbarnevelt sr., die tijdens zijn leven diverse heerlijkheden aankocht
en de titel ‘heer van Tempel’ aannam, is een veelgenoemde kandidaat binnen deze aristocratiseringsthese. Van
Nierop 1984, 227.
63. Verhoeven 2009a, 38-39.
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Afbeelding 8: Tafelordening in het reisverslag van Pieter de Graeff (1655). Amsterdam: SA, De
Graeff 185.
Wanneer we dit sociale aspect in ogenschouw nemen, lijken de grenzen tussen
een educatiereis naar Frankrijk en een diplomatieke reis elders in Europa te vervagen. Nederlandse jongeren vergezelden gedurende de zeventiende eeuw diplomatieke
gezantschappen naar plekken als Brandenburg, Kopenhagen, Stockholm, Madrid en
Venetië als gentilhommes of persoonlijke secretarissen van ambassadeurs. Dat was
goedkoper en veiliger. Bovendien kon een
bevriende diplomaat een oogje in het zeil
houden. Zo’n diplomatenreis week weliswaar af van de zuidelijke route, maar gaf
een reiziger dezelfde status en dezelfde
maatschappelijke voordelen.64 Lodewijk
Huygens (1631-99), die als lid van een diplomatiek gezantschap naar Londen trok,
kon zo dezelfde waarde aan zijn reis toekennen als zijn oudere broer Constantijn
(1628-97), die het traditionele parcours
Frankrijk en Italië had gevolgd.65 Tijdens
zijn diplomatieke missie naar Spanje in 1660 versterkte Lodewijk het gezantschap van topdiplomaat Godard Adriaan van Reede (1621-91), baron van Amerongen. Hij had daarbij geen officiële
of betaalde functie, maar gaf vanwege zijn afkomst cachet aan de missie. Voor Lodewijk was het
een uitstekende gelegenheid om diplomatieke vaardigheid op te doen.66 Nederlanders op een diplomatenreis besteedden extra aandacht voor hun ontvangst bij buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Het reisverslag van Constantijn Huygens sr. (1596-1687) en de officiële rapportage
van missieleider François van Aerssen (1572-1641), heer van Sommelsdijk, blinken uit in uitgebreide beschrijvingen van verwelkomende kanonsalvo’s, chique ontvangstdelegaties en plechtige
audiënties.67 Illustratief is ook het sierlijke handschrift van Pieter de Graeff (1638-1707), die in
1655 in het gezelschap van diplomaat Joan Huydecoper (1599-1661) naar het Brandenburgse hof
toog en daar enkel oog had voor zijn superieuren. De zestienjarige laste in zijn korte verslag tal
van tekeningen in om de tafelschikking van officiële gastmalen met de Duitse adel te laten zien,
evenals zijn eigen positie tijdens de dis (zie afbeelding 8).68

64.
65.
66.
67.
68.

Idem, 80-84.
Huygens 1888; Huygens 1982.
Huygens 2005, 13-14.
Huygens 2003; Van Aerssen van Sommelsdijck 1853.
De Graeff 1918; Verhoeven 2009a, 28.
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De vele voordelen van de educatiereis suggereren een rooskleurig beeld: het zorgde voor
een opleiding, status, en een fikse dosis levenservaring. Tegelijkertijd hadden ouders de nodige
zorgen.69 Bij gebrek aan ouderlijk gezag konden kinderen immers verzeild raken in duels, verleid
worden door drank en vrouwen of hun erfenis over de balk smijten aan overbodige luxe. Zoals
verschillende anekdotes getuigen, waren die bezwaren deels terecht.70 Om inzicht te krijgen in
educatieve praktijk moeten we niet alleen in kaart brengen hoe jongeren zich kweten van hun
educatieve taken, maar ook hoe zij zich aan die taken probeerden te onttrekken.
Een mooi inkijkje in de zelfkant van de educatiereis zijn verhalen over de Bentvueghels.
Deze los-vaste groep schilders, doorgaans van Nederlandse komaf, reisde naar Italië om meer te
leren over de oudheid, de Renaissancekunst en de nieuwe stijl van Caravaggio (1571-1610). De
kunstenaars raakten ook berucht om hun alcoholische en studentikoze gebruiken. Ze kozen
‘Bentnamen’ voor elkaar – ‘Biervlieg’, ‘Nestelghat’, ‘Het Fret’ – en hielden ceremoniële drankfeesten ter ere van de wijngod Bacchus in de verlaten Romeinse kerk Santa Costanza. In het
pleistewerk zijn hun uitgekerfde namen en bentnamen nog terug te vinden (zie afbeelding 9).71
Ontgroeningen vonden plaats in een stamkroeg, omlijst met toneel en tableaus vivant. De inwijdingsplechtigheid gebeurde in een aparte verduisterde kamer, waar de nieuweling een ontgroening doorstond. Zo werd hij gedwongen in een cirkel te staan van een met buskruit gevulde papieren slang, die vervolgens als vuurwerk werd aangestoken. Leden hulden zich in witte lakens en
kwamen spoken. Na het succesvol doorstaan van de proef moest de nieuweling knielen en werd
hij onder mysterieus geprevel overgoten met wijn. De wijn die van hem afdroop werd in een beker opgevangen en opgedronken. De kandidaat ontving vervolgens een alias, een bentnaam die
verwees naar zijn persoonlijkheid, situatie of werk. Vanaf dat moment mocht hij zich lid
noemen. Adriaen van der Kabel (ca. 1630-1705) werd ‘Geestigheit’ genoemd om zijn opperbeste
stemming, Jan Baptist Weenix (1621-59) werd ‘Ratel’ gebentnaamd vanwege een gehaaste manier
van praten en de in Italië zeer succesvolle Caspar van Wittel (1653-1736) kreeg de alias ‘Toorts’
vanwege van zijn vuurrode haar.72
Over de feesten van de Bentvueghels weten we meer dankzij overgeleverde prenten en
schilderijen.73 De schilder Domenicus van Wijnen (1661-98), alias Ascanias, en de etser Matthijs
Pool (1676-1740) portretteerden bijvoorbeeld de ontgroening van een nieuw lid (zie afbeelding
10). Op die scabreuze, carnavaleske voorstelling zijn de Bentvueghels uitgedost als bacchanten,
volgelingen van de Romeinse wijngod, en richt een opperpriester zijn zwaard op een aspirant-lid.
Dat lid bevindt zich in een wel erg precaire positie: hij heeft zijn mond aan een wijnvat, terwijl
een dienblad met een goedgevulde karaf op zijn rug balanceert. Uit zijn achterste steekt een aangestoken kaars.74 Onder de prent van Pool staat een gedicht dat de dubbele faam van de Italiaanse kunstenaarsbent illustreert:
Men vraagt hem wie hij is: wat neyging of wat lust
Dat hem bewoogen heeft, deez vreemdigheyt te aanschouwen

69.
70.
71.
72.
73.
74.

Strong 2014, 6.
Frank-van Westrienen 1983, 80-87; Roberts 1998, 128-135; Frank-van Westrienen 2007, 20; Roberts 2012.
Weststeijn 2017, 87-89.
Schatborn 2001, 24-26.
Idem, 28-32.
Pool [1690-1710].
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Of hy te Roomen komt om wyn of ligte vrouwen
Of om het schilderen te leeren, deeze kwant.75
Volgens Pool was het de vraag of reizigers kwamen om te feesten of om de schilderkunst machtig te worden. De ets liet in ieder geval weinig heel van de vermeende artistieke aspiraties. Ook
andere dichters vergrootten de studentikoze praktijken van de Bentvueghels uit. De dichter Joannes Six van Chandelier (1620-95) bijvoorbeeld illustreerde hoe het leven van een reiziger er zoal
uitzag:
Wat leeven dat veel jeuchds verslyt by Italjaanen?
De heeren taaflen wel des noens, op sangh, en snaar.
De maage kookt de spys, in wynen licht, en swaar.
Den vroegen aavond werd vernacht, by kortisaanen.
Of andre gaan ter kroegh, op Baccus dartle traanen.76
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Duitse bezoekers vaak verzeild raakten en de katers die de ochtend daarop onvermijdelijk volgden.79 Tijdens een meerdaags bruiloftsfeest in Glückstadt, waar de wijn rijkelijk vloeide, werd bij
wijze van ontbijt al alcohol uitgeserveerd:
Dit was soo ordinaris alle ochtent ons regael en niet tegenstaende wij ordinaris groote pyn
in t’ hooft hadden wanneer wij wackker wierden, waeren wij continueel, ja selfs noch op
ons bet, met den eene of den andere Duytscher, die ons sonder fout quaemen besoeken
eer t’ ons lief was, gedwongen als weerderom wijn te drinken, beginnende, passeerende en
eijndigende onsen dach met dit soet tijt verdrijf.80
Afbeelding 9: Inscriptie van de beeldhouwer Michael van der Voort (1667-1737), alias ‘Welgemaeckt’, in de Santa Costanza te Rome, gemaakt rond 1690-1700. Foto: Ivo Wolsing.

Op een doorsnee dag sliep een Nederlander een gat in de dag en besteedde hij de rest van zijn
tijd met uitgebreid tafelen, tabak roken, gokken en kroegen en courtisanes bezoeken. Six van
Chandelier merkte dan ook fijntjes op: “Nu is uw lieve soon geleerdt, al kosten ‘t wat / Maar, als
ik vaader ben, myn soon zal binnen blyven.”77
Meerdere dichters lieten zich uit over de kwalijke gevolgen van de educatiereis, ook buiten het artistieke milieu van de Romeinse schildersbent. De topdiplomaat Simon van Beaumont
(1574-1654) schreef al rond 1595 dat een Nederlandse jongeling veel beter thuis recht, gebruik
en zeden kon leren:
Waertoe te gaen door verre landen dwalen,
Verslijten tijd, geld-quisten, breecken wind [je voortbewegen]?
De sonder moeyt’ en kost in Holland vind
Dat noodigh is, wat hoeft hy ‘t verr’ te haelen?
Als men al heeft gheleert de taal der Walen
Hoe Engelsch praet, of Spaensch, een vrou of kind,
En datmen ‘t huys gekomen wel versint,
Weetmen in Duytsch sich nauwlijcks te vertalen.
Een wulps gelaet, een valsch bedeckt gemoedt,
Hoererens lust, een dert’le quispel-voet,
Een tongh gewent tot vloeck en laster-reden,
Sijn her çieraat dat Napels, dat Parijs,
Dat Roome geeft. Hollander, sijt ghy wijs,
Blijft t’ huys, leert wel ‘s lands-recht, ghebruyck en seden.78
Ook reisverslagen laten zien dat wijn, kaartspelen en het bekijken van mooie vrouwen de dagen
vulden. Tijdens hun educatiereis naar Italië klaagden Coenraad Ruysch (1650-1731) en zijn neef
Dirck van Hoogeveen bijvoorbeeld over ‘debauches’, de drinkgelagen waarin Nederlandse en
75. Ibidem.
76. Six van Chandelier 1991, 75.
77. Ibidem. Voor de observaties en literaire representatie van Six van Chandelier, zie: Jacobs 1989.
78. Van Beaumont 1843, 3. De negentiende-eeuwse editeur Tideman speculeert dat het gedicht gericht is aan de in
1597 overleden Janus Dousa.
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Na de feesten had Ruysch naar eigen zeggen enkele dagen nodig om fysiek te herstellen. Als we
zijn reisverslag moeten geloven, probeerde hij meermaals om het slempen te ontvluchten, maar
bezweek hij niettemin aan de groepsdruk en was hij “gecontraigneert [gedwongen] wat debauche
te doen”.81 Ook kaartspelen werd vaak genoemd, hoewel reizigers zich daar ostentatief afkeurend over uitlieten. Pieter de la Court (ca. 1618-85) bijvoorbeeld noemde het een “schande van
Engeland” dat er in Londen op grote schaal “van Korsemisse tot Driekoningen” gegokt werd.82
Ook Frankrijk moest het in zijn notities ontgelden. “De Fransoisen sijn seer tot kaertspeelen,
ticktacken [triktrakken] en andere oneerlicke speelen genegen”, oordeelde de reiziger.83 Ernst
Frederik Vegelin van Claerbergen, die in 1669 een lange lijst bijhield over Parijse gewoontes,
sloot zich bij dat oordeel aan. De Fransen waren geneigd tot vloeken, gokken, jaloezie en
ongeduld.84
Naast goklust en alcoholische uitspattingen raakten reizigers verzeild in duels. Ruzies
kwamen veelvuldig voor. In een studentenstad konden de gemoederen al snel hoog oplopen en
uitmonden in een duel. Tutor Carolus Casparus Neander (ºca. 1655) kreeg bijvoorbeeld te horen
dat van de duizend studenten in Padua, “dewelke des nachts veele desordres maeken”, er in anderhalf jaar tijd zeshonderd waren gesneuveld. Of het de waarheid betrof, liet Neander in het
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81.
82.
83.
84.

Ruysch 1674-1677, f. 13r; 127r; 148r; 151r.
Idem, f. 10v.
Idem, f. 127r.
De la Court 1928, 7-8.
Frijhoff 1986b, 43.
Vegelin van Claerbergen 1668-1670, 197-207.
- 77 -

Frankrijk en de Loire

Frankrijk en de Loire

midden, maar als we mogen afgaan op overleveringen dan raakten reizigers zeker weleens
slaags.85 Per brief vertelde Joan Huydecoper jr. (1625-1704) dat neef Diderick Schaep het in Saumur aan de stok had gekregen met een Franse edelman en hem in het openbaar een ‘sufflet’, een
oorvijg, had verkocht. Schaep maakte aanstalten om na een laatste uitstapje naar Orléans terug te
keren naar de Republiek om de betreffende edelman, die hem “te vier en te waeter” vervolgde, te
ontlopen.86 Eerder tijdens de reis dreigde een andere neef van Huydecoper in een duel verzeild te
raken voor de stadspoorten van Genève. Dat gevecht werd op het laatste moment afgelast omdat
zijn opponent tegen de afspraak in werd vergezeld door een secondant.87

Geld was eveneens een bron van conflict en frustratie. Dat tijdens een buitenlandverblijf de kosten soms hoog konden oplopen, lezen we in de correspondentie van vader en zoon Huydecoper.
Joan raakte tijdens zijn educatiereis naar Frankrijk in een bittere pennenstrijd verwikkeld. Huydecoper sr. stelde resoluut een leefgeld van één pistool per dag voor, terwijl zijn zoon erop hamerde dat die toelage ontoereikend was voor een leven op stand.88 De spanningen liepen hoog
op. De jongen zou liever naar huis terugkeren, “vinde het varmaek om mijn reijs soo groot niet
en swaer”.89 Hij liet zijn zwager, Jacob Hinlopen (1618-71), een goed woordje doen bij zijn vader
en beklaagde zich erover hoezeer hij was uitgefoeterd:

Afbeelding 10: Matthijs Pool naar Dominicus van Wijnen, Ontvangst van een nieuw lid van de Bentvueghels (ca. 1690-1710). Gravure en ets op papier, 305 x 225 mm. Amsterdam: Rijksmuseum RPP-1938-2064.

Doch int plaets dat ick geloofde mijn wissel te krijgen, was het eenen brief waer van ick
UE alhier den inhout int kort voorstel, te weten dat ick wel onbeschaemt was weder om
wissel te durven schrijven, hebbende in 6 maenden in Vranckrijck geweest ende alreets
sulck een gelt getrockken te hebben. ‘Ja’, schrijft hij, ‘ick sal u te Geneven 3 jaer bij een
predikant bestellen, gij guijt en gij fiel. Wat duvel meent gij? Dat ick mijn om uwentwil sal
ruineren en bederven? Neen, ick sal het klene dat gij sout mogen hebben vast maken. Gij
sijt mijn graci niet waert. Sal u soo gij met de voorschreven penningen niet toe en komt,
niet een duijt senden, en al bedelende tuijs laten komen. Soo gij u niet beter en schickt sal
de duvel de kaers houden, gij eervargeten schrobber.’90
Guit, fielt, duivel en eerloze schooier: Joan kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. Aan zijn
vader liet hij weten niet gediend te zijn van dergelijke beledigingen. Hij was niet van steen en ook
geen pakezel die zonder klagen klappen kon verduren.91 Uiteindelijk wist de jongen zijn vader op
slinkse wijze te vermurwen. Hij hield een emotioneel pleidooi voor zijn zus Maria (1627-58), die
op haar beurt vader Huydecoper bewerkte.92 Hij schreef zijn zus over zijn zieke en depressieve
staat en suggereerde zelfs suïcidaal te zijn:
[...] nademael ick tegenwoordig siek ben aen binnekoorsen en andere quellingen. Oock opt
selve geen schrijvens heb gekregen van UE vader, sal ick genootsaekt sijn hier [in Genève]
te blijven. Voort soo weet dat ick alhier ben in een arme en desolate staet, hebbende nu bij
naer een 10 maenden in Vranckrijck geweest en mijn gelt soo nau alst mogelijck is geweest
waergenoomen en 3 a 4 brieven om mijn wissel geschreven. Soo heb ick int plaets van
sulks de vileijnste brieven gekregen vande waerelt. Denckt eens wat een schoone troost dat
het voor mijn is den enen brief voor en den anderen naer op sulk een fatsoen te krijgen
[...]. Selfs ben ick genootsaekt geweest om met een kleet dat ick te Parijs heb laten maken
den helen winter (als een vagebont) te loopen. Doch siende dat ick gedestitueert wort van
gelt, sijnde noch het geen dat UE vader mijn heeft toegelegt, te weten 3000 gulden Frans
gelt, sijnde 2400 Hollants gelt, sal ick genootsaekt sijn, als sijnde inde grootste extremiteijt,
soodra ick aen de beterhant sal gekomen sijn, een remedi te soeken die UE vader en mijn
niet seer aengenaem sullen sijn. Want het is mijn en alde warelt omme gelijck om op die
som mijn exercitien en 2 paerden te komen, mijn ondertussen opt hoogst beklagende dat
ick de tijt van mijn leven soo melancolijk en bedroeft moet passeren, hoopende en

85. Neander 1680-1683, 117.
86. Joan Huydecoper jr. aan ‘mijn heer en cosijn Brouer’, Saumur, 24 april 1649 (Huydecoper 1649, 15).
87. Joan Huydecoper jr. aan ‘Mr. mon cosijn’, Genève, 4 februari 1648 (Huydecoper 1648c).
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88. Volgens eigentijdse bronnen stond 1 pistool gelijk aan 10 gulden. Volgens Frank-van Westrienen, die het
leefgeld van Huydecoper met andere reizigers vergeleek, was het in ieder geval meer dan voldoende om op stand te
leven. Frank-van Westrienen 1983, 82-85.
89. Joan Huydecoper jr. aan Joan Huydecoper sr., Genève, 2 maart 1648 (Huydecoper 1648c).
90. Joan Huydecoper jr. aan Jacob Hinlopen (1618-71), Genève, 3 maart 1648 (Huydecoper 1648c).
91. Joan Huydecoper jr. aan Jacob Hinlopen (1618-71), Genève, 23 maart 1648 (Huydecoper 1648c).
92. Frank-van Westrienen 1983, 81-82.
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wensende dat ick mijn leven niet een voet in Hollant mag setten en mijn leven in een
korten tijt mag endigen om hem die miscontentement vint in mijn contentement
satisfactie te geven.93
Deze kwestie over het leefgeld was niet de enige ruzie die Joan met zijn vader moest beslechten.
Al tijdens zijn verblijf in Genève had Huydecoper jr. het idee opgevat om koste wat kost naar
Italië te reizen. In de brieven naar het thuisfront verzekerde hij zijn “Reverende Pater” dat hij
zijn “filius obedientissimus”, zijn uiterst gehoorzame zoon, met een gerust hart verder kon laten
reizen.94 Zijn zwager en zijn jongere zus Leonora (1631-63) werden ditmaal ingeschakeld om vader te overtuigen, om, zoals hij in een brief aan Leonora schreef, “de gepanste buijck eens op te
willen setten en te sien of vaeder niet en is te detourneren vant geen ick de man heb geschreven.”95 Voor zijn zus zou hij als bedankje een leuk souvenir meenemen. De belofte dat hij
de reiskosten naar Italië grotendeels kon dekken met de verkoop van zijn paard, een Spaanse volbloed, moest voldoende zijn om zijn vader overstag te krijgen, zo schreef Joan, inmiddels ervaren in de pennenstrijd met zijn vader.96 Zijn kasboeken laten overigens zien dat de jonge Nederlander niet zo op de centen lette. Zo noteerde hij op één pagina van zijn kasboek dat er elf
gulden en negen stuivers uit zijn zak was gevallen, tien gulden “met pret verloren” was verloren
en dat hij zich niet kon herinneren waaraan hij de resterende drie gulden had besteed.97 Hoewel
kasboeken ogenschijnlijk vrij sec de kosten weergaven, geven ze een interessant inkijkje in het
reisgedrag van jonge Nederlanders, die er soms de kantjes vanaf liepen. De gebroeders De Witt
spendeerden een groot gedeelte van hun educatiereis in de jaren veertig op het malieveld, de
vroegmoderne voorloper van de golfbaan. Ook vermeldt hun kasboek regelmatig betalingen
“Aen de commediante”. Dat is in het verleden weleens geduid als een mogelijk eufemisme voor
prostituees.98
Soms leidden problemen in het buitenland tot imagoschade van de familie. Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) drukte zijn zoon Willem (1590-ca. 1638) in 1609 dan ook op het hart
zich in Italië te gedragen, “u wachtende van eenich schandael opte wech te gheven ende uwe reyse vorderende in alle mogelijcke diligentie, mitte beste ordre ende mesnagie.”99 Dat een educatiereis verkeerd kon uitpakken voor de eer van de familie blijkt uit verschillende reisverhalen. Den
Haag roddelde bijvoorbeeld over de Parijse ‘debauches’ van François van Aerssen (1630-58),
heer van Plaat. Over die uitspattingen deed hij verslag in de brieven aan zijn vriend Constantijn
Huygens jr.100 Van Aerssen kreeg geen gelegenheid om zijn reputatie te redden: hij verdronk op
de laatste etappe van zijn educatiereis voor de kust van de Republiek. Constantijn senior en junior schreven beiden een lijkdicht op de drenkeling.101 Juliana van Hessen-Darmstadt (1606-60),
een bekende van de familie Huygens, beklaagde zich eveneens over de ‘miserable conduitte’ van
93. Joan Huydecoper jr. aan Maria Huydecoper, Genève, 7 april 1648 (Huydecoper 1648c).
94. Joan Huydecoper jr. aan Joan Huydecoper sr., Saumur, 27 april 1649 (Huydecoper 1649).
95. Joan Huydecoper jr. aan Leonora Huydecoper, Saumur, 26 maart 1649 (Huydecoper 1649).
96. Joan Huydecoper jr. aan Jacob Hinlopen, Saumur, 26 maart 1649 (Huydecoper 1649); Joan Huydecoper jr. aan
Vandesande, Saumur, 26 april 1649 (Huydecoper 1649).
97. Joan Huydecoper jr. aan Joan Huydecoper sr., Orléans, 5 mei 1649 (Huydecoper 1649).
98. Verhoeven 2009a, 245.
99. Johan van Oldenbarnevelt sr. aan Willem van Oldenbarnevelt, Bergen op Zoom, 20 maart 1609 (Veenendaal
1962, 301).
100. Frank-van Westrienen 2007, 20.
101. Huygens 1892-1899, VI, 257; Huygens 1911-1917, VI, 314.
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haar zoon Enno Lodewijk (1632-60), de toekomstige graaf van Oost-Friesland.102 Hoewel zij tutor Jacob von Wangenheim had meegezonden bleek dat geen geschikte kandidaat. Von Wangenheim voldeed blijkbaar niet aan haar eisen van “een redelijck bejaert persoon van voornemen
adelijcke huyse, van lofflijcke studiën soo in humanioribus als politicis”.103 De teleurstellende resultaten waren haar waarschijnlijk te oren gekomen door Constantijn jr., die de graaf onderweg had
ontmoet. In een brief aan Constantijn sr. schreef Juliana dat ze maatregelen zou nemen:
Tot mijn spijt hoor ik ook door u van de miserable conduitte van mijn zoon; het is zeker een
gevolg van de incapaciteit van dengene [Von Wangenheim], die hem buiten mijn toedoen
was toegevoegd. Ik doe nu mijn best hem eine capable person toe te voegen, der ihm dermasen
mag conduiseren, dasz er die fruchte von so noble und kostbair reise mag geniesen.104
Naast de diensten van een nieuwe gouverneur, Levin Claus Moltke, hofmeester van de hertog
van Holstein, werd ook een beroep gedaan op Constantijn Huygens jr. “Ik hoop, dat uw zoon,
die toch in dit voorjaar naar Italië gaat, den mijnen niet zal abandoniren”, schreef Juliana.105 Ook
de noodlottige afloop van Andries Bicker van Swieten (ºca. 1670-96) zal ten slotte stof hebben
doen opwaaien in de Republiek. De Amsterdamse regentenzoon had weinig oog voor de
Romeinse oudheid. In plaats daarvan frequenteerde hij Italiaanse courtisanes. De Venetiaanse
bankier Van Teylingen had moeten inspringen om een “querel om de hoer” te sussen.106 Op de
terugweg weigerde Bicker met zijn cicerone Laurens Gronovius te repatriëren en hij zette zijn
tocht voort naar Italië. In 1696 kwam hij tijdens de Venetiaanse carnavalsfeesten om het leven.
Uit de correspondentie tussen Gronovius en de geleerde Antonio Magliabechi (1633-1714) bleek
er een uitstaand bedrag van 3000 scudi mee te spelen.107 Mogelijk werd de gebeurtenis tegen hem
gebruikt toen Gronovius later een professoraat in Leiden ambieerde.108
De educatiereis van de jonge telg Volkert (1601-32) was ten slotte een grote smet op het
blazoen van de familie Teding van Berkhout. Volkert had al een indrukwekkend cv opgebouwd
voordat hij vertrok. Na zijn studie in Leiden reisde hij in 1620 onder het toeziende oog van
hoogleraar Thomas Erpenius (1584-1624) naar Frankrijk. Een jaar later schoof hij aan bij het diplomatiek gezantschap naar Londen, in het gezelschap van Constantijn Huygens. Daarna werd
hij opgenomen in het gevolg van de hertog van Guise. Tijdens zijn educatiereis werd Volkert benoemd tot consul van de Natio Germanica te Siena, de plaatselijke internationale studentenvereniging, en werd hij tot Maltezer ridder geslagen.109 Het liep mis toen Volkert tijdens zijn verblijf
in Frankrijk in 1627 het aan de stok kreeg met een Poolse edelman. Voordat het duel kon plaatsvinden, werd de Nederlander in voorlopige hechtenis genomen. Alleen dankzij diplomatiek manoeuvreren van de Nederlandse gezant Pieter van Bredero en Hugo de Groot (1583-1645), die in
Parijs een oogje in het zeil hield voor bevriende Nederlandse vaders, wist Volkert aan een vonnis

102. Juliana van Hessen-Darmstadt aan Constantijn Huygens, Sandhorst (D), 31 januari 1650 (ePistolarium).
103. Juliana van Hessen-Darmstadt aan Constantijn Huygens, Aurich (D), 16 juli 1649 (ePistolarium).
104. Juliana van Hessen-Darmstadt aan Constantijn Huygens, Sandhorst (D), 31 januari 1650 (ePistolarium).
105. Juliana van Hessen-Darmstadt aan Constantijn Huygens, Sandhorst (D), 28 februari 1650 (ePistolarium).
106. Geciteerd uit: Wallinga 1997a, 263.
107. Idem, 262-263.
108. Idem, 264; Wallinga 1997b, 470.
109. NNBW, IV, 138-139; Frank-van Westrienen 1983, 326.
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te ontsnappen.110 Een jaar later in Rome ruziede hij met mede-Nederlander Adriaan van Vrijburch (ca. 1605-28). Van Vrijburch kwam om het leven. Dat was de druppel voor de familie. Volkert werd de rug toegekeerd en feitelijk verbannen uit zijn thuisstad. Uit de briefwisseling met
zijn broer Paulus blijkt dat de kwestie bijzonder gevoelig lag. Op 3 maart 1630 schreef hij vanuit
Siena:
De reden dat ik niet eerder op uw brief geantwoord heb, en zoo lang gezwegen heb, kunt
gy ook, al zwyg ik wel, by u zelf bedenken, daar ik die soort brieven, die wy beiden
wenschten, niet aan u kon schryven, opdat ik niet myn smart zou prikkelen noch u tot
hetzelfde verdriet brengen; maar daar wy inderdaad zien dat alles door den tyd verzacht
verzacht [sic] wordt en, zooals Cicero zegt de tyd het verdriet der menschen wegneemt,
zoo voelt ook nu myn geest weer meer neiging tot wederzydsche briefwisseling vooral
wanneer ik bedenk, dat door my niets gedaan is, wat niet in overeenstemming is met een
edele en hooge geest; want n.b. uitgedaagd, door onrecht geprikkeld, en ten slotte
gedwongen tot lichaamsverdediging heb ik moedig, in een eerlyk gevecht, geweld met
geweld gekeerd. Maar dat hebt gy uit mijn vroegere brieven aan myn vrienden meer in den
breede kunnen vernemen.111
In de jaren daarna probeerde Volkert zijn naam te zuiveren en streed hij tegen zijn ballingschap.
Zo verzamelde hij een uitvoerig medisch attest dat de lezer ervan verzekerde dat Van Vrijburch
weinig schade had opgelopen tijdens het duel en door een onfortuinlijke samenloop van omstandigheden was bezweken aan een infectie.112 De gardist die het duel had gadegeslagen, was daarnaast van mening dat “alles wat in het selfde gevecht passeerde, is geweest met gelijcke wapenen
ende gelycke voordeel, uijtbijsondert vande fortuine [uitgezonderd het lot].”113 In de brieven aan
zijn ouders hield hij hardnekkig vol dat hij niet de uitdager was geweest en dat zijn tegenstander,
geheel gestaafd met de verklaringen van medici ter plaatse, was overleden aan medische complicaties.114 Dat alles mocht niet baten: de familie negeerde ieder bewijsstuk. Volkert trad in dienst
als lijfcornet in een buitenlands ruiterregiment en sneuvelde in 1632 vlakbij Neurenberg.115 Zijn
halfbroer Paulus wist de familienaam in ere te herstellen door zijn rondreis door Frankrijk zonder kleerscheuren en schandalen af te ronden.116

110. Frank-van Westrienen 1983, 72; Hugo de Groot aan Willem de Groot (1596-1662), Parijs, 1 mei 1627 (De
Groot 1928-1969, III, 125-126). De Groot schreef aan zijn broer: “Berckhoutium a periculo poenae imaginariae
quidem, sed tamen ignominiosae per amicos potentes liberavi meque constitui praedem fore, ut judicio se sistat, si
opus est, iudicatumque faciat. Ex eo liber ille per urbem incessus fuit: et cum Polono nobili res aliquoties proxime
certamen, sed quod aliorum interventu diremptum ac postremo marescallorum Galliae auctoritate compositum
negotium in formulam, quam mitto.”
111. Volkert Teding van Berkhout aan Paulus Teding van Berkhout, Siena, 3 maart 1630 (Teding van Berkhout
1628-1630). “Mi frater, cur ultimus tuis literis citius non responderum, tamquam diuturno silentio hactenus usus
fuerim, vel me tacente tute tecum cogitare potes cum quales uterque, volebamus epistolas tibi mittere non potui, ne
et meum maerorem exagitassem tequem in eundem luctum adduxissem; verum enimvers cum omnia tempore
mitigari videamus. Diemque (ut inquit Cicero) adimere agritudinem hominibus, etiam animus meus pronior nunc
fertur in reiterationem mutuarum literarum, praesertim cum cogitem nihil a me commissum, quod non sit animi
nobilis ac generosi; ultrio namquam provocatus, injurijs lacessitus, deniquem coactus in defensionem corporis aequo
marte vim vi animosè repuli; sed haec ex praecedentibus meis ad amicos, latius intelligere potuisti.”
112. Ab Andlau 1628.
113. Primano 1628. Het origineel meldt: “Toutce qui se passa en ce combat, fust avecq, armes esgalles, et advantage
semblable, si non de la fortune.”
114. Frank van Westrienen 1983, 240-241.
115. Molhuysen en Blok 1918, 138.
116. Frank-van Westrienen 2007, 20.
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Als reactie tegen dit soort gebeurtenissen, variërend van feesten en exorbitante uitgaven
tot inhechtenisneming en doodslag, klommen auteurs in de pen om te waarschuwen voor een
educatiereis. Met name in Engeland klaagden magistraten, geleerden en literatoren steen en been
over de morele corruptie van het buitenland.117 Ook reisgidsen wogen de voor- en nadelen van
een buitenlandreis. De nadelen van reizen waren aanvankelijk gebaseerd op hoge kosten, de fysieke gezondheid van de reiziger, de angst voor politieke dissidenten en de vrees voor het immorele najagen van doelloze en nutteloze nieuwsgierigheid. In de zeventiende eeuw verschoof de
aandacht van reisliteratuur echter op het vermeende gebrek aan zelfbeheersing van de jeugdige
reiziger.118 Een jonge, onbesuisde en beïnvloedbare Nederlander was een makkelijk prooi voor
immorele buitenlanders. Exotische courtisanes, lichtzinnige Italiaanse dames, lompe Duitse drinkebroers, bedrieglijke kaartspelers en de dolken van slechtgehumeurde Fransen hadden grip op
de verbeelding.119 Het waren weliswaar reizigers zelf die de kantjes ervan af liepen, maar het was
het buitenland dat dit soort gedrag faciliteerde. Dat was overigens geen Nederlands fenomeen:
Duitse en Engelse bronnen gebruikten soortgelijke stereotypen. De Amsterdamse vader waarschuwde voor de vele gevaren van een educatiereis. Hij gaf het volgende oordeel over Italië en
Frankrijk:
Veele Ouders maken zwaarigheit om haar Kinderen na Italien te laten gaan, omdat ze
gehoort hebben, dat de liberteit der Courtisanen daar zeer groot is, en dat deselve daar
ligtelijk tot debauches vallen. Groot abuis! In Vrankryck hebben se veel meer occassie tot
quaad doen, om ‘t vrye acces datmen bij alle soorten vind, daar in tegendeel de Italiaaenen
zeer geretireert leven, en weinig gemeenschap met Vremdelingen houden; ‘t is zeker dat
die in Italien zig niet kuysch kan houden, hetselve in Vrankryck nog veel minder doen
zal.120
Reisliteratuur cultiveerde het idee van dreigend gevaar: een onnozele jongeling kon thuiskomen
als verfranste fat, een atheïst of, in de ergste gevallen, op een lijkbaar. Om de kans op zo’n drama
te verkleinen, stelde de Amsterdamse vader een ideale route voor die een reiziger langzaamaan
kon laten acclimatiseren aan de morele corruptie van het buitenland:
Gemeenlyk beginnen wy onse reizen met Vranckryk, dan Italien en door Duytsland weder
te rug: maar ik ben voor een ander gevoelen, en dat men Duytsland eerst te beginnen, dan
Italien, Vranckryk en Engeland voor ‘t laast reserverende. De redenen zijn dese. Het
voornaamste oogmerk in het reizen is, dat men een Jongeling zeediger en niet
opgeblasender; bedagtzamer en geen ongebonden windbuil tragt te doen worden, ten dien
eynde is ‘t beter, dat hy eerst landen besie, daar de humeuren bezadigt en omzigtig zyn en t
zyne daarna formeere, en aldaar om soo te spreken syn eerste voedsel trecke, en bemercke
dat de zeedigheit een groot cieraad is. Maar hebben syn reys van de andere kant begonnen,
sal hy zig die manieren sterk inprenten, en geen ander vermaak scheppen als in ydelheden,
in extravagante kleedingen, in danssen, in kostelyke livereyen en in alderhande
uytsporigheden; daarenboven zyn de Franse genegen tot raillerien, qualyk van de Vrouwen
te spreeken, onophoudelyk met de Waarden in de herbergen te kraeckelen en die qualyk te
handelen, &c: een jong borst meent dat dit soo behoort en fraey staat, en wil dese manier

117. Woodhouse 1976, 172; Warneke 1995, 105-137; Cohen 2001, 130-133.
118. Stagl 1995, 72-73.
119. Warneke 1995, 105-248.
120. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 7r.
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over al na-apen, maar in Italien komende, gaat dat niet aen, en zoude zeer ligt aldaar syn
kerckhof vinden.121
Door eerst Italië te bezoeken in plaats van Frankrijk werd een reiziger als het ware ingeënt tegen
het morele verval van de Fransen, al met al een spottend, misogyn en twistziek volk.122 Zo had de
onderneming de meeste kans op slagen.
Naast externe gevaren als gokken, vrouwen en drank bestond het beeld in reisliteratuur
dat een reiziger te ver kon doorslaan in zijn opvoeding als honnête homme. Schermen, paardrijden
en danslessen voorzagen een Nederlander van de statuur van een edelman en gaven hem de gratie van een aristocraat. De reiziger moest er echter voor zorgen dat hij niet overdreef en gaandeweg veranderde in een pretentieuze fat. Dat de Nederlander tijdens zijn rondreis vermeende Nederlandse deugden als gematigdheid en koelbloedigheid terzijde schoof, was het doemscenario.123
Auteurs als Lipsius, Erasmus en Castiglione prezen de Italianen, Spanjaarden en Fransen voor
hun uitstraling en soepele conversatietechniek, maar waarschuwden tegelijkertijd niet door te
slaan in de imitatie van deze volkeren.124 Het leidde tot doorzichtige toneelstukjes en onmannelijk
gedrag.125 Die kritiek werd gedurende de hele zeventiende eeuw herhaald.
Ondanks deze gevaren en negatieve percepties van het buitenland besloten ouders niettemin om hun kinderen op reis te sturen. In de secundaire literatuur wordt deze angst en voorliefde voor het buitenland vaak als een interne tegenstrijdigheid opgevat.126 Hoe moeten we immers
de educatieve waarde van een buitenlandreis inschatten wanneer de publieke opinie in het thuisland voortdurend morrelde aan de reputatie en maatschappelijke relevantie van buitenlandse reizen?127 Deze meningen sproten echter voort uit verschillende culturele registers. Apodemische literatuur bezag de educatiereis als een springplank voor een succesvolle carrière, literatuur en
theater herkauwden negatieve stereotypen over andere landen en pamfletten deden in weinig
vriendelijke bewoordingen verslag van oorlogen en schermutselingen. Nederlanders koesterden
een ogenschijnlijk veelzijdig beeld van het buitenland dankzij deze, soms conflicterende, culturele
registers. Ze vormden tegelijkertijd een prisma om het buitenland te observeren en de literaire
ammunitie om het buitenland te beoordelen.128
Uit dit moeras van vermaningen en vermeende gevaren werd een gouden middenweg
zichtbaar: de reiziger moest zorgvuldig balanceren tussen kunstigheid en gekunsteldheid. Jonge
reizigers kregen de taak om te wikken en te wegen, om buitenlandse deugden te imiteren en tekortkomingen te verwerpen, om indrukwekkende buitenlandse kastelen te bejubelen en vervallen
dorpen te bekritiseren. Het ging om zien en oordelen. Universiteiten, privédocenten, etiquette,
stadsbeschrijvingen en audiënties vormden belangrijke onderdelen van het lesprogramma, maar
misschien wel de belangrijkste vaardigheid die tijdens de educatiereis werd meegenomen was een
121. Idem, ff. 6v-7r. Cf. Lassels 1670, xxviii. “The common course is, to go first into France, and then into Italy, and
so home by Germany, Holland and Flanders, come into France, to give himself there the last hand in breeding. And
my reason is this; For seeing the intention of travelling, is to make a man a wise man, not a finical man, its better to
season his minde betimes with a staid wise breeding [...].”
122. Ibidem.
123. Warneke 1995, 105-137; Cohen 2001, 130-133.
124. Gallagher 2019, 196-205.
125. Lipsius 2006, 14-15.
126. Lough 1984; Warneke 1995; Cohen 2001; Larkin 2014.
127. Cohen 2001, 130-133.
128. Cf. Woodhouse 1976, 168-192.
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scherp oordeelkundig inzicht. Dat was een taak van zelfverbetering. Een reiziger moest leren om
het goede van het slechte te onderscheiden en tijdens dat proces moreel en intellectueel te
groeien. Die eenvoudige maar essentiële les werd continu herhaald in reisliteratuur. De dichter Jacob Cats (1577-1660) schreef een dialoog tussen de ongedurige jongeling Pudens en de wijze
oude man Philemon, waarin reizigers werd aangeraden om niet het gedrag van de spin, maar dat
van de honingbij te imiteren:
Mijn kint, houdt altijt desen sin,
Gelijckt de by, en niet de spin;
Al wat ghy hoort en wat ghy siet,
Al wat’er hier en daer geschiet,
Dat weegh, dat proeft, en kipter uyt
Dat wel, dat soet, dat geestigh luyt:
Maer komt’er eenigh vuyl bejagh,
Haelt dat noyt weder aen den dagh,
Maer wijstet spoedigh van der hant,
En laet’et uyt het vaderlant.129
In plaats van alle slechte buitenlandse eigenschappen mee te sleuren in een sleep van spinrag
moest een reiziger her en der ruiken aan de bloemen en zich de beste karaktertrekken eigen maken. Dat motief van de bij en de spin kwam in meerdere reisteksten voor. De reisgids Itinerarium
Hispaniae van Martin Zeiller bijvoorbeeld oordeelde: “Zijt dan een honig-by, geen spin, wie ghy
mooght zijn / Die d’aerd doorreyst, dees suyght den honigh, die fenijn.”130 Oordeelkunde was de
crux.

3.3. Beelden van Frankrijk
Veruit de meeste jongeren trokken naar Frankrijk. Onderzoek naar de educatiereis richt zich
echter vaak op de aantrekkingskracht van Italië.131 Al tijdens hun schooltijd raakten jongeren vertrouwd met de rijke geschiedenis van Rome.132 Voor vertrek bladerden zij door verschillende reisgidsen die in detail verslag deden van zijn ruïnes en bezienswaardigheden. Het is dan ook niet
vreemd dat Arnout Hellemans Hooft bijna tachtig folia besteedde aan de vergezichten van Italië,
terwijl zijn reis naar Zwitserland en Frankrijk – een periode van niettemin veertien maanden –
met achttien folia slecht uit de verf kwam.133 Die rol van Italië moet niet worden overschat. Hoewel het beroemde Venetiaanse carnaval en de kerken van Rome de aandacht trokken, schreven
meer Nederlandse reizigers over hun rondtocht door Frankrijk. Volgens Verhoeven, die een significant verschil in bezoekersaantallen aantrof, was Frankrijk bijna tweemaal zo populair bij Ne-

129. Cats 1862, 763. Zie ook: Meijer Drees 1998, 78-79.
130. Zeiller 1659, ‘Voor-reden’.
131. Voor educatie in Frankrijk zie: Chaney 2006, 58-101. In de laatste decennia verschenen er verschillende boeken
over de relatie tussen Italië en de educatiereis. Zie bijvoorbeeld: Wilton en Bignamini 1996; Redford 1996; Hornsby
2000; Black 2003b; Chaney 2006; Sweet 2015.
132. Stoye 1952, 196-238. Voor een introductie op het Nederlandse onderwijs in de zeventiende eeuw zie: Frank-van
Westrienen 2007.
133. Hellemans Hooft 1649-1651.
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derlanders.134 Een reis naar Frankrijk was korter, gemakkelijker en relatief goedkoper.135 Het land
had voor ieder wat wils: topuniversiteiten in het Loiregebied, antiquiteiten in Nîmes en Orange
en pracht en praal in Parijs en de omringende paleizen. De adellijke broers Philips (1636-89) en
François de Zoete van Laecke (1637-1720) vatten het bondig samen toen zij bij aankomst in Abbeville het land beschreven als een aards paradijs, “un Paradis terrestre.”136 Het resultaat van Verhoevens statistische analyse in zijn boek Anders reizen? werpt een nieuw licht op de vroegmoderne reissituatie in het algemeen en de educatiereis in het bijzonder. In zijn analyse kwam alleen
een reis naar de katholieke Zuidelijke Nederlanden of een reis door eigen land vaker voor dan
een bezoek aan Frankrijk.137 Dit proefschrift volgt een vergelijkbare trend. Met veertig reisverslagen is Frankrijk de belangrijkste reisbestemming, een scherp contrast met de bestemming Italië,
die slechts in twintig verslagen wordt besproken. Mogelijk was het contrast in werkelijkheid zelfs
scherper. Een verre reis naar Italië was immers een bijzondere gebeurtenis die het waard was om
zorgvuldig neer te pennen in een memorandum, terwijl een korte trip naar Parijs niet per se uitnodigde tot het schrijven van een dergelijk papieren souvenir.
Frankrijk was kortom een belangrijke reisbestemming. Deze populariteit was echter niet
constant. In het totaal aantal reisverslagen zien we een directe toename na de Vrede van Münster
en enkele kleine fluctuaties tussen 1650 en 1675. Opvallender is echter een sterke afname in het
aantal verslagen over Frankrijk tussen 1690 en 1713. Deze observatie kan eenvoudig verklaard
worden: tussen 1672 en 1713 waren de Republiek en Frankrijk vrijwel continu met elkaar in conflict. De Hollandse Oorlog (1672-79), de Negenjarige Oorlog (1688-97) en de Spaanse Successieoorlog (1701-13) belemmerden mobiliteit.138 De Franse koning verordonneerde meer dan eens
dat alle Nederlanders Frankrijk moesten verlaten.139 Natuurlijk konden Nederlandse reizigers
proberen deze orders te negeren en vijandig territorium binnen te treden. In 1677 doorkruiste
Coenraad Ruysch vijandig gebied omdat hij zich had voorgenomen een graad te bemachtigen aan
de universiteit van Poitiers.140 Vijf jaar eerder, in de zomer van 1672, toen Franse troepen naar de
verdedigingslinie van de Republiek marcheerden, wist de geleerde Jacob Gronovius (1645-1716)
snel Frankrijk te doorkruisen onder auspiciën van Adriaen Paets (1631-86), ambassadeur voor de

134. Verhoeven 2009a, 47-51. Verhoeven maakte grote stappen in de statistische analyse van de complexe patronen
van vroegmoderne mobiliteit. Voor de Nederlandse reissituatie waren tot dan toe enkel sporadische pogingen
gedaan. Niettemin plaatst Verhoeven enkele voorbehouden bij zijn statistische resultaten. Deze methodologische
voetnoten betreffen de selectie van zijn bronmateriaal en het narratologische probleem dat de verteltijd en vertelde
tijd van reisverslagen zelden overlappen: een maand kan worden samengevat in een regel en een dag in een
hoofdstuk. Een ander groot probleem is dat de rol van bestemmingen die relatief dichtbij zijn, zoals Frankrijk en
Duitsland, stelselmatig wordt overschat, terwijl de rol van afgelegen bestemmingen, zoals Italië en Spanje, wordt
onderschat. Reizigers beschreven noordelijke steden immers zowel tijdens het begin als einde van hun reis. Hoewel
Verhoeven zich richt op het doelland en niet zozeer op doorkruiste landen, blijkt dat reizigers meer aandacht en
pagina’s schonken aan Noord-Europa. Zo konden Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden wel degelijk reizigers
trekken, maar waren het in veel gevallen enkel transferlanden. Aangezien deze dissertatie zich met name richt op
kwalitatieve analyses en niet zozeer op kwantitatieve verbeteringen volstaat het om te melden dat we een algemene
trend kunnen ontwaren in de populariteit van Frankrijk ten opzichte van Italië, zonder te veel uit te weiden over
methodologische terzijdes.
135. Frank-van Westrienen 1983, 49-87; Verhoeven 2009a, 76-80; 167-200; 244-278; Verhoeven 2010, 619.
136. De Zoete van Laecke 1862, 22.
137. Verhoeven 2009a, 50. Voor het belang van de Lage Landen als reisbestemming, zie: Verhoeven 2013, 262-283.
138. Voor een inleiding op de oorlogen en vredesverdragen tussen Frankrijk en de Republiek na 1672 zie: Mijers en
Onnekink 2007; Onnekink 2009; De Bruin et al. 2015; Jensen 2016a.
139. Dibon 1963, 12-13.
140. Frank-van Westrienen 1983, 149.
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Staten-Generaal te Madrid.141 Dat diplomatiek gezantschap bood enige veiligheid. Dat zag ook
Johan de Witt in toen hij in de zomer van 1668 ambassadeur Coenraad van Beuningen (ca.
1622-93) verzocht om zich te ontfermen over Johan van Coolwijck (1644-94), die op dat moment in Frankrijk verbleef. De raadpensionaris was aangespoord door zijn tante Erkenraet Berck
(1610-86), die er een hard hoofd in had hoe haar zoon de oprukkende Franse troepenmacht in
de Zuidelijke Nederlanden kon omzeilen. Ze schreef aan haar neef: “[...] het is nu so onveylygh
in Vrancrijck te reysen dat ick seer bekommert ben hoe mijn soon best sonder ongeluck soude
tuyskrijgen.”142 Het gezantschap van Van Beuningen bood uitkomst.143 Oorlog en conflict bracht
mobiliteit een halt toe. Hetzelfde geldt voor de revocatie van het Edict van Nantes in 1685, die
de rechten van hugenoten verwierp en geloofsgenoten uit Frankrijk deed vluchten.144
Hendrik Jordens (1663-1715) en zijn neef Antoni Eeckholt (1659-1727) waren een van
de laatste reizigers die Frans grondgebied doorkruisten na de Revocatie.145 Wicher Pott
(1661-1716) spendeerde het najaar van 1685 nog in Frankrijk toen het Edict van Nantes al was
herroepen en ging pas eind november scheep in Marseille. Hij correspondeerde over de penibele
situatie met zijn vader.146 Tussen 1685 en 1713, de periode tussen de Revocatie en de Vrede van
Utrecht, schreven slechts twee andere Nederlanders over een reis door Frans gebied: de Maastrichtse monnik Gabriël André de Montaigne (º1663) en de Leidse textielmagnaat Pieter de la
Court van der Voort (1666-1740).147 Dit kleine aantal bronnen over Frankrijk steekt scherp af
met het totaal aantal reisverslagen in deze periode. Volgens Verhoeven gaven Nederlandse reizigers in de eerste helft van de achttiende eeuw de voorkeur aan een reis door eigen land en de
Zuidelijke Nederlanden in plaats van een lange en kostbaardere educatiereis naar Italië en Frankrijk.148 Ook rondreizen in Duitsland werd populairder.
De persoonlijke observaties van Nederlandse reizigers volgen deze neerwaartse spiraal.
Hoewel politieke meningen vermeden dienden te worden, begonnen reizigers langzaamaan kritiek en argwaan te uiten. Omdat er vrijwel geen reisverslagen zijn naar Frankrijk tussen 1685 en
1713 wordt het lastig om de mening van Nederlandse reizigers over hun gastland uitvoerig te peilen. Reizigers begonnen echter al eerder met het benoemen van de ruwe kanten van Frankrijk,
zeker in de jaren voorafgaand aan de Revocatie. Als we deze trend volgen, kunnen we stellen dat
deze negatieve observaties van reizigers versterkten, of op zijn minst voortduurden.
Nederlandse reizigers arriveerden doorgaans per boot en liepen de Franse havens van
Calais, Dieppe en Le Havre binnen, soms na een eerste etappe door Engeland.149 Sommigen
doorkruisten de Zuidelijke Nederlanden en namen de gelegenheid om enkele dagen in Antwerpen en Brussel te spenderen. Die steden vormden voor velen een eerste kennismaking met het
katholicisme. Reizigers die terugkeerden van Italië namen een omweg via Zwitserland en Genève
141. Gronovius 1672-1673; Wallinga 1997b, 249.
142. Erckenraet Berck aan Johan de Witt, 15 juli 1668 (Huysman en Peeters 2020, 192).
143. Huysman en Peeters 2020, 189-194.
144. Van der Linden 2015, 1-15.
145. Jordens 1684-1685.
146. Wicher Pott aan Pieter Pott (†1691), Genua, 18 december 1685 (Pott 1685-1686).
147. Dit aantal is gebaseerd op het compendium van Lindeman, Scherf en Dekker. Lindeman, Scherf en Dekker
1994. De la Court van der Voort 1928, 33-75; De Montaigne 1694-1705.
148. Verhoeven 2009a, 47-51; Verhoeven 2013. Andere historici hebben reeds de devaluatie van de educatiereis in de
eerste helft van de achttiende eeuw bestudeerd. Zie bijvoorbeeld: Dekker 1994, 15-22; Verkruijsse 2003, 12.
149. Er zijn vier reisverslagen in dit corpus die een dergelijke route volgen. Het betreft: Bleiswijck 1669;
Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684; Bekker 1683; Jordens 1684-1685.
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of doorkruisten de Alpen tussen Turijn en Grenoble.150 De boottocht naar Frankrijk was een
avontuur op zich. Reizigers kregen te kampen met tegenwind, windstilte en Duinkerkse kapers,
waren het slachtoffer van hevige zeeziekte en klaagden luidkeels over sjofele en ongastvrije herbergen aan de kust. Een mooi voorbeeld van die ongemakken is te lezen in het populaire, dikwijls geestige Engelse reisverslag Coryat’s Crudities uit 1611. Op de boottocht tussen Dover en Calais had de auteur te maken met een woelige zee: “[...] I had varnished the exterior parts of the
ship with the excrementall ebullitions of my tumultuous stomach [...]”.151
Afbeelding 11: Reinier Nooms, Veerschepen tussen Calais en Vlissingen (1650). Ets op papier, 66 x
199 mm. Amsterdam: Rijksmuseum RP-P-0B-12.946.
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demelk had moeten stellen.153 Aan de Franse kust ervoeren Nederlandse reizigers eveneens ontberingen. Tijdens zijn nachtelijke aankomst in Calais werd Johan Thijs (1621-53) opgeschrokken
door de wilde zee. Hij en zijn reisgezel Job Ludolf (1624-1704) waadden tot hun enkels langs de
Franse kunst en Thijs hoorde zijn vriend hevig sputteren, overrompeld door een hoge golf. De
bedompte kroeg in een nabijgelegen vissersdorpje bood weinig soelaas.154 Jacob van Foreest
(1640-1708) en Gerard Hinlopen (1644-91) moesten tijdens hun overtochten kapers vermijden
en hadden bij thuiskomst een spannend verhaal te vertellen.155 Hinlopen trok naar Frankrijk in de
laatste maanden van de Tweede Engels-Nederlandse oorlog (1665-67). Tijdens zijn overtocht zag
hij in de verte twee vijandige schepen aankomen en besloot per direct van boord te gaan. Een
visser bood aan Gerard verder te vervoeren voor de som van twee écu. Toen een collega-visser
lucht kreeg dat de reiziger bevreesd was voor de naderende kapers, adviseerde hij zijn kameraad
om de prijs flink op te schroeven. Hinlopen koos eieren voor zijn geld en nam de voorkeur aan
de veilige kust boven een conflict op zee.156
De visser was niet de enige die handig probeerde in te spelen op de aankomst van reizigers. Toen in 1683 een anonieme Friese reiziger het Engelse kanaal doorkruiste, werd hij overrompeld door de inwoners van Calais die op agressief hun diensten aanboden:
Tegen den avondt tot Calais, alwaer sijnde quamen daer seer veel die ons tegens dank scier
wilden aen landt brengen en quamen aen ons sceepje swemmen dat het schier sonk, soo
dat wij genootsaeckt waeren dat canalij met degens en ander geweer daer van te slaen.157
De Fries was kort in staat om de bewoners af te weren. Na aankomst in de haven werd hij aangegrepen door douaniers die uitvoerig zijn zakken wilden fouilleren.158 Dat de Franse kust een
duidelijke en confronterende grens was, vervelende douanebeambten incluis, lezen we in het
reisverslag van Hendrik Jordens. Jordens en zijn neef brachten de milde novembernacht aan dek
door, goed bedekt door hun mantels, en werden wakker in een nieuw land:

Hoewel de overtocht heel oncomfortabel kon zijn, werd de ongemakkelijke zeereis een dik aangezet topos. In reisliteratuur werd de boottocht gepresenteerd als het oversteken van een voelbare grens.152 Overigens waren niet louter boottochten naar Frankrijk oncomfortabel: vrijwel iedere
zeereis bracht zijn ontberingen mee. Onderweg naar Londen kwam predikant Joannes Vollenhove (1631-1708) bijvoorbeeld terecht in een hevige onweersbui en zag de vlaggenstok van de grote mast doormidden splijten, Lodewijk Huygens schreef een reeks plagerige verzen over de zeeziekte van zijn reisgenoten en Cornelis van der Dussen (1684-1754) weigerde fooi voor de
overtocht te geven nadat hij het met een pover maal van scheepsbeschuit en een kopje chocola-

150. Hoewel veel reizigers naar Frankrijk trokken, zijn er slechts zeven reisverslagen in dit corpus die een reis
vermelden naar zowel Frankrijk als Italië. Van die zeven volgen vijf deze route. Het betreft: Hellemans Hooft
1649-1651; Journael van mijne reijse 1666; Ruysch 1674-1677; Reize door Duitsland na Italien 1677-1679; Van Eminga
1678-1682.
151. Coryat 1776, 1.
152. Zie daarvoor ook pagina 67-85. Ook Engelse reizigers naar Frankrijk en de Republiek weidden uit over een
ongemakkelijke overtocht. Zie bijvoorbeeld: Black 2003a, 7-17; Chard 1999, 173-208; Van Raamsdonk 2016; Van
Raamsdonk en Moss 2020, 105-124.
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[Wij] traden met den avont in ‘t packet-boot en wierden met een voor de wint en
soodanigh moi weer voor dage omtrent Calais vervoert, dat vermits de menigte van
menschen en ettelicke paerden, die daer in waren, wij onder den blauwen hemel sonder
groote koude alleen met onse mantels gedeckt onse rust namen. Te Calais te lant tredende,
vernamen wij de indiscretie der bootsluiden en dragers niet minder als in Engelandt, want
ons valys ons omtrent 4 gulden dogh met ons selven, eer wij in de herberge, daer de dragon
d’or [de gouden draak] uithangt, quamen, kostede. Hier vernamen wij terstont veranderinge
in ‘t eeten en drincken, want soo als men hier eens potagie en andre kost eedt, soo krijgt
men aldaer niet anders als gebraedt, dat soo gemeen is, dat niet een schoelapper eenen
dagh is sonder het spit voort vuir te hebben.159
Net als tijdens hun reis door Engeland werd het tweetal lastiggevallen door opdringerige bediendes. De eerste merkbare verandering was het eten: op het menu stond potspijs en stevige lepel-

153. Vollenhove 2001, 62; Huygens 1982, 180; Van der Dussen 1706, [2-5].
154. Thijs 1975, 32.
155. Van Foreest 1660a, 3; Hinlopen 1667-1668, 9.
156. Hinlopen 1667-1668, 9.
157. Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 47.
158. Ibidem.
159. Jordens 1684-1685, [60-62].
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kost in plaats van wild aan het spit. Grenzen werden gevormd door dergelijke alledaagse, maar
onvermijdelijke zaken.160
Na aankomst richtten reizigers hun aandacht op de educatieve centra van Frankrijk: het
Loiregebied en de hoven en parken van Parijs. Met name de hoofdstad werd door reizigers in
geuren en kleuren beschreven.161 Niet iedereen was echter onder de indruk van Frankrijk. Katholiek bijgeloof en de fragiele economische balans tussen de koning en zijn verarmde onderdanen
waren het mikpunt van spot.162 Het platteland kreeg de meeste kritiek te verduren. In 1668 werd
de Friese edelman Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen verrast door het “onuytspreeckelyck
veel arm volck” dat bestond uit kreupele mannen en uitgemergelde vrouwen “die geen borsten
hadden van wegen den Honger”.163 Volgens een anonieme Friese reiziger was alles ten zuiden
van Lille maar armoe: dorpelingen woonden in lemen en strooien hutten zonder vensters, “soo
dat de armoede en slaverny groot is”.164 Tijdens het bezichtigen van alle rijkdom van Versailles
merkte een andere anonymus op dat hij het niet vreemd vond dat de boeren in Frankrijk verarmd waren.165 Toen Pieter de la Court van der Voort in 1700 het Franse platteland door trok
met in zijn kielzog zijn twaalfjarige zoontje Allard (1688-1755) was ook hij niet gecharmeerd van
het buitenland. In zijn brieven aan zijn vrouw Sara Poelaert (1666-1740), die tijdens de handelsreis de familiezaken in Leiden behartigde, mopperde hij voortdurend over de opdringerige douanebeambten en bedrieglijke herbergiersters van Frankrijk, die keer op keer probeerden hem extra
geld afhandig te maken.166 Volgens hem waren de Franse beesten. Na een buitengewoon vervelende controle in Kamerijk merkte hij op dat “de varkens wrote op de Franse boodem niet in ‘t
kooren maar in onse valissen.”167 Hoewel De la Court van der Voort en zijn tijdgenoten, gewend
als zij waren aan een hoge levensstandaard, scherp afrekenden met de armoedige herbergen van
het Franse platteland, kregen ook grote steden en de pracht en praal van Parijs een veeg uit de
pan. De la Court was bijvoorbeeld niet onder de indruk van het koninklijke kasteel van SaintCloud. Thuis was het beter. Het interieur was in zulke slechte staat, “zoo dat een Hollands Timmerman, die nett konde werke hier een goed daghuur zoude verdienen.”168
Ook predikant Balthasar Bekker (1634-98), die aanvankelijk niets anders kon dan loftuitingen voeren op Parijs, wist weinig enthousiasme op te brengen voor de rest van het land. Voedsel was schaars, armoede alomtegenwoordig en het tafellinnen van Franse herbergiers zo smerig
dat Nederlandse huisvrouwen het als een persoonlijk affront zouden opvatten.169 Met dat laatste
herhaalde Bekker het stereotype beeld van een kraakhelder Hollands huishouden.170 Als predikant was hij bovendien uitermate kritisch over katholieke relieken, gebruiken en heiligenverering

160. Zie ook pagina 274-277.
161. Volgens Verhoeven gaat maar liefst 10,9% van alle folia uit zijn corpus over Parijs. Verhoeven 2009a, 289-300.
162. Zie bijvoorbeeld: Journael van mijn reijs 1682; De la Court 1928, 1-31; De la Court van der Voort 1928, 33-75;
Bekker 1998. Cf. Woodhouse, 179-180. Voor de opinie van Engelse reizigers over de Franse koning en het hof zie:
Lough 1985, 124-161.
163. Vegelin van Claerbergen 1668-1670, 403.
164. Journael van mijn reijs 1682, f. 9r.
165. Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 66-67.
166. De la Court van der Voort 1928, 33-75.
167. Idem, 38.
168. Idem, 62.
169. Bekker 1998, 121.
170. Over dit beeld zie: Schama 1988, 375-429; Van Raamdonk 2016, 41-49.
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die hij aantrof op zijn reis door Frankrijk.171 In zijn sceptische observaties zien we de fundamenten voor zijn latere werk De betoverde weereld uit 1691.172 In dat methodische traktaat, beschouwd
als een sleuteltekst voor de vroege verlichting, onderzocht Bekker op kritische wijze de spirituele
fenomenen van zijn tijd en gaf hij een vurig pleidooi tegen de verspreiding van bijgeloof.173 In tegenstelling tot Pieter de la Court van der Voort stelde Bekker de koninklijke paleizen van Parijs
op prijs, hoewel al hun praal een bittere nasmaak achterliet: “d’Adel en ‘t Volk is kaal. Want om
dat ryk groot te maken wordt het bloot gemaakt. Wat de gemeene man wint, het is boven de kost
niet, alsser dat af is ‘t gene sij te geven hebben pour le Roy.”174
Frankrijk had een tweeledige reputatie. Dat imago kan verduidelijkt worden door te kijken naar zowel significante historische gebeurtenissen als naar het genre van reisliteratuur, dat
van oudsher stereotypen over andere landen verspreidde en herhaalde. Historisch gezien waren
twee zaken van groot belang voor de negatieve beeldvorming van Frankrijk. Allereerst stonden
de politieke banden constant onder druk door de niet-aflatende oorlogen tussen de Nederlandse
Republiek en Frankrijk. Tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw waren de Franse koning Lodewijk XIV (1638-1715) en de Nederlandse stadhouder Willem III (1650-1702) voortdurend met elkaar in conflict.175 Tussen 1672 en 1713, van het Rampjaar tot de Vrede van
Utrecht, vocht de Republiek in verschillende oorlogen tegen Frankrijk, een periode die in de Nederlandse historiografie de Veertigjarige Oorlog is gaan heten.176 Frankrijks aanval van de Republiek in 1672, het beruchte Rampjaar, verergerde de reputatieschade. In een gezamenlijke aanval
met Engeland en de bisdommen van Keulen en Münster wisten Franse troepen razendsnel in de
Republiek door te dringen. Onderweg veroverden zij gebied, brandschatten zij dorpen en veroorzaakten zij een sterk gevoeld collectief trauma.177 Pamflettisten zetten de feiten aan en presenteerden de beruchte vernietiging van de Hollandse dorpen Bodegraven en Zwammerdam in
bloederig detail. Vlugschriften rolden van de drukpers en bliezen nieuw leven in de iconografie
van de Zwarte Legende – tijdens de Tachtigjarige Oorlog gebruikt om de Spaanse vijand te demoniseren, nu een literair vehikel om de Franse indringers het vuur na aan de schenen te leggen.178 Het trauma van het Rampjaar liet zijn sporen na in egodocumenten en reisliteratuur.179 Als
een gevolg van deze bijna desastreuze militaire actie werden het regime en de geopolitieke aspiraties van Lodewijk XIV argwanend bekeken. Zoals we al zagen bij zowel Balthasar Bekker als zijn
anonieme tijdgenoot vond deze mening over de Franse monarch neerslag in reisverslagen, waarbij verpauperde dorpen en de erbarmelijke bevolking het directe gevolg waren van het koninklijke wanbeleid.180
Daarnaast kreeg de reputatie van Frankrijk een tweede klap te verduren toen in 1685 het
edict van Fontainebleau werd ondertekend. Het besluit maakte korte metten met de altijd al precaire rechten van Franse hugenoten, die sinds 1598 officieel waren vastgesteld dankzij het Edict

171. Bekker 1998, 36.
172. Van Sluis 1998, 125-139.
173. Israel 1995, 925-930; Veenbaas 2013, 48-61.
174. Bekker 1998, 121-122.
175. Frijhoff 2005, 626-627.
176. Jensen 2016a, 7-20.
177. Voor een introductie op het Rampjaar zie: Fruin 1972; Dreiskämper 1998; Panhuysen 2009a.
178. Haks 2013, 21-57. Voor de zwarte legende in de Lage Landen zie: Pipkin 2009, 229-264.
179. Moss 2016a, 225-227.
180. Bekker 1998; Journael van mijn reijs 1682.
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van Nantes. De herroeping van dat laatste decreet zorgde ervoor dat vluchtelingen massaal naar
de Republiek toestroomden. Nederlandse reizigers leefden mee met hun geloofsgenoten en hekelden het intolerante religieuze klimaat van Frankrijk.181 Al sinds de Reformatie wist antikatholieke propaganda de publieke opinie hevig te beïnvloeden. In het verleden had Frankrijk niet altijd de volle laag gekregen, maar de revocatie trok de Europese aandacht op de schrijnende
omstandigheden van hugenoten.182 Hoewel reisgidsen stelselmatig adviseerden dat politieke kritiek geen plaats had in een reisverslag, stond de calvinistische achtergrond van reizigers niet toe
dat dit religieuze conflict met een stalen gezicht werd genegeerd. Bezoekers uitten hun onvrede
met de situatie.183
Reisverslagen en adviserende reisgidsen wisten Frankrijk kortom zowel negatief als positief in te bedden. De negatieve meningen van Nederlandse reizigers werden sterk beïnvloed door
politieke gebeurtenissen en traumatische ervaringen, maar ook door hardnekkige achterliggende
ideeën over nationale karaktertrekken. De verbeelding van reizigers en hun ouders werd sterk beïnvloed door publieke opinie – zij het in de vorm van versleten stereotypes of verse
oorlogswonden.

3.4. Langs de Loire
Naast een langdurig verblijf in Parijs was een van de belangrijkste etappes van de educatiereis
een rondtocht langs de Loire. Het Loiregebied, dat zich uitstrekt van Nevers in Midden-Frankrijk
tot aan Saint-Nazaire aan de westkust, was een vast onderdeel.184 De term ‘kleene tour’ werd gemunt om te verwijzen naar een rondtocht langs de Loire, een wapenfeit dat de populariteit van
dit gebied illustreert.185 De achttienjarige edelman Gerard Horenken (1663-1712), heer van
Dijksterhuis, en zijn tutor Carolus Casparus Neander brachten maar liefst driehonderd dagen
door met het rondreizen van de Loire, een kwart van hun volledige reis.186 Deze percentages zijn
zelfs groter bij Joan Geelvinck (1633-89) en Gerard Hinlopen, die respectievelijk ruwweg 33% en
65% van hun tijd in de streek besteedden.187
Het Loiregebied trok reizigers om drie belangrijke redenen. Allereerst probeerden reizigers een graad te behalen aan een van de beroemde universiteiten aan de oevers van de Loire.
Hoewel velen al onderwijs hadden genoten aan de universiteit van Leiden was het een betekenisvol statussymbool om een aanvullend diploma in de wacht te slepen.188 Ten tweede trokken de
campussen privédocenten aan, die een jongeling instrueerden in paardrijden, schermen en dansen, vaardigheiden van de Europese elite.189 Tijdens een verblijf in Angers of Orléans kon een
reiziger de kenmerken van een honnête homme imiteren en zijn toekomstperspectieven in de politiek of bestuurlijke ambten verbeteren. Vloeiend Frans spreken was eveneens van belang. Het
Loiregebied was volgens contemporaine reisgidsen de ideale locatie voor taalonderwijs, aan-

181. Verhoeven 2010, 615-634; Moss 2016a, 225-227.
182. Voor een inleiding op de politieke gebeurtenissen omtrent de revocatie van het Edict van Nantes, zie:
McManners 1998, 565-588; Pettegree 2005, 183-184; Treasure 2013, 369-376; Van der Linden 2015, 1-15.
183. Stagl 1995, 54-55; Meijer Drees 1998, 77-92. Zie voor religieuze observaties pagina 233-251.
184. Verhoeven 2009a, 47-51; Frank-van Westrienen 1983, 102-105.
185. Frank-van Westrienen 1983, 3.
186. Neander 1680-1683, 26-36.
187. Hinlopen 1667-1668, 16-32; Geelvinck 1663-1664, ff. 15r-37v.
188. Verhoeven 2009a, 84-94; Frijhoff 2005, 609-635.
189. Verhoeven 2009a, 68-74; 93-94.
- 92 -

Frankrijk en de Loire

gezien in deze regionen het zuiverste Frans werd gesproken.190 Ten slotte werden de educatieve
mogelijkheden versoepeld door het feit dat veel dorpen en steden aan de Loire sterke gemeenschappen van hugenoten hadden. Loudun, Saumur en Nantes waren religieuze vrijplaatsen waar
calvinistische reizigers relatief comfortabel konden studeren in het gezelschap van geloofsgenoten. De Loirestreek was niet de enige regio waar hugenoten leefden: reizigers werden eveneens
aangetrokken door steden als Nîmes en Montpellier in de Languedoc en de havenstad La Rochelle aan de westkust.191 De calvinistische republiek Genève was eveneens populair. Reizigers
spendeerden de wintermaanden in het gezelschap van de Geneefse beau monde. Deze nazaten
van calvinistische Italiaanse emigrés, de Calandrini’s, Burlamachi’s, Diodati’s en Turrettini’s, waren
aan het eind van de zestiende eeuw uit hun thuisland verdreven en hadden in Genève succesvolle
handelshuizen opgericht.192
Ondanks het feit dat reizigers veel tijd doorbrachten aan de Loire schenken reisverslagen
relatief weinig aandacht aan de regio. Zoals te zien in tabel 3 botst het aantal pagina’s of folia gewijd aan de ‘kleene tour’ sterk met het daadwerkelijke aantal dagen dat in dit gebied werd doorgebracht. Een anonieme Friese auteur in 1683-1684 bijvoorbeeld besteedde de helft van zijn tijd
tussen Orléans en Nantes, terwijl slechts tien procent van zijn manuscript handelde over de dorpen aan de Loire.193 Om in narratologische termen te spreken: in deze journalen is er een grote
discrepantie tussen verteltijd en vertelde tijd.194 Dit probleem is ook op kleinere schaal te zien in
grafiek 17, waarin het aantal woorden in één reisverslag, het journaal van Joan Geelvinck uit
1663-1664, zijn afgetekend per maand. Zijn reis naar Zuid-Frankrijk in de zomer van 1664 kwam
er daarin goed vanaf, maar Geelvinck besteedde nauwelijks woorden aan de Loireregio. Omdat
een auteur leunde op genreconventies en literaire middelen is het wellicht niet vreemd dat hij eerder moeite stak in het vermaken van zijn lezers met verhalen over schitterende kerken, ongemakkelijke herbergen en mooie vrouwen dan in detail te rapporteren over zijn educatieve verblijf in
Saumur en Angers.195 Toch wrikt het. Het reisverslag was immers ook een papieren bewijsstuk
aan het thuisfront dat een reiziger zich van zijn studie had gekweten.
Gedurende de volledige zeventiende eeuw was de situatie in de Loiregemeenschappen
wankel. Vanaf de instelling van het Edict van Nantes in 1598, de slotsom van de bloederige
Hugenotenoorlogen, genoten protestanten wettelijk een zekere mate van geloofsvrijheid. In 1685
nam de situatie een grote wending toen Lodewijk XIV het edict verwierp en daarmee alle religieuze vrijheden en privileges van hugenoten afschafte. Dit nieuwe edict van Fontainebleau leidde
tot een diaspora van hugenoten in Europa.196 In de periode voor de herroeping werden Nederlandse reizigers niettemin sterk aangetrokken tot de Franse protestanten. Deze eerste subparagraaf verkent het Loiregebied als protestants reisdoel. Het gaat in op de band tussen Nederlandse calvinisten en Franse hugenoten. Deze relatie vormt de achtergrond van de ‘kleene tour’, die
nodig is om de educatieve praktijken in de Loireregio beter te begrijpen. Hoewel dit hoofdstuk

190. Frank-van Westrienen 1983, 141-142; Black 2003a, 39-40; Boutier 2005, 252; Gallagher 2019, 162-163.
191. Verhoeven 2010, 619. Zie voor het belang van La Rochelle ook het reisverslag van P.C. Hooft (1581-1647):
Hooft 1990.
192. Grell 2011, 1-18.
193. Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684.
194. Hermans en Vervaeck 2005, 67-68.
195. Verhoeven 2009a, 27-28; 51; Chard 1999, 1-8.
196. McManners 1998, 565-588; Pettegree 2005, 183-184; Treasure 2013, 317-387.
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primair ingaat op educatie en status, is het thema religie onlosmakelijk verbonden met de contemporaine educatieve praktijk. De subparagrafen daarop bespreken de universitaire opleiding in
de Loireregio, het praktische curriculum tot honnête homme en taalonderwijs in den vreemde. Hierin worden individuele observaties en meningen van reizigers op deze educatieve praktijken
verkend.
Tabel 3: Aantal reisdagen in en aantal pagina’s over de Loirestreek
Reiziger

Aantal dagen Aantal pagi- Percentage van Percentage van
in het
na’s over het de hele reis
het hele
Loiregebied Loiregebied
manuscript

Joan Geelvinck
(1663-64)

186

44

33,16%

19,47%

Cornelis de Jonge van
Ellemeet (1666-67)

155

10

37,44%

25,64%

Gerard Hinlopen
(1667-68)

195

16

64,78%

32,65%

Carolus Casparus Neander (1680-83)

297

10

23,89%

5,95%

Anoniem (1683-84)

332

13

56,45%

9,63%

Grafiek 17: Verteltijd en vertelde tijd in het reisverslag van Joan Geelvinck (1663-1664)197

197. Deze grafiek berust op een transcriptie van het reisverslag van Joan Geelvinck. Geelvinck 2014. September
1663 en december 1664 zijn ietwat vertekend: het verslag vangt namelijk aan op 8 september en eindigt op 20
december.
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3.4.1. ‘Die van de religie’: protestantse bondgenoten
In de winter van 1676 leed Coenraad Ruysch aan een ernstig geval van dysenterie. Tijdens de
etappe tussen Cadillac en Nantes aan de westkust van Frankrijk, waarbij een scherpe decemberwind hem tot op het bot had verkleumd, werd de reiziger overvallen door extreme vermoeidheid. Hij kreeg koorts en was al snel zo zwak dat zijn reisgezellen hem van zijn paard moesten tillen. Misselijk en duizelig arriveerde Ruysch in Nantes, een stad aan de oevers van de Loire. Zijn
laatste reisdag was zwaar: hij zag daas steden langs zijn ogen trekken, moest door zijn vrienden
de herberg in worden getild en was tot zijn grote teleurstelling zo draaierig dat hij de mooie herbergiersdochter niet goed kon bestuderen.198 De reiziger was dankbaar dat de uitbater van de herberg een protestantse Schot was. Zo kon hij uitzieken in het gezelschap van gelijkgestemden:
Het was mij een grooten troost in dese occasie van sieckte gelogeert te sijn bij luyde van
de religie, waer ick wederom groot verdriet mij in desen staet op een plaets te vinden daer
ick geen levendich mensch kende. Tot myn geluck vonden de heeren Glimmer en Scolte
mijn logement, die mij uyt dit labijrint holp en mij aen de messieurs Van Aersen en Van
Armeijden syn soon beloofde kennisse te doen hebben als mede aen den predicant, gelyck
sij korten tyt daer naer deden, mij met de voornoemde luijden koomende besoeken, die
mij veel vrinscap toonden en geduerende mijn sieckte mij dickmaels quaemen besoeken.199
Het kostte Ruysch twee maanden, een strenge geneesheer, aderlatingen, purgeermiddelen en een
dieet van amandelmelk om te herstellen van zijn dysenterie. Dankzij “Godes genadigen seegen”
stapte hij eind januari naar buiten en kon hij zijn afmattende ziekte en versufte aankomst in Nantes overpeinzen.200 Ruysch werd gerustgesteld door de gedachte omringd te zijn door vrienden
en geloofsgenoten, door “luyde van de religie”.201 Eerder had hij minder geluk gehad. In juli 1676
was Ruysch ziek geworden tijdens zijn Italiaanse reis. Terwijl hij verzwakt in bed lag, werd hij bezocht door een priester en diens pupil, een voormalige vriend van Ruysch, die constant het onderwerp religie ter sprake wilden brengen.202 Dat een fysiek en moreel verzwakte jongeling het
slachtoffer kon worden van azende priesters was een doembeeld van ouders in het vaderland.203
Hoewel Ruysch die onplezierige ervaring had overleefd, was zijn herstel in het Loiregebied een
welkome afwisseling. Zijn ongemak werd verlicht door zijn protestantse omgeving.
In hun beschrijving van hugenotendorpen als religieuze vrijhavens maakten reizigers gebruik van de term ‘van de religie’, een woordkeus die als vanzelfsprekendheid het protestantisme
als het ware geloof aanduidde. Ruysch is niet de enige die de frase bezigde: voor Nederlandse
reizigers was het vast idioom.204 Hoewel zij ongetwijfeld bepaalde religieuze verschillen en eigenaardigheden zagen, kwamen reizigers nooit ernstig in conflict met hun protestantse gastheren. In
vergelijking met het katholicisme, de dominante religie van hun reisbestemming, is het wellicht

198. Ruysch 1674-1677, ff. 163v-167v.
199. Idem, ff. 165v-166r.
200. Idem, f. 167v.
201. Idem, f. 166v.
202. Idem, f. 84v. Zie voor deze casus pagina 251-263.
203. Warneke 1995, 167-169.
204. Frank-van Westrienen noemt de term eveneens, maar schijnt daar weinig waarde aan te hechten, evenals
editeurs E.M. Grabowsky en P.J. Verkruijsse. Frank-van Westrienen 1983, 125; Hellemans Hooft 2001, 41.
Voorbeelden van deze zinsnede kunnen gevonden worden in onder andere: Geelvinck 1663-1664; Neander
1680-1683; Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684; De la Court 1928, 1-31; Hellemans Hooft 2001.
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geen wonder dat zulke interconfessionele verschillen in het niet vielen. Hoewel religieuze kritiek
volgens de genreconventies van reisverslagen werd ingetoomd, konden katholieke kerken in
Frankrijk en Italië zelden rekenen op zo’n coulante behandeling.205 Het valt te beargumenteren
dat op een educatiereis religieuze identiteit nationale grenzen overschreed: reizende Nederlanders
hielden zich aan een ad hoc en ongedifferentieerde supranationale godsdienst.206 Calvinistische
reizigers uitten een verbond met gelijkgestemden in het buitenland.
Reizigers waren geïnteresseerd in de situatie van hugenoten en beschreven uitvoerig de
kerken van hun Franse geloofsgenoten. Zij hielden zich met name bezig met de religieuze verdeling in Franse dorpen. Beknopte observaties over de religieuze samenstelling van andere steden
en de politieke en maatschappelijke invloed van protestanten waren een vast onderdeel van het
reisgenre.207 Arnout Hellemans Hooft, Joan Geelvinck en tutor Carolus Casparus Neander
schreven allen beknopt over de politieke invloed van hugenoten in Bordeaux, La Rochelle, Avignon, Montauban en Orange.208 Tjepcke van Eminga (ca. 1657-1733) was bijvoorbeeld erg tevreden over de gereformeerde kerk in de Loirestad Saumur:
Deese stadt drijft bijkans gheen negotie, maer daer is een academie van die
ghereformeerde, die daer haer studie doen. die hier binnen de stadt oock een tempel
hebben, soodat sij haer religie opentlijck ende publijck konnen oeffenen.209
Anderen meldden dat Marseille “geen of weinig Hugonots” had, dat “die van de religie” twee
drukke kerken hadden in Montpellier en dat er “veel Hugenotten ofte geusen” leefden in het
dorp Sancerre.210 Net als de zinsnede ‘van de religie’ verstevigde de term ‘geusen’ een band tussen Nederlandse en Franse protestanten. Oorspronkelijk was de term een belediging, afgeleid
van het Franse woord voor bedelaars, maar tijdens de Tachtigjarige Oorlog eigenden de Nederlandse opstandelingen zich het woord toe. Uiteindelijk kon het woord ook slaan op een protestant en gebruikt worden om de situatie in Frankrijk te beschrijven.211
Reizigers sloten zich graag aan bij de kerkgang van hugenoten. Hugenoten waren gewend
om hun stad te verlaten en een nabijgelegen dorp aan te doen om hun geloof uit te oefenen. Tijdens een verblijf in Parijs trokken bezoekers naar het dichtbijgelegen Charenton-le-Pont en een
korte reisonderbreking in Lyon nodigde uit tot een tripje per boot naar Saint-Romain-au-Montd’Or.212 Andere steden boden minder voorzieningen. Reizigers werden gedwongen provisorische
oplossingen te vinden. Sommigen vertrouwden op Nederlandse gemeenschappen in den vreemde of schortten hun kerkbezoek tijdelijk op. In Marseille woonde Coenraad Ruysch bijvoorbeeld
de zondagsdienst bij in de kamers van een vriend, waar hij zijn tijd godvruchtig doorbracht met
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208. Geelvinck 1663-1664, ff. 43r; 47r; 70v; Neander 1680-1683, 61; Hellemans Hooft 2001, 174-175.
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210. Hellemans Hooft 2001, 170; Geelvinck 1663-1664, f. 58v; Journael van mijne reijse 1666, 245.
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het lezen van de Bijbel.213 Ook internationale studentenverenigingen, koopmansorganisaties en
ambassadeurs faciliteerden die confessionele mogelijkheden.214
Het was een welkome afwisseling om een calvinistische dienst bij te wonen. Gedurende
zijn rondreis in de Loireregio zorgde Joan Geelvinck er bijvoorbeeld voor dat hij de paasdagen
kon doorbrengen in de havenstad La Rochelle.215 Daniël Tjassens (1660-1713) had tijdens dezelfde feestdag in 1684 het voornemen om in Blois de communie te doen.216 Ondanks hun wankele
politieke situatie waren de kerken van hugenoten populair. Een anonieme reiziger bezocht in
1684 Nîmes en een aanzienlijke goegemeente:
De elfden sijn wij in de vroege predicatie gegaen hebbe aldaer bevonden te weesen seer
groote gemeente en wier mij gesegt dat over tienduisen communicaten waeren, daer
waeren niet meer als twe predicanten dewelke alle dagen prediken en sondaeghen driemael
[…]217
Reizigers waren geïnteresseerd in de geschiedenis van de hugenootse minderheden en hun religieuze conflicten. Reisverslagen schetsten hun ontberingen onder het juk van katholieke overheersers ten tijde van de zestiende-eeuwse Hugenotenoorlogen en soortgelijke opstanden en beschouwden deze gemeenschappen als een aanvullende protestantse toeristentrekpleister.218 In de
zomer van 1667 wandelde Gerard Hinlopen langs de oude stadsmuren van Loudun en zag dat de
kastelen van dit protestantse dorp lang geleden waren vernietigd.219 In Montauban, een protestantse enclave onder de rook van katholiek Toulouse, bezocht Coenraad Ruysch een klein stadsplein waar een monument was gebouwd.220 Het plakkaat beschreef hoe daar ooit een protestantse kerk, de Temple Neuf, had gestaan. In 1664 werd het vernietigd in een aanval van religieuze
zuivering.221 In een taveerne in Chantonnay, een dorp ten zuiden van Nantes, vertelde een inwoner aan tutor Neander en diens pupil Gerard Horenken “veel particulariteiten van de wreedheijt
der paepsen tegen die van de religie, tot het leven en eerbaerheijt der vrouwen toe.”222 De ontberingen uit het verre en het recente verleden lieten kortom hun sporen na in protestantse reisverslagen.
Volgens Verhoeven leidde een bezoek tot dergelijke plaatsen tot een herijking van de
educatiereis. Terwijl reizigers op een traditionele educatiereis doorgaans geïnteresseerd waren in
de weelde en het architectonische vernuft van katholieke kathedralen, maakten Nederlanders een
omweg naar protestantse trekpleisters. Hugenotendorpen dienden als lieux de mémoire, als gewijde
locaties voor de herdenking van een gedeeld religieus verleden.223 Bezoekers als Cornelis van
Beveren (1591-1663) en Gijsbert de With (º1611) in de eerste helft van de zeventiende eeuw vertelden de verhalen van katholieke onderdrukking en trokken parallellen met de opstand van de
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Republiek tegen katholiek Spanje. Terwijl de Tachtigjarige Oorlog doorraasde, voelden Nederlanders zich verbonden met het Franse bondgenoten in een gezamenlijke strijd tegen katholieke onderdrukkers, een element dat hun calvinistische identiteit benadrukte en versterkte.224
Het beste voorbeeld van zo’n bezoek lezen we in het verslag van Gijsbert de With. De
reiziger richtte zijn pijlen op de geschiedenis van de hugenoten. Niet zonder gevoel voor drama
gaf hij een beschrijving van de belegering van La Rochelle door koning Lodewijk XIII (1601-43)
in 1628. Het protestantse La Rochelle was destijds het epicentrum van politieke opstandigheid
tegen katholiek Frankrijk. De bevolking was daartoe aangezet door Engelse troepen die zich
hadden verschanst op het nabijgelegen Île de Ré. Toen het leger werd verdreven, staakte de bevoorrading van het dorp en zagen de protestantse dorpsbewoners in dat zij zich in een onhoudbare situatie bevonden.225 De With herinnerde zich hoe de stad uiteen werd gerukt door
hongersnood:
Gelijck het droevich is te aenschouwen de ruinen die rontom de stadt ligghen, soo is het
oock schrickelijck te overdencken den grooten hongersnoot die daer geweest is, ende
alleen de oorsaeck is geweest, waerom sij haer in coninxs handen hebben moeten
overgeven. Broot en vleesch wasser geensins te krijgen. Sij waeren genootsaeckt haer leven
te onderhouden met vellen, leer, wortelen, ende het slimste ongediert was daer van
grooten prijs; vele hebben menschen vleesch gegeten; een vrouwe heeft haere dochter tot
haer spijs gebruijckt; een suster heeft haers broeders vingers afgeknabbelt; soo dat sij ten
besten naer datter 15 duysent van den honger gestorven waeren haer ondert iock hebben
moeten begeven. Den coninck selfs heeft dit droevich geval met verslagentheijt aengesien,
en bevonden dat sijne vijanden niet door sijn gewelt, maer door een hongersnoot
overmeestert waeren. want de straeten ende de kerckhoven, waer lanx hij passeeren
moeste […] lagen vol doode lichaemen: van welcke, het deerlijck aenschouwen hem tot
medoogentheijt beweechde.226
Toen De With in 1635, zeven jaar na de belegering, door de stadspoorten stapte, waren de wonden die La Rochelle had opgelopen nog vers. De belegering werd snel afgekondigd in Nederlandse pamfletten, die zowel over de uiteindelijke overgave vertelden als de slechte omstandigheden
van de ondervoede bevolking.227 Claes Jansz. Visscher (1587-1652) vervaardigde een kaart van de
actuele belegering, inclusief een uitgebreide legenda die de militaire situatie verhelderde.228 Het
pamflet Waerachtich verhael, van de lanckduyrige beleghering der stadt Rochelle uit 1628 meldde niets over
kannibalisme, maar gaf niettemin een akelig portret van de hongersnood waarbij de bevolking
genoodzaakt was honden en muizen te eten. De vellen en het gekookte leer uit het verslag van
De With figureerden ook in dit pamflet. Nadat de bevoorradingswegen waren afgesloten, aten de
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bewoners van La Rochelle gekookte schapen- en lamsvellen en zelfs leren boekkaften vermengd
met kalk.229 De veeprijs rees de pan uit, de inwoners waren uitgemergeld en binnen korte tijd vielen de eerste doden:
In de laeste maenden stiervender 80. 90. en 100 s’ daechs soo dat sy int eynde niet
begraven conden werden. Men gaf vijfthien guldens voor een doot kiste en daer na waren
die om geen gelt te becomen, mits de Timmerluyden al doot of te zwac waren in t’
arbeyden. De bloet verwanten brochten malcanderen opt kerchof: de man syn vrouwe, de
vrouwe haer man, die kinderen haer ouders, op plancken, op een berrie, op een ladder. Ja,
eenige droegen die als meelsacken op de schouderen.230
Met zijn beschrijving van de gruwelijke geschiedenis van La Rochelle en het lot van hugenoten
leek Gijsbert de With contemporaine pamfletten na te praten, niet alleen in zijn schets van de
hongersnood, maar ook in de tamelijk positieve bespreking van Lodewijk XIII.231 Toen de Franse
koning de deplorabele toestand van de burgers van La Rochelle opmerkte, beval hij zijn soldaten
de wacht te houden voor de gereformeerde kerk, zodat de hugenoten niet gestoord zouden worden tijdens de mis. Volgens het Waerachtig verhael was ondanks die clementie het resultaat hetzelfde: net als de belegering van Jeruzalem was La Rochelle “alleen om haer religie” een oorlogsslachtoffer.232 De With voelde mee met La Rochelle en liet zich inspireren door bestaande
verhalen om het lot van geloofsgenoten te beschrijven. Aan het consistente handschrift te oordelen, stelde hij de overgeleverde netversie waarschijnlijk pas na thuiskomst op papier. Mogelijk had
hij dergelijke pamfletten over het beleg tot zijn beschikking. Hij was niet de enige die lang na de
gebeurtenis medeleven betuigde met de hugenoten van La Rochelle. Aan het einde van de eeuw
maakte de Nederlandse kunstenaar Jan Luyken (1649-1713) etsen die de verschillende beproevingen van Franse hugenoten in de zestiende en zeventiende eeuw uitwerkten. De belegering van La
Rochelle werd daarbij emblematisch voor de benarde positie van de hugenoten.233
De Hugenotenoorlogen waren een rijke bron van verhalen, zelfs als deze niet onmiddellijk waren ingebed in een religieuze context. Verschillende reizigers arriveerden in Blois, een handige tussenhalte in de Loirestreek.234 In het plaatselijke kasteel had zich in 1588 een beruchte politieke moord afgespeeld, de moord op hertog Hendrik I van Guise (1550-88) en zijn broer. De
hertog van Guise werd een sleutelfiguur in de Hugenotenoorlogen toen hij in 1576 de Heilige
Liga oprichtte om de aankomende troonsbestijging van de protestantse erfopvolger Hendrik IV
(1553-89) te belemmeren. De hertog was een fel bestrijder van de hugenoten en werd bejubeld
als een voorvechter van Frankrijks katholieke bevolking. Na een politiek machtsspel ontbood ko-
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ning Hendrik III (1551-89), de nieuwe troonpretendent, de hertog van Guise en diens broer naar
het kasteel van Blois. Daar werd het tweetal vermoord door de koningsgarde (zie afbeelding
12).235 De plek van onheil werd bezocht door verschillende reizigers, onder wie Gijsbert de With
en Constantijn Huygens jr.236 De With bekeek de raadskamer waar de moord had plaatsgevonden
en verwees naar zijn meegenomen reisgids, Göllnitz Ulysses Belgico-Gallicus uit 1631.237 Nadat een
prijzige en ingrijpende restauratie door hoflieveling François Mansart (1597-1666) halverwege
was gestaakt, raakte het kasteel in de tweede helft van de zeventiende eeuw in verval.238 In mei
1680 schreef Tjepcke van Eminga dat in het kasteel “niet vraeijts is ende die thuijn qualijck onderhouden”.239 Carolus Casparus Neander stemde daar een jaar later mee in: het kasteel was “niet
van groote importantie.”240 In 1683 bracht een anonieme Friese reiziger de herfstmaanden door
in Blois en het nabijgelegen hugenotendorpje Mer.241 Hoewel zijn tijdgenoten het gebouw met
verveling bekeken, zag de reiziger een moordwerktuig in het kasteel. Volgens zijn gids had deze
machine het einde betekend van de hertog. De reiziger kopieerde een horrorverhaal:
[...] waer in men nogh siet de meulen waer in de comte de Guise en den aerdsbischop van
Lion sijn tot pletter gemaeldt gelijk men het mostart saet gaet maelen. Het sijn wonderlijke
instrumenten (ik geloof schier van den duivel bedaght) en is eenige hondert trappens
onder grondt, alwaer dese dingen staen, is met een rondt gat tot in den camer van den
koningh. Wanneer den koningh eenige mensen wil gestraft hebben als van sijn bloed
verwante soo laet hij se bisigh [bij zich] komen in de kamer t welk is met een houten floer
daer het luik is. [...] Wanneer de patient als den koomt aen gaen in meningh de koning te
spreeken op het luik gekomen sijn valt het neer waer door hij dan koomt te vallen in de
meulens, dewelke van eenige die daer al beneden sijn wort gedraeijt, en alsoo wordense als
mostaert gemalen en vermorselt. Dit is een wonderdingh en een duivelse inventie.242
Het narratief van de politieke afrekening was koren op de molen van dramaturgen en componisten, die Hendriks moord tot ver in de twintigste eeuw op de bühne brachten. Franse pamflettisten zagen hun kans schoon om de legitimiteit van koning Hendrik III te ondermijnen, hem te
demoniseren en te beschuldigen van onder andere lafheid, tirannie, familiemoord, atheïsme,
ketterij, verraad, zwarte magie, sodomie en duivelsaanbidding. Die beeldvorming werd pas beëindigd toen de antagonist van hun schotschriften werd vermoord door een huurmoordenaar van
de Heilige Liga.243 Ook in de Republiek verscheen het nieuws. Pamfletten vertelden in detail over
de moord op de hertog van Guise, maar lieten na om de Franse koning te betichten van legio
halsmisdrijven.244 Aangezien contemporaine auteurs uit politiek winstbejag de feiten dramatiseerden en verdoezelden, zijn de feitelijkheden omtrent de moord vertroebeld door saillante apocriefe details. In het toneelstuk The Massacre at Paris van de Engelse toneelschrijver Christopher Marlowe (1564-93) uit 1593 bijvoorbeeld verkneukelt koning Hendrik III zich over de dood van zijn
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rivaal en ontbiedt hij de zoon van de hertog om zijn afgeslachte vader te bekijken.245 Gezien die
literaire vrijheid is de gehaktmolen van de anonieme reiziger naar alle waarschijnlijkheid louter
fictie. Twintig jaar eerder nog kreeg Joan Geelvinck een rondleiding door het kasteel, maar hij
maakte geen gewag van een valluik of een of andere “duivelse inventie”.246
Mogelijk wist de gids van de anonieme Friese auteur een slaatje te slaan uit het internationale succes van het narratief en wees hij een alledaags object in een verwaarloosd kasteel aan als
het bebloede mes in een horrorverhaal. Het uitstapje naar een verlaten kasteel was literair toerisme avant la lettre. In de vroege jaren tachtig van de zeventiende eeuw stond de moord op de hertog immers nog op het netvlies van Engelse reizigers gedrukt. Eind november 1682 verrasten
John Dryden en zijn collega Nathaniel Lee het publiek met het toneelstuk The Duke of Guise.
Mogelijk maakte de Friese reiziger zelfs iets van de opvoering mee toen hij de zomer van 1683 in
Londen doorbracht.247 Criticasters noemden het toneelstuk een slecht verborgen staaltje propaganda.248 Door vergelijkingen te trekken met de politieke situatie in Engeland wakkerde het
toneelstuk een wijdverspreide controverse opnieuw aan. Dit debat ging over de katholieke sympathieën van de vermoedelijke troonopvolger Jacobus II (1633-1701) en de daaruit voortspruitende conflicten tussen zijn voor- en tegenstanders, de Tories en de Whigs.249 Hoewel het toneelstuk geen melding maakte van helse toestellen was de thematiek van moord en verraad sterk
aanwezig. Viel het verhaal van de vleesmolen in de smaak bij Engelse reizigers in het Loiregebied? Dachten reizigers na over het lot van katholieke heersers tijdens een rondleiding door het
kasteel van Blois? Tegelijkertijd kunnen we afvragen waar de gehaktmolen vandaan kwam. Was
het een nonchalante observatie van een curiosum? Of haakte dit verhaal in op een langere traditie van de demonisering van Hendrik III? Het verhaal was hoogstwaarschijnlijk apocrief, maar de
bloederige geschiedenis van de Loire trok de aandacht. Dat een katholiek en bestrijder van hugenoten het slachtoffer was van een plot leidde mogelijk tot een andere interpretatie van de geschiedenis. Gijsbert de With betreurde het lot van de geloofsgenoten tijdens de Hugenotenoorlogen en de Friese reiziger bekeek een episode uit diezelfde periode met geamuseerde distantie.
In Frankrijk had literatuur over de moord van de koning een politieke betekenis, in Engeland
werd een parallel getrokken tussen de legende van Blois en de recente politieke controverse,
maar een Nederlandse reiziger bekeek enkel een historisch curiosum.
Naast het bekijken van protestantse lieux de mémoire eigenden reizigers zich bewust of onbewust katholieke locaties toe, een fenomeen dat de lijnen tussen katholicisme en calvinisme vervaagt. In de Vaticaanse bibliotheek bekeek Arnout Hellemans Hooft bijvoorbeeld het complete
oeuvre van Maarten Luther (1483-1546). In het epicentrum van het katholicisme bladerde hij
nonchalant door de sleutelteksten van het protestantisme.250 Iets soortgelijks gebeurde bij Constantijn Huygens jr. toen hij in de zomer van 1649 de abdij van Marmoutiers bij Tours bezocht,
een dorpje aan de oevers van de Loire. De abdij van Marmoutiers was een van de hoogtepunten
van een rondtocht door de vallei.251 Zij huisvestte de relieken van Sint-Maarten, waaronder een
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ampul met heilig water die volgens de legende door een engel aan de patroonheilige was gegeven.
Het water werd later gebruikt om koning Hendrik IV van Frankrijk (1553-1610) te zalven, een
hugenoot die zijn geloof verwierp ten faveure van de katholieke kerk.252 Deze bekering stond
centraal in Huygens’ beschrijving van de abdij.253 Het tegenovergestelde was ook mogelijk. Tijdens een bezoek aan Heidelberg in 1664 vermeldde de katholieke reiziger Balthasar Moretus II
(1615-74) dat katholieken verbannen waren uit deze protestantse stad. In de Heiliggeistkirche kopieerde Moretus zorgvuldig het Latijnse epitaaf van de katholieke oprichter.254 Reizigers waren
kortom in staat om locaties van het tegengestelde geloof toe te eigen of deze op zijn minst te
begrijpen in te termen van een eigen religieuze achtergrond.
Afbeelding 12: Jan Luyken, Hertog van Guise in het kasteel te Blois vermoord, 1588 (1698). Ets op papier, 114 x 155 mm. Amsterdam: Rijksmuseum, RP-P-1896-A-19368-1366.

Bezoekers van de Loirestreek maakten zich eveneens bezorgd over de fragiele politieke situatie
van hugenoten in het heden en het dunne vernis van katholieke tolerantie.255 De Amsterdamse
lakenhandelaar Pieter de la Court bracht de zomer van 1642 in Saumur door en praatte daar met
verschillende theologiehoogleraren van de nabijgelegen universiteit.256 Tijdens zijn verblijf onderHellemans Hooft, Joan Geelvinck, Tjepcke van Eminga en Carolus Casparus Neander. De Witt 1645-1647, f. 12r;
De Pomerede 1648-1650, 5; Geelvinck 1663-1664, ff. 21v-23v; Van Eminga 1678-1682, f. 75r; Neander 1680-1683,
28; Hooft 1990, 61; Hellemans Hooft 2001, 181.
252. Wolfe 1993.
253. Huygens 1888, 120.
254. Moretus 1664-1665, f. 5v.
255. Zie hiervoor ook: Moss 2019a, 125-137.
256. Frijhoff 1983, 11-34.
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vond De la Court aan den lijve de gevolgen van religieuze spanningen, gebeurtenissen die volgens zijn biograaf een belangrijke rol speelden in zijn persoonlijke filosofie over geloof en tolerantie.257 Een jaar eerder, in de herfst van 1641, had de koopman angstvallig de Londense rellen
tegen katholieken beschreven, een politieke ontwikkeling die uiteindelijk zou uitmonden in de
vooravond van de Engelse Burgeroorlog.258 Een half jaar later proefde Pieter dezelfde spanning
in de lucht tijdens zijn verblijf in het Loiregebied:
Omtrent desen tyt begost men die van de religie moyelicker te vallen, haer parpalio [ketter]
naerroepende, een kruis voor te houden en van haer te begeren dat sy het souden
aenbidden, en haer by de mantel te trecken, begeerende dat sy meede te misse soude
gaen.259
In juli 1642 had Saumur te kampen met religieus oproer. Hugenoten werden ketters genoemd en
bijna meegesleurd naar de katholieke mis. Volgens De la Court was de ophef waarschijnlijk veroorzaakt door de zoon van een plaatselijke hugenootse theoloog die zich van zijn vaders geloof
had afgekeerd.260 Dat de Sacrementsdag eraan kwam, verslechterde de toestand. De gouverneur
beval dat de hugenoten de plaatselijke gebruiken navolgden en hun huizen versierden. De
processie die door de straten van Saumur zou lopen, zou zo overal een viering van de Heilige
Communie zien. Als iemand weigerde dan zou de versiering op zijn kosten worden aangebracht.
De hugenoten vochten het besluit aan en dienden een klacht in bij de Franse koning.261 De volgende dag, 19 juli 1642, beschreef Pieter de processie, maar merkte expliciet op dat hij niet deelnam: “Dit voorbij gaende soo viel een yder op syn knien, soo dat wy met vreese door de glasen
mosten sien.”262
Een paar jaar voor de Revocatie leek de situatie te verslechteren. In 1681 merkte de tutor
Carolus Casparus Neander op dat ene monsieur Du Hallot, die in de jaren zestig een succesvolle
rijschool in Angers had gerund, zijn baan had opgezegd vanwege zijn protestantse achtergrond.263 Een anonieme reiziger trof een penibele situatie aan toen hij in december 1684 arriveerde in La Charité-sur-Loire. De protestantse kerk van La Charité bleek een paar maanden eerder met de grond gelijk te zijn gemaakt.264 In Cavaillon, een dorpje bij Avignon in het zuiden van
Frankrijk, was de omgang met hugenoten eveneens verslechterd. “Het is niet geoorlooft voor reformeerden aldaer aengelandet daer langer te blijven als drie dagen daer men niet tegenstaende
de Joden en opene hereresuisen [atheïsten] gedult”, meldde hij.265 Dat de omstandigheden van
Franse hugenoten verslechterden in het begin van de jaren tachtig was evident voor de predikant
Balthasar Bekker. Op weg naar Kamerijk bad hij voor de toekomst van zijn Franse metgezellen:

257. Weststeijn 2012, 29.
258. De la Court 1928, 7-9.
259. Idem, 22.
260. Idem, 19.
261. Ibidem.
262. Idem, 20.
263. Neander 1680-1683, 31. Dezelfde Du Hallot werd ook genoemd in het reisverslag van Cornelis de Jonge van
Ellemeet. De Jonge van Ellemeet 1666-1667, 117-118; 127-128.
264. Idem, 134.
265. Idem, 125.
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Wat onse Geloofsgenooten boven anderen te dragen hebben, is bij alle man genoeg
bekend: hoewel de verdrukkinge op ‘t hoogst schynt geweest te zyn; ‘t welk God geve! ‘t
Afsakken van ‘s Koning oorlogsbenden doe onzeker waarop aangesien, heeft zedert geen
geringen beweeginge gemaakt, daaraf ‘t einde noch te hoopen staat.266
Op 18 oktober 1685 werd het edict van Fontainebleau uitgevaardigd. Wicher Pott reisde in september 1685 door het Loiregebied en rapporteerde over de stand van zaken aan zijn vader Pieter
Pott (†1691) in Groningen.267 Hoewel hij aanvankelijk had willen afzien van een tocht naar Blois,
dat zijns inziens klein, duur en druk was, besloot hij niettemin de stad te bezoeken.268 In tegenstelling tot Orléans, waar hij enkele maanden had doorgebracht, hadden de inwoners van Blois
nog enige mate van religieuze vrijheid. Die vrijheid stond echter onder druk. Op 27 september
schreef hij aan zijn vader:
U Ed. sal uit den inliggende notula vernemen dat tegens mijn eerste voornemen een reisje
nae Blois hebben gedaen, uit redenen dat bijkans alle kercken in Vranckrijck afgebroken of
toegesloten sijnde (welck ongeluck oock die van Orleans heeft getroffen), men nergens
hier omtrent de godsdienst kan plegen als aldaer, alwaer ten avontmael ben geweest,
hoewel niet sonder moyte, want door expres bevel van de koninck magh niemant in de
kercke, veel min tot de communie gaen als de gereformeerden die onder het district van
Blois behoorden of die vreemdelingen sijn, uit welcke consideratie ick toegelaeten wiert,
daer in tegendeel groote heeren en juffrouwen geweigert wiert in de kerck te comen,
wordende niet anders als een pretext gesogt om de gereformeerden van de kercke te
beroven, want indien door onkunde jemant in de kercke gelaeten wiert die niet onder het
district behoorde of die van de paepse religie was of indien de pastor de minste
controversie debatteerde, soude kerck terstont gesloten worden.269
Alleen de gereformeerde inwoners van Blois en gereformeerde vreemdelingen was het nog langer toegestaan om de protestantse kerk te bezoeken. Volgens Pott werd er naar de kleinste aanleiding gezocht om de kerkdeuren definitief te sluiten. Kritiek werd niet geduld. Kort na de afvaardiging van het edict besloot Pott nog voor de winter naar Italië te reizen. Hij reisde naar
Zuid-Frankrijk, ging scheep in Marseille en kwam, na lang gewacht te hebben op goede wind, op
15 december in Genua aan.270 Bij terugkeer in 1686 leek de toestand verslechterd. Tijdens deze
etappe van zijn reis kwam Pott meermaals vluchtelingen tegen met wie hij soms een schip deelde.271 De kantons van Zürich, Bern en Schaffhausen zorgden voor gratis doortocht en leefgeld
op weg naar de Republiek en Brandenburg.272 Gedurende zijn verblijf in Genève werd hem door
een tafelgenoot verteld dat het katholieke kanton Lucerne twee- tot drieduizend mannen, vrouwen en kinderen gevangen had genomen, “wiens ellende niet te beschrijven is”.273 Die aantallen
lagen nog hoger in andere steden. Zelfs emigrés die naar de Alpen waren gevlucht, werden opge-

266. Bekker 1998, 122-123.
267. Zie voor de brieven van Pott ook: Moss 2019b, 8-11.
268. Wicher Pott aan Pieter Pott, Orléans, 22 augustus 1685 (Pott 1684-1685).
269. Wicher Pott aan Pieter Pott, Orléans, 27 september 1685 (Pott 1684-1685).
270. Wicher Pott aan Pieter Pott, Genua, 18 december 1685 (Pott 1685-1686).
271. Wicher Pott aan Pieter Pott, Straatsburg, 9 september 1686 (Pott 1684-1686); Wicher Pott aan Pieter Pott,
Frankfurt am Main, 24 september 1686 (Pott 1684-1686).
272. Wicher Pott aan Pieter Pott, Straatsburg, 9 september 1686 (Pott 1684-1686).
273. Wicher Pott aan Pieter Pott, Turijn, 28 juli 1686 (Pott 1684-1686).
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jaagd. Drie dagen daarvoor had Potts gesprekspartner gezien dat vijfentwintig emigrés werden
opgehangen.274
Vluchtelingen verspreidden zich door heel Europa. De Republiek, een religieus broederland, kreeg te maken met een grote toestroom van hugenootse ballingen.275 De nieuwe omstandigheden van de émigres vonden ook een plek in reisverslagen. Tijdens zijn verblijf in Agen verzocht Pott zijn vader om medelijden met de emigrés die mogelijk in Groningen zouden
arriveren:
Kan noch niet naelaeten U Ed. te versoecken tot medelijden voor de gereformeerde die
tot Groningen mogte komen, want verstae dat menigte door duisent periculen haer
vaederlant, goet en vrienden hebben geabandonneert om geen affweringe van religie te
doen, welcke meer als twee millioenen sielen gedwongen sijn te doen, door noit te vooren
<> middelen van alderhande dreigingen, injuriën, afnemen van goederen, waer van
eenigsints in mijn notula hebbe gewagh gemaeckt, sijnde in geheel Gascogne, Provence,
Languedoc, Berry, Dauphinat etc. gene te vinden die openbaerlijck sich van de
gereformeerde religie durft seggen, hoewel van alle die affweringe gedaen hebben geen 5
van religie verandert sijn, maer souden niet naelaeten bij gelegentheit haer ressentiment te
tonen.276
Potts verzoek was niet aan dovemansoren gericht. Groningen ging tolerant om met de aangespoelde hugenoten, die de regio aandeden op doortocht naar Oost-Friesland. Achterblijvers werden werkzaam in bijvoorbeeld de textielhandel, het leger en als uitbaters van koffiehuizen. Terwijl hugenoten een paar jaar eerder nog nul op rekest hadden gekregen op hun vraag naar een
Franse kerk werd dat verzoek nu snel toegestaan.277
Ook in de decennia na de Revocatie spraken reizigers over de emigrés. De Amsterdamse
vader reisde door Duitsland en Hongarije in 1696 en beschreef hoe de Duitse dorpen opbloeiden dankzij de migratie van Franse protestanten. Dat was deels te danken aan keurvorst
Frederik Willem I van Brandenburg (1620-88), die in het afgevaardigde Edict van Potsdam hugenootse emigrés uitnodigde naar het noorden te komen. Erlangen, een vervallen dorp bij Neurenberg, kreeg een tweede leven dankzij de toestroom van bannelingen:
Erlang, 2 uren, geslapen, een oude vervallene stad, waarby een nieuw fraay steedje ten
faveure van de Franse vluchtelingen, door den marckgraaf van Bareith [Christiaan Ernst
(1644-1712), markgraaf van Bayreuth] doen bouwen is, met breede evenwydige straaten,
de huisen alle even hoog, en als onder een dack, van buiten gepleistert en gewit, in het
midden een groote vierkante marcktplaats, en een kerck voor de refugiez.278
Berlijn profiteerde eveneens van de hugenoten. Sinds de Revocatie stroomden er zoveel vluchtelingen naar de Duitse stad dat een volledig nieuwe wijk werd gebouwd. Daar konden zij hun am-

274. Ibidem.
275. Van der Linden 2015, 1-15.
276. Wicher Pott aan Pieter Pott, Agen, 24 oktober 1685 (Pott 1684-1685).
277. Heida 1986, 78-80.
278. Reize door Duitsland na Hungarie gedaen 1696, f. 75v.
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bacht beoefenen. Daar “werckt men ‘er nu zeer curieus in goud, zilver, staal, glas en spiegels als
mede in zoomerstofjes, lakenen, koussen, hoeden etc.”279
Nederlandse reizigers waren bijzonder geïnteresseerd in het wel en wee van hun Franse
bondgenoten. De populariteit van het Loiregebied kan verklaard worden door de verschillende
universiteiten en het rijke academische leven, maar eveneens door het feit dat reizigers konden
vertoeven in het gezelschap van medeprotestanten. Pieter de la Court kon zijn zomerdagen spendeerden in het gezelschap van de theologen van Saumur en Coenraad Ruysch kon uitzieken in
het protestantse Nantes. Door heel Frankrijk heen uitten zij hun bezorgdheid voor de gemeenschappen van hugenoten, voor ‘die van de relige’. Reizigers penden zorgvuldig neer hoe in een
nieuwe stad de religieuze macht was verdeeld en betreurden het wanneer protestanten het aan
het kortste eind trokken. Ook voor de Revocatie van het Edict van Nantes werden protestantse
kerken en burgerrechten al geschaad. Naast stil te staan bij deze contemporaine situatie herdachten reizigers de Hugenotenoorlogen. Zij wezen protestantse dorpen aan als lieux de mémoire en zagen een reis door het Loiregebied als een aanvullende trekpleister op de route van een educatiereis. De calvinistische achtergrond van reizigers zorgde ervoor dat katholieke plekken werden
geherinterpreteerd en dat medeleven werd betuigd met het lot van hugenoten. In die laatste situatie werd een voorzichtige vergelijking gemaakt met de Nederlandse opstand tegen katholiek
Spanje. Om de ‘kleene tour’ beter te begrijpen, moeten we dit verband tussen Nederlandse calvinisten en Franse hugenoten in ogenschouw nemen. Tijdens het contact met deze groep werd een
provisorische religieuze identiteit gecreëerd die ogenschijnlijk culturele grenzen kon overstijgen.

3.4.2. Een graad aan de universiteit
In de zomer van 1667 vertrok Gerard Hinlopen, de zoon van een prestigieuze Hoornse familie,
naar Frankrijk.280 Het was niet zijn eerste buitenlandse reis. In zijn lijvige manuscript, her en der
onderbroken met illustraties van buitenlandse vergezichten, besprak hij maar liefst elf tochten
door Europa. Al op zijn achttiende stak Hinlopen de landsgrenzen over. Halverwege de twintig
verkende hij als doorgewinterde reiziger Spanje, Sicilië, de Griekse eilanden en Istanbul. Op latere leeftijd dobberde hij ‘s zomers op een plezierbootje op de Schelde. Onderweg naar Frankrijk
kreeg Hinlopen de smaak van het reizen te pakken: “De genegentheijt om vremde landen te besichtigen, was mij door mijn voorgaande voijagien niet alleen niet vermindert, maar ter contrarie
seer vermeerdert.”281 Hij vertrok naar Frankrijk met een praktisch doel in het vooruitzicht. Hoewel hij reeds een rechtenstudie in Leiden had afgerond, wilde hij in het buitenland een licentiaat
bemachtigen:
Naar dat ik mijne studien in de rechten tot Leijden omtrent de 4¾ jaars voleert hadde, en
nu allesins geredt om t eijnde daar van door een publicqe promotie te erlangen, twelk aen
mijn moeije [Judith de la Bretonnerie] en neef Reijnier Hinlopen bekent was, soo lieten
deselve mij door brieven als andersins niet ongemolesteert om nevens haar te gaan naar
Vranckrijck, om aldaar mijn promotie te nemen […] welke sake overleggende, mij niet
ongeraden doet, daar in te consenteren, considererende de menasie aldaar int promoveren

279. Idem, f. 108r-108v.
280. Hinlopen 2009, 29-38.
281. Hinlopen 1670-1671, 51.
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gebruijkelijk, als mede d’apparentie vant leren der tale, mitsgaders t vermaack vant
reijsen.282
Hinlopen slaagde in zijn doel en reisde naar de Loirestreek. Hij besloot een graad te behalen aan
de universiteit van Orléans omdat het, in zijn eigen woorden, “de beste accademie van t’ rijk”
was.283 De universiteit had een betrouwbare reputatie: haar anciënniteit – de universiteit werd gesticht in 1306 – en de gunstige locatie aan de oevers van de Loire garandeerden een stabiele aanwas van studenten.284 Hinlopens beschrijving van zijn promotie was beknopt. In de middag overlegde hij met de hoogleraren en koos hij een geschikt onderwerp voor zijn verdediging. De
rector, Jacques de Lalande (†1703), achtte de onderwerpen die Hinlopen had voorgesteld ietwat
te ingewikkeld en raadde de jongen aan het zichzelf niet te moeilijk te maken.285 Het onderwerp
van de verdediging zou immers toch niet op de bul prijken. Uiteindelijk koos Hinlopen als juridisch onderwerp het recht van vruchtgebruik, een populair thema aan zijn alma mater, en plande
hij de ceremonie in voor later op de dag:
Omtrent 4 uren savons met mijn reijskleren aen, een dachje geknoopt om de hals, een
degen op sijd, inde academie, die nochtans afdede, treckende over mijn klederen aen een
lange swarte smerige rok, klom op stoel, sijnde met een open accademie, hoewel nochtans
niemant meer present was als den rector, mijn neeff, en enige pedellen. Hij opponeerde
mijn met goet fatzoon omtrent een halff uer langh, als wanneer men dese woorden afbrak:
‘Domino video te nostram artem intelligere.’ Kreeg doen mijn bul.286
Er was weinig praal met de officiële ceremonie gemoeid: de zaal was leeg, zijn uniform vies en
het hele gebeuren kostte minder dan een uur. De rector uitte een ceremoniële frase in het Latijn,
Hinlopen stak de bul in zijn zak en het equivalent van 106 à 108 Nederlandse gulden werd
betaald.
Drie zaken moeten nader bestudeerd worden om beter inzicht te krijgen in de promotie
van Nederlandse reizigers: het religieuze milieu en achtergrond van universiteiten, de populariteit
van een buitenlandse graad en de beschrijving van de verdedigingsceremonie. Allereerst zorgde
de opkomst van het protestantisme ervoor dat Europese universiteiten in drie kampen werden
gesplitst. Universiteiten in Duitsland en andere protestantse gebieden, bijvoorbeeld die in Heidelberg, Genève en Straatsburg, boden een nieuw, dikwijls bekerend curriculum aan. Als contrareformatorisch antwoord zetten universiteiten in Frankrijk, de Zuidelijke Nederlanden en Spanje,
die zich tot dan toe louter als vanzelfsprekend beroepen hadden op een katholieke achtergrond,
hun religieuze profiel in de verf. Instituten in Parijs, Wenen en Keulen, evenals rigoureuze jezuïetenscholen, maten zich een uitgesproken katholiek imago aan en kregen het doel nieuwe generaties katholieke clericus op te leiden. Een derde groep nam bewust een tolerante houding aan en
stond toe dat studenten van verschillende confessies een plekje in het auditorium konden bemachtigen. Voorbeelden daarvan zijn de universiteiten van Padua en Siena in Italië, Orléans en
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Montpellier in Frankrijk en Leiden in de Republiek.287 Het diplomatieke manoeuvreren van studentenorganisaties, de zogenaamde nationes, versoepelden de acceptatie van buitenlandse studenten.288 Nederlandse studenten gaven een voorkeur aan de derde categorie, waarmee zij zich op
tamelijk neutrale bodem in katholiek Italië en Frankrijk konden begeven. De universiteit van Orléans, bezocht door Gerard Hinlopen in de zomer van 1667, had van oudsher een katholieke
achtergrond. Gedurende de Reformatie opende zij haar deuren van protestanten, waardoor het
een populaire keus voor buitenlanders werd.289 Hoewel deze religieuze tolerantie zichtbaar was in
de studentenaanwas konden katholieke medestudenten natuurlijk een antiprotestants sentiment
koesteren.290
Een tweede aspect is de populariteit van buitenlandse diploma’s. Het was lange tijd populair en sociaal wenselijk om in het buitenland een doctorsgraad of licentiaat te bemachtigen. Een
academische graad had gewicht: het was een symbool van excellentie en een voorwaarde voor
een medische of juridische carrière in het thuisland. Het diploma van een reiziger – netjes gevouwen, met rode zegelwas gesloten en ondertekend met een zwierige handtekening van de rector –
was het papieren bewijs van status en reputatie (zie afbeelding #).291 In familiearchieven is naast
een reisverslag vaak ook nog een academische bul overgeleverd. Zoals blijkt uit de introductie
van Gerard Hinlopen was het behalen van een certificaat voldoende reden om een lange reis naar
Frankrijk te ondernemen. Meer nog dan een educatieve voorwaarde was een graad een sociaal
distinctiemiddel: een diploma onderscheidde een bemiddeld man van het gewone volk.292 Ouders
toonden zich dan ook trots wanneer hun zoon een bul in de wacht wist te slepen. Nadat de geleerde Isaac Vossius (1618-89) in 1644 aan de universiteit van Orléans een rechtendiploma had
verkregen, werd hij in de correspondentie met zijn moeder, Elisabeth Junius (1585-1659), voortaan trots aangesproken met de titel “Iuris Utriusque Licentiatius”.293 Haar brief van 22 juni 1644
begon ze als volgt:
Waerde ende hertlieve sone, ick hebbe UE brief ontfangen, verblyt synde dat het met UE
noch wel is, ende dat u reyse wel vergaen is, UE wenschende veel gelux met u promotie.
de goede Godt wil geven, dat het strecken mag tot UE avancement, ende welvaeren. Hope
dat wy UE nu haest thuis hebben sullen, ende UE geselschap noch mogen een wyl
genieten voor ons eynde.294
De populariteit van Franse universiteiten nam langzaam af in de zeventiende eeuw. De universiteiten aan de Loire hadden sinds de vijftiende eeuw een constante toeloop van studenten gekend.
Na 1650 ging het echter bergafwaarts met de Nederlandse studentenaantallen.295 Zo schreef tussen juli 1672 en oktober 1675, ten tijde van de Hollandse Oorlog, geen enkele Nederlandse student zich in voor de universiteit van Orléans. In de periode direct daarna sleepten slechts een
287. De Ridder-Symoens 1983, 5-6; De Ridder-Symoens 1996, 421-428.
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handjevol Nederlandse studenten een bul in de wacht. De universitaire machine kwam pas echt
piepend tot stilstand toen de aanwas van Nederlandse studenten staakte na 1689.296 Andere Franse universiteiten volgden deze trend. Niet alleen Franse instituten leden hieronder, privédocenten
en de nationes kregen ook met dit probleem te kampen. Publieke voorzieningen zoals herbergen,
bibliotheken, kunstkabinetten en malievelden werden eveneens getroffen.297 De lokale middenstand die voorzag in het verblijf van reizigers kreeg een zware klap te verduren.
Oorlog en politiek zorgden ervoor dat Franse universiteiten minder populair werden. Gedurende de Veertigjarige Oorlog, de verschillende oorlogen tussen Frankrijk en de Republiek,
daalde de Nederlandse studentenpopulatie.298 Reizigers konden het politieke tumult aan den lijve
ondervinden wanneer zij de Franse grens probeerden over te steken. In februari 1676, in het
midden van de Hollandse Oorlog, probeerde Coenraad Ruysch een paspoort voor Frankrijk te
bemachtigen. De ambassadeur te Venetië was zo vriendelijk om op de reispapieren Coenraads
geboorteplaats te vervalsen: de naam Leiden zou immers alarmbellen doen rinkelen bij de Franse
douaniers. In plaats daarvan vulde de diplomaat Luik in, een stad in de periferie van de verdachte
Republiek, en garandeerde zo een veilige oversteek.299 Het plan mislukte bijna toen Ruysch in het
volgende jaar een bul trachtte te behalen aan de universiteit van Poitiers. Een van de examinatoren weigerde een verdedigingsceremonie te verlenen, omdat Ruysch onder valse voorwendselen
Frans gebied was binnengedrongen. Pas nadat zijn collega’s voorzichtig hadden aangedrongen en
hij lekker was gemaakt met het vooruitzicht van een bijzonder genereus honorarium ging de
hoogleraar overstag.300 De Revocatie van het Edict van Nantes in 1685 was de slotsom van deze
politieke trend, die het wankele, maar neutrale academische milieu aan de Loire de genadeslag
toebracht.301
Dit academische kantelpunt komt daarnaast overeen met een verandering in het denken
over educatieve reizen. Een formele opleiding was in de late zestiende eeuw en de vroege zeventiende eeuw cruciaal, maar in de tweede helft van de zeventiende eeuw waren reizigers met name
geïnteresseerd in het aanmeten van een elitaire levensstijl. Een honnête homme gaf minder om een
bul en spendeerde zijn tijd en inkt liever aan buitenlandse architectuur, kunst en muziek. Een
reiziger volgde een elitaire opleiding en maakte zich vaardigheden als dansen, paardrijden en
schermen eigen, een poging om de buitenlandse adel te imiteren en zijn status te vergroten.302
Daarnaast koos de meerderheid van de Nederlandse studentenpopulatie ervoor om aan de universiteit van Leiden te promoveren. Die universiteit, gesticht in 1575, was weliswaar jong, maar
werd in de loop van de eeuw een geschikte optie.303 Ook Franeker, Utrecht en Groningen waren
populaire keuzes (zie grafiek 4 op pagina 14). Ook in andere landen werd Leiden een populaire
keus. Door de aanwas van Duitse, Britse, Scandinavische en Oost-Europese studenten kwam de

296. Dibon 1963, 12-13; De Ridder-Symoens 1985, 171-177.
297. Frijhoff 1981, 383; Frijhoff 1993, 97; Frijhoff 2005, 622; Verhoeven 2009a, 92-94
298. De Ridder-Symoens 2003, 291; Frijhoff 2005, 626-627.
299. Ruysch 1674-1677, f. 117r-117v.
300. Frank-van Westrienen 1983, 149. Dit folium van het manuscript is helaas kwijt. De huidige versie van het
manuscript eindigt op f. 174v (6 april 1677), terwijl het origineel eindigt op 2 oktober 1677. Wellicht zijn enkele folia
kwijtgeraakt – het manuscript is niet gebonden – toen het manuscript in 1998 werd verplaatst van het privé-archief
van de familie Teding van Berkhout naar het Nationaal Archief in Den Haag.
301. Bots en Frijhoff 1983, 19.
302. Verhoeven 2009a, 68-74; 93-94.
303. Otterspeer 2000, 326-337; Otterspeer 2008, 80-87.
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helft van de Leidse studentenpopulatie uit het buitenland.304 Duitse studenten volgden een soortgelijk patroon en keerden eveneens naar ‘s lands eigen universiteiten, waardoor de universiteit
van Angers in het verdomhoekje terechtkwam.305 De Nederlanders reizigers die wel een titel in
het buitenland behaalden, hadden bovendien vaak al een Leids diploma op hun cv staan. Een
buitenlandse bul werd zo steeds meer een aanvullend sociaal distinctiemiddel in plaats van maatschappelijke noodzaak.306
Promoveren in eigen land werd een steeds populairder alternatief toen het verhaal de
ronde deed dat de rectoren van Frankrijk niet vies waren van steekpenningen, een roddel die een
flinke knauw gaf aan de reputatie van Loire-universiteiten.307 In zijn Schat der ongesontheydt uit
1642, een van de meest gelezen boeken van de zeventiende eeuw, stak medicus Johan van Beverwijck (1594-1647) van wal tegen de ondermaatse promoties die hij tijdens zijn studietijd in
Frankrijk had meegemaakt.308 Hij herhaalde een smakelijke anekdote van een kersverse doctor die
na zijn lichte promotie schamper een Franse hoogleraar vroeg of zijn paard ook een bul kon behalen. Zijn promotor antwoordde daarop brutaal: “Wel jae, geeft maer gelt, hebben wy den Esel
konnen promoveren, die daer op sit, wy sullen oock het Paert wel konnen promoveren.”309
Ten derde was het behalen van een academische titel louter formaliteit. Hoewel diploma’s
maatschappelijke betekenis hadden, was het eenvoudig om te promoveren aan een buitenlandse
universiteit. Bezoekers hadden thuis hun opleiding afgerond en benaderden een buitenlands instituut om vliegensvlug een aanvullend diploma in hun zak te steken. Zoals de verslagen van Gerard Hinlopen en Pieter Teding van Berkhout (1643-1713) illustreren, was één middag voorbereiding voldoende.310 Een retraite aan de Loire duurde natuurlijk langer, maar op zo’n reis werd de
meeste tijd besteed in het gezelschap van een klein leger aan dans-, scherm- en taalleraren.
Gezien de ceremoniële status van een bul en de veranderde functie van een bezoek aan
de campus is het wellicht geen verrassing dat reisverslagen slechts kort melding maken van een
promotie of licentiaat.311 Constantijn Huygens jr. noemde kort de vragen die hij diende te beantwoorden om een rechtendiploma te krijgen aan de universiteit van Angers en de toekomstige
raadpensionaris Johan de Witt, die samen met zijn broer Cornelis Frankrijk verkende, maakte
geen enkele melding van het gebeuren.312 In de kladversie van zijn verslag verwees hij kort naar
zijn bul, maar in de definitieve versie is de ceremonie onvermeld gelaten.313 Zelfs geleerden als Jacob Gronovius en tutor Carolus Casparus Neander lieten na om uit de weiden over de ceremonies die zij bijwoonden.314 Hoewel het materiaal schaars is, kunnen we niettemin drie terugkerende thema’s aanwijzen: de voorbereidingen, de betalingen en (het gebrek aan) ceremoniële pracht
en praal.

Een promotie was geen reden om zenuwachtig te worden, zoals blijkt uit de minimale
voorbereidingen van Hinlopen en Teding van Berkhout. Het prijskaartje gaf meer kopzorgen.
Prijzen konden verschillen per universiteit en per faculteit, maar een diploma was hoe dan ook
een uitgave. Een ervaren ambachtsman moest een aantal maanden salaris opsparen om in aanmerking te komen. In de achttiende eeuw steeg deze kostenpost dramatisch toen universiteiten
het equivalent van een volledig jaarinkomen eisten.315 Aangezien een certificaat een flinke aanslag
deed op het budget schreven reizigers zorgvuldig de kosten op. Constantijn Huygens jr. noteerde
bijvoorbeeld dat hij 51 gulden en 12 stuivers betaalde voor zijn rechtendiploma.316 Het kasboek
van Johan de Witt vermeldt een som van 102 guldens voor zijn diploma, exclusief twee gulden
port.317 Gijsbert de With ging in meer detail op de kosten in: de universiteit van Orléans ontving
van hem meer dan tweehonderd gulden voor de ceremonie, het examen, het getuigschrift, de pedel, officiële brieven en de traditionele doos voor het diploma. De kosten werden op een los velletje geschreven en aan het manuscript gehecht.318 Coenraad Ruysch werd in verlegenheid gebracht toen de kosten aan de rector van Poitiers hoger uitpakten dan verwacht. Hij moest contact
opnemen met zijn tussenpersoon om zijn beurs aan te vullen voor zijn aankomende verblijf in
Parijs.319 Jacob van Foreest, de latere burgemeester van Hoorn, mopperde toen hij zijn prijzige diploma in Caen moest betalen en nam zijn schuldeisers met argwaan op: “Dit gedaan sijnde so
sijn wij met de professoren in een andere camer gegaen alwaer wij aende scriba elck 110 gl. gegeven hebben, sijnde t’ ordinaris so sij ons wilden wijsmaecken, alsmen sich doctor laet maecken.”320 Dezelfde som pende hij neer in zijn kasboek.321 Om te verzekeren dat de student de boel
niet bedroog, woog de archivaris nauwgezet zijn louis d’ors, iets waarover Van Foreest spottend
reageerde in een Franse terzijde: “NB. Deze gek woog de louis d’ors die we hem gaven, iets wat
ik nog nooit eerder heb zien gebeuren.”322 Hij werd eveneens geïrriteerd door de klerken die na
“lang bidden en smeecken” gesust werden met een halve louis d’or.323
De ceremonie zelf werd met interesse gadegeslagen. Reizigers konden een katholieke
campus betreden en een academische ceremonie bijwonen. Constantijn Huygens jr. en zijn metgezellen werden zelfs de beste plekken van het auditorium aangeboden bij hun bezoek aan een
Parijs jezuïetencollege.324 Na een verdediging over de transsubstantiatieleer in Valence was Pieter
de la Court geïntrigeerd door het lokale gebruik dat de kandidaat een eed moest afleggen aan de
rector, de gelofte van gehoorzaamheid om “ubique semper” niets te onthullen dat de alma mater
schade kon berokkenen.325 Dat de verwondering wederzijds was, kunnen we lezen in de brieven
tussen de gebroeders Gronovius. De geleerde Laurens Gronovius bracht de zomer van 1679
door in de bibliotheken van Parijs met het collationeren van verschillende Latijnse codices. Daar
stond hij in nauw contact met grootheden zoals de cartograaf Mechisédech Thévenot (1620-92)

304. Israel 1995, 572.
305. Boutier 2005, 244-246.
306. Volgens Verhoeven hadden zeven op de tien Nederlandse studenten aan een buitenlandse universiteit tussen
1600 en 1750 al een graad in Leiden behaald. Verhoeven 2009a, 91.
307. Frank-van Westrienen 1983, 145-146; Verhoeven 2009a, 93.
308. Zie voor Van Beverwijck: Van Gemert 1992, 99-106.
309. Van Beverwijck 1672, 24-25. Met dank aan Nicoline van der Sijs voor deze anekdote.
310. Teding van Berkhout 1664, f. 30r; Hinlopen 1667-1668, 17.
311. Verhoeven 2009a, 27-28; 85. Cf. Chard 1999, 1-39; Suranyi 2008, 25-28; Moss 2016a, 218-220.
312. Huygens 1888, 115; De Witt 1645-1647, f. 17r.
313. De Witt 1645-1647. Zie ook pagina 51-62.
314. Gronovius 1673-1674, ff. 11v-12r; Neander 1680-1683, 52.

315. De Ridder-Symoens 1996, 363-366.
316. Huygens 1888, 115.
317. De Witt 1645-1647, f. 17r.
318. Frank-van Westrienen 1983, 146; De With 1632-1635, ff. 20v-21r.
319. Frank-van Westrienen 1983, 148-149.
320. Van Foreest 1660a, 18.
321. Van Foreest 1660-1661b, [1].
322. Van Foreest 1660a, 18. Origineel: “NB. ce drole pesa les louis que nous luy avions donnè, ce que se n’ay veu
jamais faire.”
323. Ibidem.
324. Huygens 1888, 93.
325. De la Court 1928, 22.
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en de invloedrijke politicus Jean-Baptiste Colbert (1619-83), stichter van de fameuze Académie
des Sciences. Van deze academische elite hoorde Laurens een kwaadwillige roddel over de Nederlandse academie:
Eergisteren was ick in de conferentie van den abt Menage [de grammaticus Gilles Ménage
(1613-92)], daer een monnick verhaelde, datmen in Hollandt luiden uit de collegien die
niet en behaegden terstont voorstelde of een beecker vergift of een publike schandale
doot en dat hem dat van een goedt coopman gesegt was.326
Academici die in de Republiek de kantjes ervanaf liepen, wachtten volgens de Franse monnik
een akelig lot vergelijkbaar met de gifbeker van Socrates. Publish or perish. De hatelijke roddel werd
mogelijk gevoed door de recente politieke strubbelingen. “[D]aer wiert noch gelesen eenich pasquil op de Hollanders,” schreef Laurens over de situatie in Parijs.327
Reizigers waren niet altijd positief over hun eigen ceremonies, zeker wanneer de som
geld onvoldoende pracht en praal bekostigde. Hinlopen had wat aan te merken op zijn vuile kleding en het lege auditorium en Van Foreest fronste zijn wenkbrauwen toen hij geconfronteerd
werd met de hoge kosten. De Zeeuw Cornelis de Jonge van Ellemeet (1646-1721) kon het niet
laten te grijnzen toen hij besefte dat zijn promotie aan de universiteit van Angers op de Dag van
de Onnozele Kinderen viel. Deze katholieke viering op 28 december herdacht het Bijbelverhaal
van de kindermoord van koning Herodes. De reiziger zag daarin wel de nodige ironie:
Den 28 dito, wierde ick door de vier professoren van de juridische faculteijt doctor
gemaakt, sijnde in de paepsche kerken St. Innocentie dag, dat seer well met die actie over
een quam, want soo misschien den doctor niet innocent en was, soo was altijd de
examinatie soo slegt alsse immers wesen kost.328
Cornelis was wellicht niet onschuldig, het examen zelf was erger. Jacob van Foreest was geërgerd
door de ceremonie. Hij was niet onder de indruk toen hij besefte dat de hoogleraren en studenten van Caen nogal achteloos omgingen met hun wetboeken: het Corpus Juris werd uit de losse
pols geparafraseerd of zelfs geheel dicht gelaten. Van Foreest was het gewend om recht te beoefenen met een wetboek in zijn hand en verwoordde zijn ongenoegen over de lakse houding aan
de Franse universiteit:
Het is aenmerkens waerdich dat de professoren in haer publicque lessen, want van de
private can ick niet oordelen, noijt op de stoel bij haer hebben het corpus juris. Oock als
deselve opponeren, so en gebruijcken sij het niet sijnde gewoon de woorden van de
strijdende wet a peu pres te seggen, en hebben alle als gelijck ick gesien heb de patientie niet
van ued de wet te laten naersoecken. Ick heb oock niet een student met deselve gesien in
de lesse comen; geloof oock datter veele sijn die het selve niet eens gesien hebben en
aleven wel doctor of licentiat gemaeckt werden, daer door dat het altemets gebeurt dat sij
in haer dispuijt niet weten de wet te soecken daer uijt deselve genoomen is; comme j’eij vis
dernierement arriver a un escolier, que ne se eut trouuer la loij, laquelle il a voit prise pour sa these [Ik
heb het recent zien gebeuren bij een student die een wet niet kon vinden. Hij verwarde het
met zijn thesis].329
326. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Parijs, 22 juni 1679 (Gronovius 1679-1681).
327. Ibidem.
328. De Jonge van Ellemeet 1666-1667, 127.
329. Van Foreest 1660a, 19-20.
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Naast deze slordige rechtsbeoefening bespotte hij de uniformen van de kandidaten van Caen.
Een licentiaat droeg een zwaard aan zijn zijde, een gebruik “maxime ridiculum” dat volgens hem
tegen alle wetten en statuten van een goede universiteit inging.330 In de kantlijn vergeleek hij een
buitenlandse student met een soldaat die zich klaarmaakte voor de strijd.331
Passages over academische ceremonies in het buitenland zijn beknopt, maar verhelderen
de attitudes van Nederlandse bezoekers. Hoewel een diploma een aanvullend distinctiemiddel
was, stond het reizigers niet in de weg om kritisch of zelfs spottend tegenover buitenlandse universiteiten te staan en de hoge kosten en teleurstellende ceremonie te hekelen. In de tweede helft
van de zeventiende eeuw kozen steeds meer Nederlanders voor een promotie in Leiden en werden de campussen aan de Loire gestaag verlaten. Leiden werd als alma mater bovendien vaak
meetlat voor een bezoek aan andere universiteiten. Het lijkt erop dat hun ontevredenheid dit patroon in studentenmobiliteit weerspiegelt. Educatie bleef het voornaamste doel, maar een promotie aan een universiteit verdween langzaamaan uit het beeld van de educatiereis. De aandacht
verschoof naar het wereldlijke curriculum van de honnête homme. Wat resteerde was een morsig
kostuum, een hagelnieuw diploma en een flink som geld.

3.4.3. Een fatsoenlijke educatie
In het laatste katern van zijn manuscript noteerde de Friese reiziger Jarich van Ockinga
(1644-1714) een reeks bijzondere notities, de addenda op zijn rondreis door Frankrijk in 1664 en
1665. Naast een mengelmoesje van Franse en Latijnse gedichten en wat huis-, tuin-, en keukenmiddeltjes tegen kies- en buikpijn nam de auteur een ‘Catalogue des Academiciens’ en een lijst
van ‘bonne livres’ op.332 De catalogus bevatte korte biografieën van verschillende prestigieuze leden van de Académie Française. De aanvullende bibliografie stelde lezers in staat om hun oeuvres te bestuderen en misschien al een wenslijstje te maken. De laatste toevoegingen aan de boekenlijst suggereren dat de auteur bezig was met het verbeteren van zijn Frans. De Remarques sur la
langue française was een sleuteltekst van de grammaticus Claude Favre de Vaugelas (1585-1650) en
de meer handzame en actuele Le Gazophylace, de la langue français et flamende bood een NederlandsFrans woordenboek, evenals handige tips voor de Franse uitspraak en spelling.333 Naast deze lijst
kopieerde Van Ockinga een reeks schermoefeningen, getiteld ‘Exercise de la pique’:
Naar rechts en herstel.
Naar links en herstel.
Halve draai naar rechts en herstel.
Halve draai naar links en herstel.
Presenteer de piek naar voren, of pieken als er meerdere zijn, en herstel.
Halve draai naar rechts, presenteer de piek en herstel.
Presenteer de piek links en herstel.334

330. Idem, 19. “Libet hic inferero me vidis se privatim ornari titulo licentiatus, studiosum quemdam gladio cinctum,
quod mihi videbatur maxime ridiculum ut pote contrarium omnibus legibus et statutis bene constitute universitatis.”
331. Idem, [22b].
332. Van Ockinga 1664-1665, [77-89].
333. De Vaugelas 1647; Van den Ende 1654. Cf. Brundin en Roberts 2015, 55-59.
334. Van Ockinga 1664-1665, [77]. “À droict, Remettez vous. À gauche, remettez vous. Demy tour à droict, remettez
vous. Demy tour à gauche, remettez vous. En avant presentez la pique, ou vos pique si sont plusieurs. Remettez
vous. Demy tour à droict presentez la pique. Remettez vous. À gauche presentez la pique, R.V.”
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Deze instructies voor de piek waren overgenomen uit een populair boek over wapenvoering dat
lezers leerde verschillende wapens te hanteren. Het bevatte oefeningen met een wisselende moeilijkheidsgraad, beginnend met het vinden van een juiste houding en eindigend met geavanceerde
tactieken tegen cavalerie.335
Hoewel de schermlessen staan op de schutbladen van het manuscript speelden deze instructies een belangrijke rol op de educatiereis. Tijdens hun trektocht werden reizigers geïnstrueerd in de beste manier om een zwaard te hanteren. Schermen met de floret en de degen maakte
onderdeel uit van een vaste set vaardigheden die ten doel hadden een onervaren jongeling te
transformeren in een welgemanierde, elegante jongvolwassene.336 Jongeren werd aangeraden een
stevig curriculum te volgen van scherm-, paardrij-, dans- en taallessen. Privédocenten liepen de
campussen van de Loire af en instrueerden welvarende buitenlanders te riposteren, een paard te
zadelen en een vrijwel authentiek Frans accent te bezigen.337 Het resultaat van deze vorming was
een honnête homme, een gecultureerde jongeling die zich kon voortbewegen met de gratie van een
edelman. Om de aanwas van buitenlandse pupillen in goede banen te leiden, richtten de dorpen
Angers en Saumur academies op om de elitaire vaardigheden van dressuur en stijldansen te doceren.338 De overvloed aan hugenoten en hugenootse instructeurs was een bonus.339 De hugenotendorpen aan de Loire waren natuurlijk niet de enige locaties waar dit studieprogramma mogelijk
was: reizigers trokken ook naar Toulouse, Bazel en Genève om zich deze gewilde vaardigheden
eigen te maken. De traditie werd eveneens geëxporteerd naar Italië, waar Siena bijvoorbeeld goed
te boek kwam te staan om zijn verfijnende Italiaanse accent en uitstekende taaldocenten.340
De Loire-scholen waren gemodelleerd naar de eerste Parijse academie, de in 1594 opgerichte Academie d’Equitation van rijmeester Antoine de Pluvinel (1555-1620). De Pluvinel was
de persoonlijke tutor van koning Lodewijk XIII en de auteur van het vroegmoderne standaardwerk over dressuur, L’instruction du Roy en l’exercice de monter à cheval.341 Het instituut was oorspronkelijk bedoeld voor de ruiterkunst, maar al snel stroomden scherm- en dansleraren naar de academie, evenals mathematici en ingenieurs gespecialiseerd in wapenkunde en verdedigingsbouw.342
De Parijse academie was op zijn beurt geïnspireerd door de prestigieuze Spanische Hofreitschule,
die twee decennia eerder in Wenen was gesticht en er prat op ging enkel de beste lippizaners te
zadelen voor haar adellijke clientèle.343 Andere steden volgden de trend. In 1622 begon de hoveling William Cavendish (1592-1676), hertog van Newcastle, zijn eigen manege in Nottinghamshire en werd hij aangesteld als de persoonlijke instructeur van Karel II (1630-85). Vanwege zijn
trouw aan het koningshuis vluchtte Cavendish tijdens de Engelse Burgeroorlog naar Antwerpen.
Hoewel Brussel al sinds 1611 een eigen academie had, wist de hertog van Newcastle de ruiter-

335. Lawrence 2009, 137-156.
336. Leibetseder 2004, 12-13.
337. Verhoeven 2009a, 37-38; 84-94.
338. De Ridder-Symoens 1996, 421-428; Verhoeven 2009a, 86-87.
339. Voor de populariteit van hugenootse instructeurs, zie: Green 2013, 687-689.
340. Boutier 2005, 241. Zie voor taallessen in Siena: Stoye 1982, 132; Frank-van Westrienen 1983, 141; Verhoeven
2009a, 86. Cf. Ruysch 1674-1677, f. 36r; Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 41v.
341. De Pluvinel 1625.
342. Boutier 2005, 240-241; Stannek 2001, 58-59; Stompé 1999, 129-130. Verschillende reizigers waren
geïnteresseerd in militaire onderwerpen: Arnout Hellemans Hooft en Coenraad Ruysch bijvoorbeeld schonken
aandacht aan de verdedigingswerken van een stad. Hellemans Hooft 1649-1651; Ruysch 1674-1677; Hellemans
Hooft 2001, 29.
343. Stompé 1999, 128.
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kunst tijdens zijn ballingschap in de mode te brengen in de Zuidelijke Nederlanden. In de traditie
van De Pluvinel schreef hij een aantal toonaangevende handleidingen over dressuur.344 Tot de jaren vijftig van de zeventiende eeuw moesten Nederlandse reizigers zich verlaten op buitenlandse
academies om vertrouwd te raken met deze elitevaardigheden. Aangemoedigd door zijn moeder,
Louise de Cologny (1555-1620), klopte zelfs de toekomstige stadhouder Frederik Hendrik
(1584-1647) aan bij meester De Pluvinel om zijn opleiding te voltooien, een wapenfeit dat de
Parijse academie nog meer aanzien schonk.345
In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden er in Den Haag en Utrecht eigen instituten gesticht. In 1704 besloot de Leidse universiteit een eigen rijschool te openen.346 De maatschappelijke opvoeding tot honnête homme werd langzaamaan ook in de Republiek beschikbaar, een
trend die synchroon loopt met de toenemende populariteit van de Nederlandse universiteiten.
Tijdens zijn studie wiskunde in Franeker volgde Assuerus Vegelin van Claerbergen (1687-1771)
scherm- en tekenlessen en hield hij Franse conversaties met zijn huisbaas.347 De familie Teding
van Berkhout zag er eveneens op toe dat hun zonen vertrouwd raakten met dans en muziek.
Door die muziekopleiding in het vaderland schreven reizigers met enthousiasme over hun
muzikale vondsten in het buitenland. Jan Teding van Berkhout (1713-66) stuurde bijvoorbeeld
regelmatig bladmuziek naar huis.348 Ook Jan Alensoon (1683-1769) kreeg uitgebreid muziekles in
zijn vaderland. Tijdens zijn reis naar Italië in 1723 en 1724 schreef hij als connaisseur uitgebreid
over professionele zanggezelschappen en droeg hij als falset bij aan hun optredens. Volgens zijn
verslag ontving hij het nodige applaus.349
Afbeelding 13: Stefano della Bella, Springend paard in manege (ca. 1620-1664). Ets op papier, 104 x
155 mm. Rijksmuseum: Amsterdam, RP-P-0B-34.432.

344. Ibidem; Van Beneden 2006; Walker 2012, 327-350.
345. Stompé 1999, 130.
346. Prak 1985, 214.
347. Dijkstra 2009, 107.
348. Prak 1985, 214.
349. Alensoon 2014, 9-23.
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De vaardigheden die werden gedoceerd aan de academies aan de Loire hadden een onmiddellijk,
praktisch doel. Ze konden uiterst bruikbaar zijn in het thuisland. Wiskunde- en bouwkundedocenten aan de Parijse academie van De Pluvinel zijn wellicht het meest voor de hand liggende
voorbeeld. Kennis over wapentuig en legertactiek bereidde pupillen voor op een militaire loopbaan en konden van onschatbare waarde zijn in het geval een toekomstige burgemeester of
raadsman zijn burgers voor een aanval moest behoeden.350 Naast een theoretische opleiding in de
academie waren reizigers ook praktisch ingesteld. Ze bezochten onderweg burchten en fortificaties en brachten nauwkeurig verslag uit in militair jargon. Naast politiek, recht, architectuur en
geometrie was vestigingsbouw een van de hoofdonderwerpen van de opleiding van elitereizigers.351 Voor Britse reizigers was die militaire educatie nog meer uitgesproken. Ten tijde van de
Tachtigjarige Oorlog bezochten zij de verschillende defensieve bolwerken in de Zuidelijke Nederlanden en luisterden met interesse over zij schermutselingen aan het front.352 Dansen, schermen en paardrijden waren daarnaast een toegangskaartje tot de hogere standen van de maatschappij.353 Schermen verleende de nodige flair in de schutterij, het doorgaans ceremoniële
stadsgilde en old boys network van de oudste steden van de Republiek. Ervaring in het zadel was
geen overbodige luxe tijdens jachtpartijen en gratie op de dansvloer kwam van pas tijdens feesten.354 Ook op de huwelijksmarkt zou dat laatste tot zijn recht komen.355 Deze vaardigheden werden al onderweg getest wanneer reizigers kennismaakten met de Franse adel en aangeleerde vaardigheden en passant tentoonstelden. Deze elitevaardigheden hadden ook een verstrekkend doel.
De auteurs van instructieboekjes klopten zichzelf op de borst dat zij hun leespubliek een reeks
diepgaande en overdraagbare vaardigheden aanleerden. Door te schermen verkreeg een student
een koelbloedig tactisch inzicht. Dressuur, een adellijke bezigheid par excellence, kweekte zelfverzekerd leiderschap: een student leerde zowel zijn paard als zijn emoties te beteugelen. Bovendien leerde de ruiterkunst een reiziger om te anticiperen op de verwachtingen en emoties van ondergeschikten. In een hoog bestuurlijk ambt waren dergelijke vaardigheden cruciaal.356
In tegenstelling tot het behalen van een graad aan de Loire bleven praktijklessen in
paardrijden en schermen relatief populair in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Tijdens
zijn verblijf in Parijs meldde Van Ockinga bijvoorbeeld dat de hoofdstad beschikte over verschillende maneges. Aan de rijschool van ene meneer Bernardi in de Rue de Condé, die achtenzestig
paarden en tachtig pupillen huisvestte, spendeerden Nederlandse studenten maar liefst “duijsent
gls. ons fleijs” per maand.357 De situatie in de Loirevallei was vergelijkbaar. Carolus Casparus Neander bezocht Angers in de zomer van 1681 en concludeerde dat de dans- en rijscholen daar
“een seer considerabel getal van Duitsen, Hollanders, Engelsen en andere natien” aantrokken.358
Tijdens zijn oponthoud aan de Loire schetste de Friese reiziger Tjepcke van Eminga een jaar eer-

350. Boutier 2005, 240-241
351. Enenkel en De Jong 2019, 4.
352. Van Raamsdonk 2016, 35-40.
353. Verhoeven 2009a, 38-39.
354. Hendrikx 1999, 137-152.
355. Prak 1985, 214.
356. Socolow 2012, 121-142; Walker 2012, 327-350.
357. Van Ockinga 1664-1665, [35-36]. Deze manege werd in 1686 gesloopt. De school werd opgericht door Henri
du Gard in 1630. Bernardi was de eigenaar van het pand tussen 1657 en 1680.
358. Neander 1680-1683, 31-32.
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der al een rooskleurig beeld van Saumur. Naast zijn ontspannen religieuze klimaat en schitterende vergezichten bood Saumur een keur aan instructeurs:
Men heeft er oock alle exercitie meester als piquer, dansmeester, spraeckmeester,
oversulckx die vremdelinghen die menageeren willen houden sich hier op in die plaets van
Parijs, alsmeede om dat het een plesierich plaetske is ende ghesont, versien met vraeije
ghesichten ende principalijck als men op den bergh is van boouen ghemelde casteel. Die
principaelste wandelinghen sijn op die brugghe daer die riviere de Loire onder door loopt
als meede de Dovuer [Thouet] sijde effen buijten de stadt, wat vorder is eene schoone
groote plaets ghenoemt la Scardonaij [Place du Chardonnet], versien aen die eene kandt
met een schoon allee boomen, waer den picuer soomers alst vraeij weer is sijne scolieren
doet rijden.359
Journalen weidden doorgaans niet uit over de dagelijkse lessen. Wel weten we dat Nederlandse reizigers een klein leger aan rijmeesters en maîtres de danse inhuurden tijdens hun verblijf in
de regio. Brieven aan het thuisfront en zorgvuldig bijgehouden kasboeken onthullen eveneens
het een en ander over educatie. Joan Huydecoper verwittigde zijn vader per post over zijn vorderingen in Genève: “Mijne exarcitien sijn niet anders als den spraek meester. Frequenteer het
schermschool somtijts om mijn wat te oefenen, hoorende ook somwijl de lessen inde theologie
en andere.”360 Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen huurde tijdens zijn verblijf in Parijs een
wiskundeleraar en twee wapeninstructeurs, van wie een gespecialiseerd in de piek. De diensten
van de “maistre de mathematique”, en de “maistre d’armes” kostten gezamenlijk vier louis d’or,
maar daarbij waren twee floretten en een koker met wiskundige instrumenten inbegrepen.361
Adolf Hendrik van Rechteren (1656-1731), de toekomstige drost van Overijssel, had een bijzonder drukke agenda: tijdens zijn relatief korte verblijf in Parijs in 1679 huurde hij een rijinstructeur en schermmeester in en bracht zijn ledige uurtjes door met zingen en spelen op zijn gitaar.362
De opleiding van de welgestelde Cornelis de Jonge van Ellemeet was niet beperkt tot een enkele
stad, noch was het een goedkope onderneming. Hij gaf zijn geld in Parijs en Angers uit aan taal-,
dressuur- en danslessen. In Angers had de jonge Zeeuw zijn voet in de stijgbeugel onder het
toezicht van de hugenootse rijleraar Du Hallot, terwijl zijn dansinstructeur, ene monsieur Fournie, hem de regels van het spel bijbracht in een volledige entourage van maar liefst acht
violisten.363
Reizigers waren doorgaans tevreden of trots op hun educatieve retraite in Frankrijk.
Hendrik Jordens spendeerde vier maanden in Saumur “en het steeckt”, zo meende hij, “alle andere steden in Vranckrijck exempt Paris aengaende de exercitien de loeff af.”364 Egbert de Pomerede, een katholiek uit Zwolle, was in zijn nopjes met zijn Geneefse rijdocent:

359. Van Eminga 1678-1682, ff. 75v-76r. Van Eminga verwijst waarschijnlijk naar een rijschool bij Place du
Chardonnet, het tegenwoordige Place Charles de Foucault.
360. Joan Huydecoper jr. aan Joan Huydecoper sr., Genève, 26 februari 1648 (Huydecoper 1648c).
361. Vegelin van Claerbergen 1668-1670, [31].
362. Van Rechteren 1679, [1-2].
363. De Jonge van Ellemeet 1666-1667, 117-118; 127-128. Mogelijk had Du Hallot of een familielid eveneens een
rijschool in Saumur. Cf. Verry 2012. Dezelfde Du Hallot werd volgens Carolus Casparus Neander ontslagen
vanwege zijn confessionele achtergrond. Neander 1680-1683, 31.
364. Jordens 1684-1685, [82].
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Daer is mede een goede rijschool voor iemand die sig soekt te exerceeren met rijden, gelijk
wij daar 2 maenden met plaisir hebben gedaen, soo dat ik Egbert de Pomerede mede wel
weet wat een goed paerd te doen is [...] niet te min de tour heb met lust en vrugt gedaen.365
Het inhuren van een docent bood ook andere mogelijkheden. In de zomer van 1684 meldde een
anonieme Friese reiziger dat hij onder de indruk was van de hugenootse academie van Saumur
en haar gevarieerde staf die dagelijks een keur aan Britse studenten onderwees.366 Hij volgde zijn
Engelse leeftijdsgenoten en huurde scherm-, dressuur- en dansdocenten in. In zijn vrije tijd nam
zijn dansleraar hem mee jagen op het platteland, een populaire bezigheid van de elite.367 Zijn introductie tot de elite van Blois vond plaats dankzij zijn taaldocent, die de plaatselijke markies in
zijn jeugd had getraind en dat contact voor zijn clientèle warm hield.368

3.4.4. Meertaligheid
“Konde ick Frans spreecken, ick was wat geluckiger”, schreef Laurens Gronovius in de zomer
van 1679 in een brief aan zijn broer. Tijdens zijn academische foerageertocht door de bibliotheken van Parijs kon de geleerde zich uitstekend redden met zijn Latijn, maar huurde hij niettemin
voor een pistool per week een taaldocent in om Frans te leren.369 Voor diplomaten, hovelingen,
kooplui, militairen en geleerden was het een groot voordeel om verschillende vreemde talen te
beheersen. Niet alleen was dat handig op de reis, het had ook een uitgesproken educatief doel.
Taalvaardigheid was een belangrijk onderdeel van de vorming tot honnête homme en een vereiste
om kennis te vergaren over andere landen.370 Het viertalige Dictionarium uit 1558 kwam tot die
conclusie middels drie retorische vragen. Wie is er ooit in geslaagd om de vriendschap van naties
te winnen met slechts één taal? Wie heeft ooit kennis vergaard zonder de kennis van meerdere talen? Wie is ooit in staat geweest om stad en streek te besturen zonder een taal anders dan zijn
moedertaal te kennen?371 Reisliteratuur adviseerde jongeren om zich aan hun bubbel van landsen geloofsgenoten te onttrekken en de anderstalige menigte op te zoeken.372 De Engelse filosoof
Francis Bacon (1561-1626) herhaalde die waarschuwing in zijn essays: “Let [the traveller] sequester himself, from the company of his countrymen, and diet in such places, where there is good
company of the nation where he travelleth.”373 Ook de Amsterdamse vader herhaalde dit sentiment. Taalvaardigheid was essentieel om het buitenland te verkennen:
Eer men zig na een ander gewest begeeft, dient men voor al de taale van dat land kundig
te zijn; want zonder die, is ‘er niet veel met de Inwoonderen te profiteeren, en men is
overal met zigzelven verleegen: men siet veel, maar leert weinig.374

365. De Pomerede 1648-1650, 11.
366. Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 90.
367. Idem, 92-93.
368. Idem, 77-78.
369. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Parijs, 22 juni 1679 (Gronovius 1679-1681).
370. Cohen 2001, 133-139.
371. Van der Helm 2014, 36. “Chi á giamai potuto con un linguaggio solo acquistare l’amistà di diverse nationi?”;
“Quanti hanno potuto arricchire senza la cognitione di molte lingue?”; “Chi á saputo governare città & provincie
non sapendo altra lingua che la sua materna?”
372. Gallagher 2019, 188-195.
373. Overgenomen uit: Gallagher 2019, 189.
374. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 1r.
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De schaduwzijde van dit advies was dat reizigers genoodzaakt waren voorzichtig om te springen
met sociale en confessionele barrières.375 De vrees bestond namelijk dat onkritische omgang met
een vreemde taal de beïnvloedbare reiziger deed transformeren in een geaffectioneerde fat.376
Reizigers trachtten zich vreemde talen eigen te maken en zagen taalvaardigheid als een
waardevol onderdeel van hun opleiding. Ze vertaalden de klassieken onder toezicht van een tutor, bladerden door buitenlandse kranten in het koffiehuis en lazen anderstalige gidsen en romans.377 Wicher Pott bijvoorbeeld sleet in september 1684 zijn ochtenden in een Londens koffiehuis met het doornemen van Duitse, Franse en Engelse couranten.378 Joan Huydecoper scherpte
tijdens zijn verblijf in Genève in 1648 zijn Frans aan door een deel van Charles Sorels zevendelige Histoire comique de Francion uit 1623 te lezen.379 Taal kon in alle mogelijke registers en milieus
worden geleerd, zowel in de hogere kringen van de opera en het hof als in alledaagse situaties in
de taveerne en de postkoets.380 Reisliteratuur haakte al gauw in op het grote belang dat aan taalvaardigheid werd toegeschreven. Gidsen, grammatica’s en dialogenboekjes vonden gretig aftrek.
Handzame dialogenboeken simuleerden in twee of meer talen gesprekken over alledaagse en
praktische situaties, zoals het inhuren van een koetsier, afdingen bij een koopman of overnachten in een herberg.381 Volgens de historicus John Gallagher, die onderzoek heeft gedaan naar de
populariteit van dergelijke lesstof, kwam er in vroegmodern Engeland jaarlijks minstens één
nieuw dialogenboek of nieuwe editie van zo’n boek op de markt.382 Ook in de Republiek was er
veel vraag naar het genre. Caspar Ens (1570-1640) bijvoorbeeld nam in zijn populaire reisgids
Delitiae Italiae uit 1602 verschillende, thematisch gerangschikte dialogen op in het Italiaans.383 De
acht ‘Lustige Dialogi ofte zamensprekingen Italiaens ende Neerlants van alderley Handelen’ gingen achtereenvolgens over een maaltijd van tien personen, kopen en verkopen, het innen van uitstaande schulden, vragen naar de weg, praktische zaken in de herberg, praktische zaken in de
ochtend, discussies met kooplui en het opmaken van rekeningen.384 Ook Franse oefendialogen
werden op papier gezet. In de populaire Nouvelle methode van Claude Mauger uit 1689 kon een
reiziger bruikbare zinnen vinden voor gesprekken met een herbergier, stalknecht of dokter.385 De
vijftiende dialoog ging over het huren van paarden:
Quinziéme Dialogue.
Avez vous de bons Chevaux?
Pour aller où?
Pour aller à Oxfort.

XV. Samenspraak.
Hebt gy goede Paarden?
Om waar na toe te gaan (ryden?)
Om te gaan na Oxfort.

375. Gallagher 2019, 159-160.
376. Idem, 196-205.
377. Idem, 160.
378. Wicher Pott aan Pieter Pott en Margaretha Frone (ºca. 1635), Londen, 5 september 1684 (Pott 1684-1685).
379. Joan Huydecoper jr. aan Huydecoper sr., Genève, 1 januari 1648 (Huydecoper 1648c).
380. Gallagher 2019, 160.
381. Idem, 79-99.
382. Idem, 61-62.
383. Van der Helm 2014, 33-37. Die dialogen waren overigens niet van hemzelf. Ens nam ze over uit de Vocubulare
van de Antwerpse schoolmeester Noël de Berlaimont (†1531) uit 1527. Zijn gids zelf was een vertaling van het
Duitse origineel van Georg Kranitz von Wertheim.
384. Van der Helm 2014, 34.
385. Gallagher 2019, 60-61. Maugers dialogen werden in 1682 voor het Engelse taalgebied gebruikt. De eerste
Nederlandse versie verscheen in 1689.
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Ouy, Monsieur, nous en avons de fort bons.
Où sont ils?
Je vous les montrerai.
Combien vous en faut il?
Il m’en faut quatre.
Voulez vous un Guide?
Ouy, donnez m’en un.

Frankrijk en de Loire

Ja, mijn Heer, wy hebben zeer goede.
Waar zijn zy?
Ik sal se u tonen.
Hoe veel moet gy ‘er hebben?
Ik moet ‘er vier hebben.
Begeerd gy een Gidse (Wegwyser?)
Ja, geeft (besteld) my ‘er een.386

Dergelijke dialogen geven een verhelderend inkijkje in de praktische kant van het reizen. Dialogen laten zien met welke zaken een reiziger zoal te maken kreeg. Het was de bedoeling dat hij
deze gesprekken oefende en de dialogen aanpaste aan zijn eigen situatie.387
Eenmaal aangekomen in het buitenland, was het belangrijk om de juiste leerschool te kiezen. Reisgidsen adviseerden in welke stad of regio de beste en zuiverste taalvariant werd gesproken. Vroegmoderne taalvariatie was nauw verbonden aan de vermeende status van een regio. Het
aanleren van de ‘verkeerde’ vorm was een faux pas, direct gerelateerd aan de vermeende kwalijke
eigenschappen van de inferieure regio.388 Volgens dergelijke adviezen was Leipzig de aangewezen
plek om Duits te leren en sprak men goed Spaans in Valladolid en Sevilla. Florence, Siena en
Rome werden geopperd als geschikte steden om het Italiaans machtig te worden. Met name Siena kwam te boek te staan om zijn sierlijke accent.389 ‘Siena loquace’, schreef Van Winter in zijn
journaal.390 Anderen raden aan om de Italiaanse lessen al in Zuid-Frankrijk te beginnen.391 De
Loirestreek was ten slotte voor Franse taalvaardigheid. Ook in Parijs sprak men zuiver Frans,
hoewel het idee bestond dat Parijzenaren doorgaans niet het geduld hadden een hakkelende reiziger te woord te staan.392 De koopmanszoon Michiel Heusch (1641-68) werd door zijn vader en
zijn neef aangeraden om taallessen in Orléans te nemen, “daer goet Frans gesproken wort ende
veel sick daer op houden.”393 Ook Wicher Pott was tevreden over zijn taalonderwijs in die stad,
over “de nettigheit van de taele die hier en in de steden aen de riviere van de Loyre gelegen suiverst gesproken wort.”394 In Parijs, overspoeld door Duitsers en Nederlands, bleek goed Frans
geen noodzaak.395 Het werd hem afgeraden om naar Montpellier door te reizen, waar de taal
“seer quaet” werd gesproken.396
Reizigers vertrouwden in deze regio’s van taalzuiverheid op de diensten van taaldocenten.
Bij aankomst in Caen in Frankrijk in 1660 huurde Jacob van Foreest bijvoorbeeld onmiddellijk
een tutor in om een deugdelijk Frans accent te leren.397 Nog voordat hij in Parijs medische ingrepen bijwoonde, betaalde de geneeskundestudent Martinus Geisweit (1706-87) in 1736 voor de

386. Mauger [1700], 255.
387. Ma̜
czak 2001, 57-63.
388. Gallagher 2019, 165-169.
389. Stoye 1982, 132; Frank-van Westrienen 1983, 141.
390. Van Winter 1660-1662, 6.
391. Gallagher 2019, 165-166.
392. Idem, 161-167.
393. Michiel Heusch sr. (1601-84) aan Michiel Heusch jr., Hamburg, 15 februari 1665 (Heusch 2019, 178).
394. Wicher Pott aan Pieter Pott, Orléans, 18 augustus 1685 (Pott 1684-1685)
395. Ibidem.
396. Ibidem.
397. Van Foreest 1660a, 13.
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diensten van een taaldocent, waarvoor hij enkele dagen later “een dixionar” aanschafte.398 In zijn
bagage had hij reeds “3 tafels om frans te leeren” en “3 franse dialogues”.399 Tijdens zijn verblijf
in Rome, een periode van bijna acht maanden, probeerde Coenraad Ruysch ten slotte de Italiaanse taal te leren. Hij was in december 1675 in de stad gearriveerd, maar kon door “de groote
quantiteyt van vreemdelingen” pas half januari in de leer bij signor Piedro.400 Naast zijn tekenlessen bij graveur Lieven Cruyl (º1634) spendeerde Ruysch zijn tijd met het verbeteren van zijn taalvaardigheid en het afstruinen van plaatselijke boekwinkeltjes om de boeken over de Italiaanse taal
op de kop te tikken die zijn docent hem had aanbevolen.401
Naast taaltutors leerden reizigers een vreemde taal dankzij hun onmiddellijke, anderstalige omgeving.402 De meest uitvoerige vorm daarvan was mogelijk de mis, waarbij een predikant de
goegemeente voor lange tijd in het Frans toesprak.403 Herbergen fungeerden eveneens als pedagogisch middel. In zijn Instructions for Forreine Travell uit 1642 gaf James Howell (ca. 1594-1666)
bijvoorbeeld de tip om een kamer aan de straatzijde te huren, opdat de vreemde taal constant
binnendruppelde, “to take in the common cry and Language, and see how the Town is serv’d”.404
Een vergelijkbare situatie vinden we in de briefwisseling van Wicher Pott, die in 1684 klaagde
over zijn beperkte contact met de Engelse taal. Hij besloot halverwege zijn verblijf in Londen
van logies te wisselen. In het huis van Mr. Victrijn kreeg hij immers meer kans “in ‘t leren van
een weinig van de Engelse taele en int doorgronden van de Engelse policij [staatskunde] en manieren”.405 Constantijn Huygens jr. ging gedurende zijn verblijf in de Loirevallei in de zomer van
1649 op speelsere wijze om met zijn Franse taallessen. Tijdens een diner in de taveerne in Orléans besloten hij en zijn metgezellen hun tafelgasten voor de gek te houden door Constantijn te
introduceren als Fransman:
Vertrocken smergens, aeten smiddachs te Foury en quamen savonts te Orleans en
logeerden aux trois Empereurs, daer een Duytscher en een Rotterdam met ons att, die wij
wijs maeckten dat ick een Fransman was.406
Het toneelstukje was een succes. Een maand later deed Huygens hetzelfde en overtuigde hij twee
tafelende Fransen ervan dat hij uit Engeland afkomstig was.407 Of zijn uitspraak zo goed was of
dat zijn disgenoten te weinig Engels kenden om beter te kunnen weten, liet de jonge reiziger in
het midden.
Taaleducatie op reis kan onder andere onderzocht worden met behulp van bibliotheekinventarissen, correspondenties en reisjournalen. De aanschaf van boeken zijn een indicatie dat
een reiziger zich zorgvuldig van zijn lessen kweet.408 Met behulp van inventarissen kan mogelijk
een buitenlandse leergang worden gereconstrueerd. De veilingcatalogi van de families Kool en

398. Geisweit 1736-1737, [7].
399. Idem, [15].
400. Ruysch 1674-1677, f. 45r.
401. Idem, ff. 45v; 47v; 49r.
402. Gallagher 2019, 169-174.
403. Idem, 160.
404. Overgenomen uit: Gallagher 2019, 169-170.
405. Wicher Pott aan Pieter Pott en Margaretha Frone, Londen, 13 augustus 1684 (Pott 1684-1685).
406. Huygens 1888, 113.
407. Idem, 123.
408. Ruysch 1674-1677, ff. 45v; 47v; 49r.
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Ruysch zijn goede aanknopingspunten voor dergelijk onderzoek.409 Ook gebruikssporen, marginalia en provenanceaantekeningen bieden inzicht.410 Briefwisselingen zijn eveneens bruikbaar.
Ouders informeerden per post over de educatieve vorderingen van hun kroost. Dat kon het beste worden gepeild door een antwoord in het Frans of Italiaans te eisen.411 Michiel Heusch moest
zo niet alleen Italiaanse taallessen nemen en contact opnemen met de heren Maffei, zijn vaders
handelspartners in Genua, maar ook zijn antwoord in het Italiaans terugzenden. “Sult wel doen
dat, als leegen tijt hebt, u int schrijven wat uffent op dat Italiaanse brieven cont beantworden als
met lief thuijs compt”, raadde Heusch sr. aan.412 Ook de briefwisselingen van Joan Huydecoper
en Jan Teding van Berkhout laten zien dat ouders alert waren op de taallessen van hun zonen.413
Een vergelijkbare situatie over taaleducatie zijn we in de briefwisseling tussen P.C. Hooft en zijn
zoon Arnout voorafgaand aan diens educatiereis.414 Arnouts brieven in het Latijn werden door
vader gelauwerd. Zijn Nederlandse taalgebruik was echter aan verbetering toe:
Ghij doolt dikwijls in ‘t spellen van uw Nederduitsch. Let op het mijne; en volgt het. ‘T
Latijnsche Nunc [nu] is in onze taale Nu, niet Nuij gelijk ghij spelt. Ik, daarbij behooft
geen c; nochtans spelt ghij Ick. Esse [zijn] schrijft ghij in Duitsch sijn: ‘t moet zijn door z
weezen. [...] Dit vermaan ik op dat ghij ook beneirstight uwe moederlijke taal wel te
schrijven en te spreeken: waar toe u dienstigh zal zijn, bij wijlen, wat in mijne Historien te
leezen.415
Om zijn moerstaal te verbeteren werd Arnout op het hart gedrukt zijn vaders Nederlandsche Historien aandachtig te bestuderen.
Ook reisverslagen zijn natuurlijk bruikbare bronnen voor het onderzoek naar taaleducatie. Journalen bevatten doorgaans geen woordenlijsten of grammaticaoefeningen, maar getuigen
niettemin van een reizigers rondgang door een polyglotte stad. Ze bevatten anderstalige gezegdes, grappen, liedjes en raadsels die een reiziger onderweg opmerkte.416 Uitweidingen over de
vermeende etymologie van een stadsnaam zijn hier een goed voorbeeld van. Zo meende tutor
Neander dat de Zwitserse plaatsnaam Solothurn verwees naar een zonnetoren die op de plek van
de stad had gestaan en legde de reizende kunstschilder Vincent Laurensz van der Vinne uit dat
de naam van het Franse dorpje Saint-Symphorien-d’Ozon een verbastering was van ‘cinq cent
florin’, vijfhonderd florijnen.417 Naast dit soort curiosa namen bezoekers consciëntieus Latijnse,
Italiaanse, Franse en Engelse inscripties over van kerken en monumenten. Joan Huydecoper tekende daarbij zelfs de exacte vorm van het epitaaf na.418 Tijdens zijn bezoek aan Londen in 1683
kopieerde de Amsterdamse vader de inscripties van het recentelijk opgerichte monument van
Christopher Wren (1632-1723) dat de allesvernietigende brand van 1666 herdacht. In het nabij-

409. Bibliotheca Kooliana 1712; Bibliotheca Ruyschiana 1732. Zie ook pagina 51-62.
410. Brundin en Roberts 2015, 53-54.
411. Gallagher 2019, 182-188.
412. Heusch 2019, 24-25; Michiel Heusch sr. aan Michiel Heusch jr., Hamburg, 15 maart 1665 (Heusch 2019, 192).
413. Cf. Joan Huydecoper jr. aan Joan Huydecoper sr., Genève, 5 februari 1648 (Huydecoper 1648c); Jan Teding van
Berkhout aan Paulus Teding van Berkhout, Lyon, 25 mei 1739 (Van Aerssen et al. 1739-1741).
414. Hellemans Hooft 2001, 13-15.
415. P.C. Hooft aanr Arnout Hellemans Hooft, Amsterdam, 27 oktober 1646 (Hooft 1979, 771-772).
416. Gallagher 2019, 158-159.
417. Neander 1680-1683, 137; Van der Vinne 1979, 125.
418. Huydecoper 1648c.
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gelegen Pudding Lane, het epicentrum van de ramp, schreef hij een plakkaat over dat verklaarde
dat de brand een diabolisch katholiek plot was geweest dat het protestantse Engeland had willen
verzengen.419 In zijn latere reis naar Oost-Europa in 1696 schreef de Amsterdammer over een
bijzondere vorm van taalcontact. In Prischwitz, een dorp bij Dresden, zag hij hoe een waard zijn
staljongen afranselde. De jongen verdroeg lijdzaam zijn straf en kuste zijn meesters voeten. De
reiziger begreep niets van het voorval, maar zijn reisgenoot informeerde hem dat hij deelgenoot
was geweest van een bijzonder spektakel. De streek werd bevolkt door de nazaten van de Vandalen, een volk dat in het geheim een koning had. De staljongen had zich de woede van zijn koning, de waard, op de hals gehaald door een bevel niet onmiddellijk op te volgen. Hoewel de auteur aanvankelijk dacht dat het “een historietje uyt Don Quichot” betrof, vertelde zijn
compagnon over de dorpsbewoners en hun taal.420 Die taal was het Slavische Laag-Sorbisch, gesproken in de Duitse grensregio Lausitz.421 De reiziger vroeg de koning vervolgens om een LaagSorbische versie van het Onzevader, een herkenbaar gebed ideaal om de vreemde taal te doorgronden. Toen hij de diakritische tekens niet begreep, vroeg hij de man het gebed fonetisch uit te
schrijven. Zijn reisgenoot schoot te hulp en bood een eigen kopie aan, die de auteur, minus verwarrende accenten, in zijn journaal overnam.422
Naast anderstalige curiosa en inscripties namen reizigers discussies met de lokale bevolking over. Dergelijke gesprekken werden in een combinatie van het Nederlands en een tweede
taal op papier gesteld.423 Dit gebruik van talige couleur locale zette ook de vreemdheid van regio
nog eens goed in de verf. In een brief aan zijn vrouw mopperde Pieter de la Court van der Voort
bijvoorbeeld over een ongastvrije herberg in Senlis, waar hem een armzalig maal werd voorgeschoteld en de waardin voortdurend ruziede in ononderbroken Frans. Toen de vrouw dreigde
het schone linnen van zijn bed te halen, viel een Portugese omstander hem bij en diende haar
kordaat van repliek met “goede drygemente van stokslaage”.424 Nadat de waardin was gekoeioneerd, eiste De la Court de beste wijn van het etablissement en stond hij erop zelf de kelder in
te duiken, zodat hem geen fles van mindere kwaliteit in de maag werd gesplitst. De vrouw probeerde zich daaraan te onttrekken, zoals hij noteerde in een semi-Frans gesprek
[...] ‘t was hebje geen beeter antwoord. Neen. Replyk, nous buvons pa du vin donne de l’au, que
diable est ça vin c’est pourt faire crever le ventre [We drinken geen wijn zonder water. Bij de duvel,
de wijn kan een gat slaan in de maag]. en zeedert hebbe die doorgaans nog ten minste
twee soorte beeter gekreegen. [...] hier hebt gy nu de franse Huyshouding.425
Iets vergelijkbaar is te vinden bij de Friese reiziger Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen, die in
een katern getiteld ‘Les utilitez de ma conversation pendant mon voyage’ de smakelijke en soms
schunnige anekdotes aantekende die hij tijdens zijn visites bij de Franse elite had gehoord. Franse
en Hoogduitse citaten werden direct in die uitgeschreven verhalen overgenomen.426 Passages in
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de directe rede nam hij over in een ander, ‘nationaal’ schrift.427 Duitse anekdotes bijvoorbeeld
werden aangetekend met een Kurrent.428 Script-switching en typeface-switching, het wisselen tussen
schriftsystemen in handgeschreven en gedrukte teksten, waren veelvoorkomende fenomenen. In
reisverslagen kreeg deze praktijk een extra lading. Het liet zien dat de reiziger ervaring had met
de vreemde taal en dus ook met het vreemde schrift waarmee boeken in deze taal werden gedrukt.429 Tegelijkertijd kan het geduid worden als vervreemding: zelfs typografisch werd een onderscheid geforceerd tussen vertrouwd en anders.
Net als in hun brieven schakelden reizigers in hun reisverslagen van taal. Een nauwkeurige analyse naar taal- en spelfouten in het Frans en Italiaans laat zien hoe een reiziger langzaamaan een andere taal leerde.430 Het beroemdste voorbeeld is ongetwijfeld het journaal van de Franse essayist Michel de Montaigne (1533-92), die tijdens zijn rondreis in Italië overschakelde naar
het Italiaans. Voor Montaigne ging het niet zozeer om het afleveren van een foutloos verslag,
maar om het ‘proeven’ (‘assaggiare’) van de Italiaanse taal in een Italiaanse setting.431 Ook Britse
reizigers waagden zich aan deze meertalige praktijk.432 Ook in Nederlandse archieven zijn meertalige of anderstalige reisverslagen te vinden. Hoewel het merendeel in het Nederlands werd geschreven (zie grafiek 16 op pagina 21), werden er acht verslagen geschreven in het Frans, vier in
het Latijn en drie in een mengelmoes van vreemde talen. De meertalige verslagen zijn met name
interessant, omdat de reiziger halverwege besloot om een nieuwe cultuur te beschrijven in haar
eigen taal. Johan Thijs bijvoorbeeld begon zijn reisverslag naar Frankrijk en Engeland in het Nederlands, maar schakelde bij aankomst in Caen onmiddellijk over naar het Frans.433 De katholieke
reiziger Adrianus van Overschie (ca. 1650-1724) wisselde af tussen het Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans.434 Reizend tussen Venetië en Ferrara schakelde hij halverwege de pagina en besloot hij Italië in het Italiaans te beschrijven.435 Hij schreef achtereenvolgens in het Italiaans (pp.
38-186), Frans (pp. 186-230), Italiaans (pp. 230-252), Frans (pp. 254-358), Spaans (pp. 359-444),
Nederlands (pp. 445-483) en Frans (pp. 484-494). Ernst Brinck, die aan het begin van de zeventiende eeuw door Europa trok, ging nog wisselvalliger om met de verschillende talen die hij
machtig was. In zijn beschrijving van Bazel schakelde hij heen en weer tussen het Duits, Latijn en
Frans: “Vorder grossen kirch thür ist equestris statua lapid. S. Georgij et S. Martini. Dedans l’eglise
est un’ bel autel de marbre et albastre. In choro cerniti sepulchre lapid.”436
Zoals reisgidsen en reisverslagen vaak aangeven, was taalvaardigheid bittere noodzaak.
Het maakte het verschil tussen ontspannen vertoeven en een oncomfortabele ploetertocht. Verslagen laten zien waartoe een slechte voorbereiding kon leiden. In 1670 twijfelde de ervaren reiziger Gerard Hinlopen om het Griekse eiland Smyrna te verlaten en te varen naar Istanbul, aangezien hij in deze delen van de wereld geen kennissen had, noch het minste begrip van de taal.
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Met wat pech kon zijn avontuur leiden tot gevangenneming en slavernij.437 De Nederlandse consul Jacob van Dam (1629-1709), die een paar maanden eerder gewond geraakt op weg naar Istanbul, probeerde de jonge reiziger van het idee af te brengen.438 Na lang overwegen besloot Hinlopen de reis toch te riskeren:
Endelyk nam resolutie, t sy soo t quam, om de reys in Godes naam aentenemen,
denkende, gelyk ook waar was, die niet waacht die niet wint; en dat onwetentheyt en
luyheyt ons bergen van swarigheyt voorleggen, en wy en willen veeltyts niet om dat wy
niet derven, en wy en derven niet om dat wy niet willen. Dit maakt dat wy ons lichtelyck
buygen onder alles, dat ons dreught off flatteert.439
De meeste reizigers redden zich in Frankrijk en Duitsland. Andere delen van Europa konden
echter een fikse uitdaging vormen. Niet alleen een reis naar Istanbul, ook een tocht naar Italië of
Engeland vereiste een goede voorbereiding. Hinlopen had het bijvoorbeeld zwaar te verduren in
de Engelse havenstad Rye. Hij sprak geen Engels en besloot zich daarom aan te sluiten bij een
groep die logies had geregeld. Omdat er slechts een beperkt aantal paarden was, vertrokken zijn
reisgezellen stiekem bij het krieken van de dag. De jongen werd alleen achtergelaten: “[H]ier door
raackten in een groote ongelegentheijt, alsoo en wegh en taal onkundigh waren”.440 Doorweekt
en modderig raakte Hinlopen in het volgende dorp dat paarden naar Londen beloofde. Daar
probeerde Hinlopen een middagmaal te bestellen voor zichzelf en zijn Nederlandse metgezel,
maar dat lukte niet op de gebruikelijke manier:
Doch geen van ons kondt minste woord Engels. Wij hadden op ons inkomen gesien een
ham op tafel staan, daar wel apetit toe hadden, doch was wegh genomen, soo dat op
veelerleij wijs ons begeerte daar toe te kennen gevende, alevenwel niet konde verstaen
werden, derhalven ik mijn been grijpende, begon te knorren als een vercken, t geen de
vrouw eerder tot lagghen, als tot verstant brocht, en deselve niet eerder kregen voor dat
hem in een kas staande, selfs daar uijthaalden, als wanneer de vrou eerst verstond wat met
t bovenstaande knorren wilden seggen, op een ander tijt salade begerende gavent met
steken van groene bladeren in onse mondt te verstaen.441
Met handen en voeten wist Hinlopen een maaltijd te bestellen. Uiteindelijk bereikte hij Londen,
waar het voor een vreemdeling eenvoudiger was. Een ander voorval lezen we in het journaal van
Johannes Lieshoud (1628-63). Doordat hij de Italiaanse taal niet sprak, kwamen hij en zijn neef
in een penibele situatie terecht. In mei 1652 trokken zij van Tavernelle Val di Pesa naar het nabijgelegen Poggibonsi. Tijdens deze reis door het Toscaanse platteland sloot een Franse reiziger
zich bij hen aan. Toen zij een riviertje bereikten, raakte de Fransman overmoedig en spoorde hij
zijn paard aan om het snelstromende water te doorwaden. Het paard gleed echter uit en de ruiter
viel in het water. Hoewel de stroom op sommige plekken nog geen drie voet diep was, werd het
de Fransman fataal: hij verdronk voor de ogen van het tweetal. Achteraf meldde Lieshoud: “Dit
so onnosel blyven bragt ons boven onse groote droefheyd in seer groote ongelegenheyd door

437. Zie voor de angst van reizigers voor de islam, bekering en slavernij: Davis 2003; Matar 2014, 1-19.
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dien geen van ons beyde Italiaanse konde spreeken, daar wy voort blyven van onse macker niet
mede te doen hadde.”442 De bedroefde reizigers vonden soelaas in het nabijgelegen Poggibonsi,
waar de lokale bestuurder een Nederlander bleek te zijn en hen in hun eigen taal kon kalmeren.443
Deze passages van Lieshoud en Hinlopen laten zien wat er kon gebeuren wanneer een
reiziger op zichzelf en zijn eigen taal was aangewezen. Reizigers schreven over lastige, maar overkomelijke culturele verschillen. Taal was doorgaans een grotere barrière. Reizigers probeerden die
overgang te versoepelen door handzame gidsen en dialogenboekjes mee te nemen, privédocenten in te huren of zich te verplaatsen met een groep landgenoten, maar ondanks alle voorbereidingen konden zij niettemin in het nauw worden gedreven. Taal is wellicht het meest praktische
voorbeeld van educatie in het buitenland, aangezien het direct toepasbaar was tijdens zowel andere lessen als op de route naar de volgende stad. Andere vaardigheden die werden getraind aan
de academies van het Loiregebied waren eveneens bruikbaar in het vaderland. Paardrijden, stijldansen en schermen konden van pas komen tijdens feesten, jachtpartijen en andere activiteiten
van de elite. Bovendien beloofden instructeurs dat deze oefeningen een reiziger een brede reeks
vaardigheden zou leren bruikbaar voor een toekomstige politieke of commerciële loopbaan. Net
als de educatiereis zelf hadden deze vaardigheden een symbolische waarde: talent in het zadel en
beheersing van het Italiaans vormden het culturele kapitaal dat een glansrijke carrière in het vaderland verzekerde. Ze droegen voorts bij aan het ideaal van de honnête homme, waarbij slechte gewoontes werden afgeleerd en een jongeling werd opgevoed als beschaafd kosmopoliet. Er was
weliswaar een dunne scheidslijn tussen Nederlandse botheid en Franse gekunsteldheid, maar met
gematigdheid zorgde de mal van het reisproces ervoor dat de reiziger terugkeerde als een fatsoenlijk man met de gratie en gecultiveerde nonchalance van een aristocraat. Een rondgang door
het Loiregebied had kortom een direct praktisch nut, maar het was eveneens sterk verbonden
aan concepten als status en culturele distinctie.

Parijs

4. Parijs
4.1. Inleiding
Toen Parijs in de verte opdoemde, zette Constantijn Huygens jr. (1628-97) zijn eerste lovende
impressies op papier. Het was een stad “die een nieuw aenkomelingh seer versett en geweldigh
toont van verne”.1 Constantijns tijdgenoten stemden daar meestal mee in. “Mach met recht onder de uijt stekenste steden van gants tchristenrijck vergeleken werden”, noteerde Gerard Hinlopen (1644-91) in 1667.2 ”[E]en seer groote wijtberoemd, pompeuse, ende ghepuepeleerde stad”
constateerde de Friese edelman Tjepcke van Eminga (ca. 1657-1733) in 1680.3 Gijsbert de With
(º1611) schreef zelfs een ode op zijn aankomst in Parijs:
Paris
Gij die een werrelt sijt en overal gepresen,
School van verstant, Paris Princesse sijt gegroet.
Gij die het Fransche rijck als opperste moet vreesen;
Gij die het wetten geeft; gij die den coninck voedt
Waer is uw wedergae! Princesse sijt gegroet.4
Parijs was een van de populairste bestemmingen op de educatiereis en een van de meest beschreven steden.5 Ook op zomertochtjes van de Nederlandse elite in de late zeventiende en achttiende eeuw bleef de Franse hoofdstad een trekpleister.6 Op een enkeling na bracht iedere educatiereiziger een bezoek aan de stad.7 Een stadsverblijf kon weken of zelfs maanden in beslag
nemen, waarbij een Nederlander gestaag veranderde van een toevallige passant tot een ervaren
stadskenner. Hij betrok een eigen verblijf, huurde bedienden en vervoer, maakte kennis met de
plaatselijke heren van stand en mat zichzelf een elitaire levensstijl aan. Dat verblijf bood alle
middelen voor zelfverbetering. De introductie van het verslag van Philips (1636-89) en François
de Zoete van Laecke (1637-1720), heren van Villers, gaf aan wat de meerwaarde was van Parijs:
Om in een staat als deze [de Republiek] te leven, is het nodig om vaardigheden en kennis
te hebben. Om ons zo veel mogelijk mee te geven, meenden onze vader en moeder dat er
geen beter middel was dan een reis, waarop men leert met de hele wereld en mensen van
allerlei slag samen te leven, waarop men de sterktes en zwakheden van mensen observeert
en waarop de deugden en tekortkomingen van naties zichzelf uiten. Daarom besloten zij
ons uit ons land te sturen en ons door Frankrijk te laten trekken. Zij wezen Parijs aan als
de locatie van ons voornaamste verblijf, dat een stad is waar men alle anderen van Europa
kan bestuderen en waar men door de samenkomst van meer dan een miljoen zielen die
haar bewonen alles kan aantreffen wat de geest en het lichaam kan vormen. Aan de een
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kan het inzicht schenken door conversatie. Een ander kan zich middels oefeningen een
mooie lichaamshouding, vaardigheid en wilskracht perfect aanleren.8
Parijs kon als wereldstad inzicht en kennis verschaffen. Als vergaderplaats van alle Europese landen vormde het een uitstekende reisbestemming voor educatie. De heren van Villers verkregen
prudentia door verschillende volkeren te bestuderen en mores door lering te trekken uit hun goede
en slechte karaktereigenschappen. Tegelijkertijd laat de passage zien dat er aan het educatieve
program getornd kon worden. Waarschijnlijk werd het dagboek niet door de broers geschreven,
maar door hun gouverneur Antoine de Brunel (1622-96), die voor de ouders thuis goed weer
wilde spelen.9
Het eerste hoofdstuk over Frankrijk ging in op de academische en aristocratische vorming van een jonge reiziger. Dit hoofdstuk onderzoekt wat een reiziger leerde en aanleerde tijdens een langdurig verblijf in de metropool Parijs. Allereerst waagden reizigers zich aan een uitvoerige stadsbeschrijving. Gezien de aandacht die Parijs kreeg in journalen, is het een uitstekende
casus om de invloed van de apodemische reismethode te bestuderen en te bekijken hoe reizigers
invulling gaven aan dat genre.10 De methodische aanpak van de stadsbeschrijving staat centraal in
de tweede paragraaf. De derde paragraaf beschrijft de ars vivendi, de luxe levensstijl van Nederlanders en hun soms exorbitante uitgavenpatroon. Een luxueus verblijf was distinctiemiddel bij uitstek. In de laatste paragraaf wordt Parijs bestudeerd als uitvalsbasis om de nabijgelegen koninklijke paleizen te bezichtigen, zoals die in Versailles, Fontainebleau en Saint-Germain-en-Laye. Zoals
het verslag en uitvoerige briefwisseling van de geleerde broeders Gronovius laten zien, was een
audiëntie met de koning een buitengewone eer en de climax van een reis.

4.2. Stadsobservatie en stadsbeschrijving
Om zoveel mogelijk van het buitenland te leren, hamerden vroegmoderne reisgidsen er voortdurend op dat een jongeling zorgvuldig verslag moest doen van een nieuwe stad. Gidsen baseerden zich op de ars apodemica, filosofische en praktische traktaten over de kunst van het reizen.
Deze paragraaf onderzoekt op welke manieren reizigers hun stadsbeschrijvingen konden presenteren en welke narratieve technieken zij daarbij inzetten. In hoeverre beïnvloedde het achterliggende genre over de kunst van het reizen hun verslaglegging?
Aan het einde van de zestiende eeuw nam het humanistische genre van de ars apodemica
een hoge vlucht in Noord-Europa.11 In het academiejaar 1568-1569 bespraken de Bazelse hoogleraar Theodor Zwinger (1533-88) en zijn Lierse collega Hugo Blotius (1533-1608) de aanzienlijke toename van reisverslagen. Zij meenden dat de rondgang door andere landen en de toene-

8. De Zoete van Laecke 1862, 3. “Pour vivre dans un Estat comme celuy là, il ne faut pas peu d’adresse et de
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de meilleur moyen que le voyage, où l’on apprend à vivre avec tout le monde et avec toutes sortes d’humeurs, où
l’on remarque le fort et le foible des esprits, et où l’on s’instruict par soy mesme des vertus et des vices des nations,
résolurent de nous dépaïser et de nous faire passer en France. Ils nous destinèrent Paris pour le lieu de nostre
principal seiour, comme estant une ville où l’ou peut estudier toutes les autres de l’Europe, et où, par l’assemblage de
plus d’une million d’ames qui l’habitent, on rencontre tout ce qui peut façonner l’esprit et le corps, et donner de
belles lumières à l’un par la conversation, et un beau port, de l’adresse et de la vigueur à l’autre, par les exercises qui
s’y enseignent parfaitement bien.”
9. Verhoeven 2009a, 77.
10. Verbaan 2011, 150.
11. Verbaan 2011, 132.
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mende populariteit van de drukpers zouden uitmonden in een wildgroei aan reisliteratuur,
zonder enige ordening of functie. Om het genre in goede banen te leiden, opteerden zij voor een
empirische, systematische methode van verslaglegging. De auteurs propageerden een middel
voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge reizigers, dat tegelijkertijd de leemten in de wetenschappelijke kennis over andere landen kon vullen.12 Het einddoel, waarvan in Zwingers magnum
opus Theatrum vitae humanae al een tipje van de sluier werd opgelicht, was een encyclopedisch etnografisch kenniscentrum.13 De ideeën van de Franse humanist Petrus Ramus (1515-72) lagen
ten grondslag aan de instructies voor reizigers. Het ramisme stelde voor kennis op hiërarchische
wijze te structureren door een aantal basisbegrippen, zogenaamde ‘loci’, te definiëren en uit te
splitsen in een keten van deelbegrippen.14 Bij aankomst in een vreemde stad nam een reiziger een
ramistische boomdiagram ter hand om een lijst deelonderwerpen af te vinken. Aanvankelijk werden er verschillende manieren voorgesteld om een schema te ordenen, variërend van een aristotelisch ordeningsprincipe tot een uitgangspunt ontleend aan de klimatentheorie. Naarmate het
genre vorm verder kreeg, kwam de nadruk te liggen op de verdeling tussen land, volk en bestuur.15 Hoewel het aantal deelonderwerpen schommelde – Leopold, graaf Berchtold
(1759-1809) stelde een (in beide opzichten) uitputtend schema voor van 2.443 vragen en 37 categorieën – was het doorgaans zaak dat het een reis behapbaar maakte.16 Reisverslagen werden beïnvloed door gidsen en traktaten die dergelijke ramistische instructies meegaven. Terwijl auteurs
van reistraktaten discussieerden over de noodzakelijke deelonderwerpen weken reizigers in de
praktijk nogal eens af van een apodemisch-thematische volgorde. In zijn proefschrift naar de
grondslagen van de stadsbeschrijving identificeert Eddy Verbaan drie aanvullende manieren
waarop een stad in kaart werd gebracht in het midden van de zeventiende eeuw. Naast de thematische indeling kon een reiziger zijn verslag chronologisch of topografisch ordenen. Ook kon hij
de stad speelser benaderen middels een initiërende wandeling.17 Niettemin bleven apodemische
boomstructuren invloedrijk.
Een succesvolle variant was het schema van de Bremer rector Nathan Chytraeus
(1543-98), die in zijn Variorum in Europa itinerum deliciae uit 1594 zes hoofdthema’s onderscheidde:
1) het omliggende gebied; 2) de heerschappij van het gebied; 3) de naam en etymologie van de
stad, stichters en herstellers; 4) aanliggende rivieren, zeeën, bergen en wouden; 5) publieke en
private werken en 6) het overheidssysteem.18 Die heldere synopsis was geschikt om uiteenlopende informatie over een stad nauwkeurig te ordenen en te duiden. Het schema werd tot ver in de
zeventiende eeuw in reisgidsen gekopieerd, bijvoorbeeld in de Itinerarii Italiae rerumque Romanarum
van Franciscus Schottus (1548-1622) uit 1600 en de populaire Wegh-wyser door Vranckrijck uit
1647.19 Sommige reizigers, zoals de Harderwijkse burgemeester Ernst Brinck (ca. 1582-1649),
namen de apodemische instructies en boomstructuren over op de schutbladen van hun hand-

12. Idem, 132-133.
13. Stagl 1995, 121-125.
14. Jardine 1988, 173-198; Stagl 1995, 68-70.
15. Verbaan 2011, 137-142. Voor de aristotelische ordening van Zwinger zie: Neuber 1994, 253-278. Voor de wijze
van de klimatentheorie zie: Zacharasiewicz 1977.
16. Verbaan 2011, 136.
17. Idem, 151-161.
18. Chytraeus 1606. Zie voor de Variorum: De Jong 2019, 237-261.
19. Stagl 1995, 62; Verbaan 2011, 140; 148-149.
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schrift.20 Soms werden apodemische instructies in andere vorm opgeschreven. De kunstschilder
Vincent Laurensz van der Vinne (1628-1702) bijvoorbeeld begon zijn journaal, de Dagelijckse aentekeninge, met een gedicht waarin hij inging op de functie van zijn reisverslag:
Het is een out gebruyck als ymant wil een storij
of reijs beschrijven, tsij te water of te lant,
soo laet hij dat niet heel berusten op monorij [memorie],
maer neemt al dagelijckx sijn penne inde hant
en schrijft waer dat hij is, soo veel van hem is bekant
van waters, berg en dal, van oost, noord, west en zuyden,
van t’geen hij schrijvens weert in sulcke plaetsen vant,
van vrient, gediert en vee, frucht, bossen en van kruyden
en wat er meer mach zijn, oock vande aert der luijden.
Ick die altijt vermaeck in sulcken boecken hadd’,
heb sulcx oock na gevolgt, wilt dit den besten duyden,
al is den stijl wat slecht, wat plomp, wat boers, wat plat,
waer over Momus roept, dat schoon papier beklat,
doch ik en kreunt’me niet, t’papier dat is het mijne.
Het is maer tot mijn lust, dat ick van stat tot stat
mijn reijs beschreven heb, om dat het niet verdwijnen
uijt mijn memorij sou en t’allen tijt sou vijnen [vinden]
wat myn ervaren is en wat ick heb gesien.21
Van der Vinne duidde zijn journaal als een geheugensteuntje van zijn tocht door Europa, waarbij
hij oog had voor natuur (“van waters…van kruyden”) en cultuur (“vande aert der luijden”).22
Hoewel Momus, de Griekse god van de spot, zijn rapportage ongetwijfeld literair ondermaats
zou vinden, was het voornaamste dat zijn ervaringen niet vergeten zouden worden. Waarschijnlijk waren zijn Dagelijckse aentekeninge en deze poëticale inleiding bedoeld voor uitgave.23
Ook de anonieme Amsterdamse vader schreef een reismethode. De auteur volgde de
vaste indeling van land, volk en bestuur – of, in zijn eigen woorden, “de Natuur, de Konst, de
Politie” – maar volgde als staartje het thema religie toe om in zijn uiteenzetting logisch uit te
monden in de stelregel dat politieke en religieuze uitlatingen vermeden moesten worden.24 Zijn
indeling zag er als volgt uit:
1. het land (“de Natuur”), waaronder de geneeskrachtige kwaliteit van de lucht, de ligging
en grootte van de plaats, of het land vlak, heuvel- of bergachtig is, het bodemtype, de
rivieren, meren en bossen en de vruchten, zaden, kruiden en mineralen die zij
voortbrengen, de verschillende soorten gedomesticeerde en wilde dieren, het uiterlijk en
de fysiognomie van de inwoners en de plaatselijke ziektes en remedies.
2. het volk (“de Konst”), waaronder de landbouw, de nijverheid, de bouwkunde, nieuwe en
20. Brinck 1600-1607, 1.
21. Van der Vinne 1979, 42.
22. Ibidem.
23. Verbaan baseert deze aanname op het feit dat de kladversie van Van der Vinnes reisverslag expliciet vermeldt
dat het verslag niet voor druk bedoeld is, terwijl zoiets in de netversie ontbreekt. Bovendien was de schilder een
actief lid van het Haarlemse rederijkersmilieu. Verbaan 2011, 152.
24. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 4r. Ablonczyné-Nadór 2011, 86. Zie voor het problema
Machiavellisticum: Raunio 2019, 626-629.
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onbekende werktuigen en gereedschappen, de prijs en de jaarlijkse inkomsten van
landerijen, het aantal boeren, het inkomen van boeren en de dagelijkse productie, het
voedsel van de boeren, de fortificaties, de arsenalen, de havens en de publieke en private
gebouwen.
3. het bestuur (“de Politie”), waaronder de wereldlijke en religieuze bestuursvorm, de
inkomsten, de militaire macht ter land en ter zee, belastingen, het criminele en civiele
rechtssysteem, de voornaamste wetten en gebruiken, de levensstijl van inwoners,
bruiloften, begrafenissen en de opvoeding van kinderen, ambachten en soorten nijverheid,
handelsproducten, plaatselijke maten, gewichten en valuta, geleerden, plaatselijke
vermaken en feesten en de geschiedenis van de stad en van de belangrijkste families.25
De Amsterdamse vader was schijnbaar niet tevreden met een beknopte stadsbeschrijving: volledigheid was de eis. We kunnen echter vraagtekens stellen bij de invloed van dergelijke passages.
Stadsomschrijvingen zijn alomtegenwoordig in verslagen, maar zelden streefden jonge reizigers
naar een uitputtende observatie. Het gebrek aan adequate beschrijvingen leidde bij het thuisfront
af en toe tot frustratie. Zo was Constantijn Huygens sr. (1596-1687) teleurgesteld over het Italiaanse reisverslag van zijn oudste zoon en naamgenoot, Constantijn jr. In de reisbrief die vader
Huygens in 1651 aan zijn jongere zoon Lodewijk (1631-99) meegaf, de Instruction d’un père a son
fils, adviseerde hij dan ook:
Van alles wat hij ziet en verneemt, moet hij een journaal en dagboek bijhouden, nog
uitgebreider dan dat zijn broer in Italië heeft gedaan, die met meer besognes de
buitenwereld heeft aangegeven dan staatszaken en andere zaken van meer gewicht.26
De adviezen waren bedoeld om de buitenlandreis van Lodewijk in goede banen te leiden. Zijn
reisverslag zal waarschijnlijk in de smaak zijn gevallen: het was tweemaal zo dik als dat van zijn
broer en beschreef een aanzienlijk kortere reis met meer oog voor de stad.27 Of de sneer naar
Constantijn jr. terecht was, valt niet te beoordelen: zijn journaal van Italië is niet overgeleverd.
Als zijn verslaglegging van Frankrijk enige indicatie is, dan muntte hij inderdaad niet uit in stadsbeschrijvingen, maar had hij meer oog voor visites, geruchten en geroddel, passages in geheimschrift incluis.28

25. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 4r-4v.
26. Huygens 1950, 448. “De tout ce qu’il verra et apprendra il en tiendra journal et mémoire encor plus amplement
que n’a fait son frère en Italie, qui a plus soigneusement marqué des choses extérieures que celles d’estat et autres de
plus d’importance.” Met het onderscheid tussen ‘journaal’ en ‘dagboek’ verwees Huygens sr. waarschijnlijk naar het
onderscheid dat gemaakt werd in de Italiaanse reistraditie. In die diplomatentraditie bestond een reisverslag uit twee
losse onderdelen: wekelijkse berichtgeving die via depêches naar het vaderland werd gestuurd en het uiteindelijke
volledige verbaal. Voor de reisbrief, zie: Huygens 1982, 3-6.
27. Om precies te zijn: Constantijns verslag bestreek 317 dagen en was 107 pagina’s (van 15 x 20 cm) groot. Dat
van Lodewijk besprak 205 dagen en bestond uit 192 pagina’s (19 x 15 cm).
28. Verschillende auteurs hebben zich geërgerd aan de verslagleggingen van Constantijn jr. De negentiende-eeuwse
editeurs van zijn reisverslag wonden zich met name op over de versluierde passages en weigerden een sleutel te
zoeken. De inhoud zou immers “meer aanstootelijk dan gewichtig” zijn. Huygens 1888, 89, noot 1. Cf. Heijbroek
1987, 167-172. Ook biograaf J.A. Worp was niet over de auteur te spreken: “Maar hij stelde toch nog meer belang in
allerlei nesterijen en men vindt in zijne Journalen […] in de allereerste plaats de chronique scandaleuse van zijn tijd.
Voor de gewichtige gebeurtenissen, die hij van nabij heeft kunnen zien, had hij geen oog.” NNBW, I, 1190. In 1982
nog klaagden Bachrach en Collmer, de editeurs van het reisverslag van Lodewijk Huygens, over de in hun ogen
onrechtvaardige overlevering van Huygensiana: “His brothers’ chronicles [Christiaan en Philips] have either
disappeared without trace, or are scanty documents, or, as in the case of ‘the younger’ Constantine’s endlessly
verbose English diaries, it would have been better if they had been lost.” Huygens 1982, 21. Overigens heeft
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Dat Constantijn en zijn tijdgenoten soms de kantjes ervan af liepen, kan gekoppeld worden aan een verandering die historicus Justin Stagl constateert binnen het genre van de ars apodemica. Rond de jaren dertig van de zeventiende eeuw was het humanistische ideaal van een etnografisch compendium tanende. In plaats daarvan werd kennisvergaring omwille van
zelfverbetering de norm. De educatiereis werd volgens Stagl een geritualiseerde rondgang door
Europa, waarbij alle benodigde kennis eigenlijk al te vinden was in tal van reisgidsen en
stadsbeschrijvingen:
The genre then became a recognised part of educational literature, a playground for
professional polygraphs (among whom one pillaged the other), and a standard topic for
dissertations at German protestants universities (who followed the same course). […] The
‘grand tour’ degenerated into a mere scoring of ‘sights’ and became as ritualised as the late
medieval pilgrimage had been.29
De jonge reiziger was kortom geen verkenner, maar een goed geïnformeerde elitereiziger die de
belangrijkste bezienswaardigheden van het buitenland afvinkte van zijn checklist.30 De benodigde
informatie kon eenvoudig worden gekopieerd of geparafraseerd. Reisliteratuur was een uiterst
intertekstueel genre. Reizigers speelden leentjebuur bij reisgidsen en stadsbeschrijvingen, die op
hun beurt eerder materiaal omwerkten.31 Met name aan het einde van de zeventiende eeuw steeg
het aantal verwijzingen naar reisgidsen explosief.32 Hard bewijs vinden we in de addenda met
boekenlijsten. De Leidse student Johan Thijs (1621-53) bijvoorbeeld raadpleegde verschillende
gidsen voordat hij Europa verkende.33 Een andere indicatie zijn de bewuste lacunes in het manuscript, die een reiziger bij terugkeer in de Republiek kon dichten na het raadplegen van secundaire literatuur in de familiebibliotheek. In de praktijk werd dat vaak nagelaten.34 Anderen verwezen
in hun manuscript naar de bronnen de zij hadden overgenomen (zie tabel 4). De stadsbeschrijvingen van Narbonne, Grenoble en Bordeaux van Joan Geelvinck (1633-89) en Coenraad
Ruysch (1650-1731) waren gebaseerd op de populaire reisgids Ulysses Belgico-Gallicus van Abraham
Göllnitz (†1643) uit 1631, Gerard Hinlopen refereerde in de marge naar de eerdergenoemde
Wegh-wyser […] door Vranckrijck uit 1647 en de Amsterdamse vader prees de populaire reisverhalen van de Britse reiziger Richard Lassels (ca. 1603-68) uit 1671.35 Joannes Kool (1672-ca. 1708)
en zijn metgezel Lucas van Voorst (1670-1738) redden zich in Italië met Alessandro Donati’s
Roma Vetus ac Recens.36 De schilder Willem Schellinks (1623-78), die na zijn reis tussen 1662 en

Huygens jr. de afgelopen jaren eerherstel gekregen dankzij aandacht van Rudolf Dekker, die hem als spin in het web
plaatst van de uitvinding van het moderne dagboek. Zie daarvoor bijvoorbeeld: Dekker 2013a; Dekker 2016.
29. Stagl 1995, 84.
30. De verschuiving die door Stagl wordt beschreven, komt overeen met de structuralistische classificatie van
toeristen in Valene Smiths klassieke studie Hosts and Guests. Daarin wordt formeel onderscheid gemaakt tussen
‘explorers’ en ‘elite tourists’. Smith 1977, 8-10.
31. Hendrix 2014, 3-6; Verhoeven 2004, 240-253.
32. Verhoeven 2009a, 343-344 (met name grafiek 48).
33. Thijs 1975, 11-13; Verbaan 2011, 148.
34. Verhoeven 2004, 240-253.
35. Voor Göllnitz, zie: Göllnitz 1631; Geelvinck 1663-1664, f. 55r; Ruysch 1674-1677, ff. 145v-147r, 153v,
162r-164v. Voor de Wegh-wyser door Vranckrijck, zie: Wegh-wyser door Vranckrijck 1647; Hinlopen 1667-1668, 10. Voor
Lemojon de Saint-Didier en Lassels, zie: Lassels 1670; Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 24r; Lemojon de
Saint-Didier 1680.
36. Scholten en Pelgrom 2019, 100.
- 132 -

Parijs

1665 zijn verslag voorbereidde voor publicatie, maakte dankbaar gebruik van de Wegh-wyser en later verschenen Fransche Merkurius uit 1666. Voor zijn etappe naar Malta raadpleegde hij de Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaansche gewesten uit 1668.37
Door deze voortdurende wisseling tussen eigen observatie, reproductie en verwijzing is
een zeventiende-eeuws reisverslag een lastig te reconstrueren mengelmoes. Een concreet
voorbeeld daarvan vinden we in het reisverslag van Coenraad Ruysch, die op zondag 20 september 1676 de Chapelle de Sade in de minderbroederkerk van Avignon bezocht. In de kerk, die in
1806 werd vernietigd, lag naar verluid het graf van Laura, de muze van de beroemde dichter Petrarca (1304-74). Als literair toerisme avant la lettre adverteerden reisgidsen een bezoekje aan Laura’s kapel. Deze rustplaatsen van vermaarde auteurs en geleerden waren populaire trekpleisters
op de educatiereis.38 Reizigers hadden met name interesse in de lieux de mémoire van Petrarca en
zijn geliefde Laura, plaatsen van herinnering die volgens criticasters de proporties van bedevaartsoorden aannamen.39
Tabel 4: Reisgidsen vermeld in reisverslagen (selectie)40
Reisverslag in corpus

Geraadpleegde literatuur

Arnout Hellemans Hooft (1649-51)

Schottus, Itinerarii Italiae rerumque Romanarum
(1600)
Marliani, Ritratto di Roma antica et moderna (1627)

Joan Geelvinck (1663-64)

Göllnitz, Ulysses Belgico-Gallicus (1631)

Gerard Hinlopen (1667-68)

Wegh-wyser […] door Vranckrijck (1647)

Coenraad Ruysch (1674-77)

Capaccio, La vera antichita di Pozzuoli (1607)
Göllnitz, Ulysses Belgico-Gallicus (1631)
Felini, Roma antica e moderna (1653)
Monconys, Journal des voyages (1665-66)
Spon, Recherches de Antiquitez de Lyon (1675)

Anoniem (‘De Amsterdamse vader’, 1677-79)

Lassels, Voyage de Italie (1671)
Lemojon de Saint-Didier, La ville et la republique
de Venise (1680)

Laurens Gronovius (1679-82)

Pflaumern, Mercurius Italicus (1650)
Lassels, Voyage de Italie (1671)

Carolus Casparus Neander (1680-83)

Spon, Recherche de Antiquitez de Lyon (1673)
Spon, Histoire de la république de Genève (1680)

Anoniem (1683)

Chamberlayne, The Present State of England
(1669)

37. Aikema 1983, 20.
38. Zie ook pagina 319-325.
39. Hendrix 2012, 20-21.
40. Het gaat in deze tabel om verwijzingen naar secundaire literatuur in de lopende tekst van reisverslagen.
Aanvullende boekenlijsten, zoals die van Johan Thijs en Jarich van Ockinga (1644-1714), zijn achterwege gelaten.
Het jaartal van de reisgids verwijst naar de eerste druk, niet naar het exemplaar dat de reiziger bezat. Het gaat om de
volgende vindplaatsen: Hellemans Hooft 1649-1651, ff. 46r, 49v-50r, 59r, 78r; Geelvinck 1663-1664, f. 55r;
Hinlopen 1667-1668, 10; Ruysch 1674-1677, ff. 21r, 65r, 99v, 136r, 145v-147r, 153v, 162r-164v; Reize door Duitsland
na Italien 1677-1679, f. 24r; Gronovius 1679-1682, f. 7r; Neander 1680-1683, 64, 71; Reijse in Engeland 1683, f. 48r;
Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 92; Jordens 1684-1685. De verwijzing naar Lemojon de Saint-Didiers
La ville et la republique de Venise werd hoogstwaarschijnlijk na de reis naar Italië geschreven: het staat op een
aanvullende pagina.
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Anoniem (1683-84)

Vignier, Le chasteau de Richelieu (1676)

Hendrik Jordens (1684-85)

Vignier, Le chasteau de Richelieu (1676)

Joannes Kool (1698-99)

Donati, Roma Vetus ac recens (1638)

Naast Laura’s graf in Avignon brachten reizigers een bezoek aan Petrarca’s geboortestad Arezzo,
zijn sterfplaats Arquà bij Padua en de plek van zijn romance met Laura in Fontaine-de-Vaucluse
aan de rivier de Sorgue.41 In de kerk van Avignon zag Ruysch het graf dat in 1533 door de
dichter Maurice Scève (ca. 1501-ca. 1564) was geïdentificeerd als dat van Laura. De grafinscriptie
“M.L.M.I” zou volgens Scève staan voor ‘Madonna Laura Morta Iacet’ – hier ligt de overleden
madonna Laura. Het bezoek van koning Frans I (1494-1547), die naar verluid een gedicht schreef
op Laura’s rustplaats, verstevigde de claim en maakte van Avignon een nieuwe etappe van de Petrarcacultus. Op die manier sijpelde het verhaal door in reisgidsen. Wanneer we de tekst van
Ruysch, zijn Latijnse brontekst Ulysses Belgico-Gallicus van Abraham Göllnitz uit 1631 en de populaire volkstalige reisgids Wegh-wyser door Vranckrijck uit 1647 naast elkaar leggen, zien we al gauw
overeenkomsten. Ruysch schreef het volgende:
De cordeliers, alwaer niets anders te nooteren, is als een seer duijstere, oude capelle, alwaer
in een hoeck ter syden een out, slecht en wel bestoven aetaertie [altaartje] de vermaerde
madonna Laura, meestres van Petrarca, begraeven is geweest. Sij was in dese capelle, die
sonder eenige pompe [praal] of luxe van haer voorouders gebouwt is, waer van twee
waepen in steen gehoude seer simpel t’ bewys syn, sonder eenich graf schrift of ander
teken begraeven. Francois 1 uyt curieusheid het lichaem op doen graevende, vondt niet
anders als stof en dootsbeenderen, neven een doosken van loot in haer kist, t’ welck open
doende vondt daer een veers door de hand van Petrarca op perkement geschreeven ten lof
van madonna Laura en een meenichte van loot, hebbende op de eene syde een vrouwe
beelt en de andere niet met alle, niet tegenstaende mijn reisiger Golnits secht dat op de
andere sijde dese vier letteren staen ‘M.L.M.I’. Francois premier heeft het veers van
Petrarca in t’ Frans getranslateert [vertaald] en van gelijken op parkement gescreeven, alle
welke saeken in de sacristye bewaert werden en wij door een riligieus van t’ clooster
getoont syn. De kerck is een groot, out en ijl [leeg] stuck werck. Die lustich is de veersen
van Petrarcha te lesen, siet Golnits, naer alwaer van gelyken die van Francois premier te
vinden sijn.42
Hij baseerde zich daarbij op de populaire Latijnse reisgids van Göllnitz:
Na deze dingen gezien te hebben, moet je met mij naar [de kerk] van de Franciscanen (de
cordeliers) gaan om het monument van Laura te zien. De kerk is ruim. Er is daar één graf
dat mij en anderen geraakt heeft en dat enkel genoemd wordt omdat het de lof van
koningen en dichters verdiend heeft. De volgende nieuwe inscriptie is daaraan toegevoegd:
[…] Deze Laura werd met oprechte liefde door Francesco Petrarca bemind en bezongen
met oden van de meest kunstzinnige vorm. Het graf was heel lang onbekend, maar door
Maurice Scève, een zeer geletterde man, is het in het licht gebracht en aan de wereld
getoond. De kapel waarin dit gezien wordt, is donker. Aan de linkerkant van de ingang
heeft de kapel een altaar dat tegen de muur is gebouwd, waarvoor Laura ligt onder een
grote steen, zonder enige versiering en inscriptie. Haar ouders hebben dit gebouwd: dat
41. Idem, 14-29; Dović en Helgason 2016, 46-48.
42. Ruysch 1674-1677, f. 147r-147v.
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laten de sterrentekens zien, die geplaatst zijn naast de zijkanten. Onderweg naar Marseille
is François I, koning van Frankrijk, door Avignon getrokken. Toen hij daar hoorde over
het graf van Laura, wilde hij dat dat geopend werd en wilde hij het lijk zien. Nadat de
steen was verplaatst en het graf was geopend, werd duidelijk dat het lichaam op de botten
na was vergaan tot as. Op haar borst was een loden doosje, gesloten met een deksel,
waarin, toen het geopend was, een ingesloten munt en een gedicht gevonden zijn. De
loden munt toonde aan de ene kant de figuur van een kleine vrouw, aan de andere deze
letters: ‘M.L.M.I’. Dat wil zeggen: ‘De gestorven madonna Laura ligt hier.’ Het gedicht,
door Petrarca’s hand op perkament geschreven in de Italiaanse taal, ging als volgt: […]43
Göllnitz werd vervolgens gekopieerd en geparafraseerd in andere reisliteratuur, zoals de Wegh-wyser door Vranckrijck:
Les Cordeliers, zijnde een groote kerck, vermaert om dat daer in Laura, Francisci Petrache
amasia begraven leydt, zijnde een juffrouw, van hem met eerlijcke liefde bemint; gelijck dit
naervolgende graf-schrift genoeghsaem te kennen geeft […] Dit graf is een doncker
kapelleken zijnde, is langen tijdt onbekent geweest, tot dat het eyndelijck door den
gheleerden Mauritius Scaeva weder te voorschijn gebracht is. De coningh Franciscus de I.
door Avignon nae Marseillien reysende, en van Lauraes graf gewach hoorende, heeft het
doen openen, zijnde nieusgierigh om haer te sien, doch de sarck daer af-ghenomen zijnde,
en de lucht daer is slaende, is haer lichaem, uyt-genomen de dootsbeenderen, tot stof
gevallen.44
Op verschillende plaatsen lijkt Ruysch de reisgids van Göllnitz te parafraseren. Het verhaal over
Frans I is niet alleen gebaseerd op de rondleiding die Ruysch werd aangeboden door een kloosterling, maar ook door de reisgids die hij gebruikte. Natuurlijk liet hij enige informatie achterwege, zoals de vondst van het graf door kunstenaar Maurice Scève en de exacte route van koning
Frans I. Voor de gedichten volstond een eenvoudige verwijzing naar de Ulysses Belgico-Gallicus. Bij
sommige plekken in de tekst is het moeilijker te duiden waar persoonlijke observatie eindigt en
parafrase begint. Zo lijkt de frase “sonder eenige pompe of luxe” op het oog een eigen observatie, maar meent ook Göllnitz dat het graf “sine omni ornatu & inscriptione”, ‘zonder enige versiering en inscriptie’ werd geplaatst.45 Anderzijds zien we duidelijk de vorsende rol van de reiziger
wanneer hij de beroemde inscriptie ‘M.L.M.I’ niet aantreft op de loden munt. Ook als we de
Ulysses Belgico-Gallicus naast de de Wegh-wyser leggen, is er duidelijk sprake van intertekstualiteit.
Ondanks het taalverschil zijn de overeenkomsten opvallend. De frase “honesto amore amata” is

43. Göllnitz 1631, 482-483. “His visis ad Franciscanorum (les cordeliers) mecum ito, visurus monumentum Laurae.
Templum est spatiosum; in quo unum, quod me & alios affecit, est sepulchrum illud modò dictum, quod Regum &
Poëtarum meruit encomium. Inscriptio recens talis est ei addita […] Laura haec à Francisco Petrarca honesto amore
amata, & odis artificiosissimae structurae decantata est. Sepulchrum multis retrò annis incognitum fuit; à Mauritio
autem Scaeva, viro literatissimo, in lucem protractum & mundo ostendum. Sacellum, in quo illud videtur, obscurum
est. sinistra ingressûs habet altare muro adstructum, ante quod sub grandi saxo sine omni ornatu & inscriptione
Laura cubat. Majores ejus id struxerunt; testantur insignia stellae, lateribus apposita. Franciscus I Franc. rex
Massiliam iturus, Avenionem transiit; ubi de Laurae sepulchro audiens, illud aperiri, & cadaver spectare voluit: saxo
amoto, sepulchroque aperto corpus praeter ossa in cineres abiisse visum est. Pectori imposita fuit scatula plumbea
operculo firmata, quâ apertâ numus & carmen inclusa reperta sunt. Numus plumbeus unâ parte ostendebat figuram
femellae, alterâ has litteras. M. L. M. I. id est, Madonna Laura morta iace [sic]. Carmen, manu Petrarcae membranae
inscriptum, Italico idiomate, tale erat […]” Met dank aan Paul Hulsenboom voor deze vertaling.
44. Wegh-wyser […] door Vranckrijck 1647, 117-118.
45. Ruysch 1674-1677, f. 147r; Göllnitz 1631, 483.
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letterlijk vertaald als “met eerlijcke liefde bemint”.46 Tegelijkertijd zien we dat er kleine veranderingen in zijn geslopen. In de Wegh-wyser wordt beweerd dat Laura’s lichaam tot as verging toen
haar graf werd geopend, terwijl er in de tekst van Göllnitz geen causaal verband wordt genoemd.
Een vergelijking tussen deze drie teksten legt de intertekstuele relatie tussen reisverslag en reisgids bloot.
Dat alle informatie in principe voorhanden was in reisgidsen deed niets aan het feit af
dat stadsobservaties en stadsbeschrijvingen nog steeds de norm waren. Wel veranderde de vorm.
Ramistische schema’s werden nog steeds in reisgidsen afgedrukt, maar verslagen gingen losser en
speelser met het genre om. Ellenlange observaties en herhalingen werden geschuwd. Beschrijvingen weken af van de traditionele thematisch-apodemische ordening en gaven, met name in de
achttiende eeuw, ruimte aan andere zintuigelijke waarnemingen, zoals de geur en aanraking van
de stad.47 Die nieuwe aanpak kon ontstaan omdat de stad niet langer een onontgonnen en blanco
project was, maar al lang en breed in boeken en prenten was verbeeld. Stadservaring ligt derhalve
op het snijvlak tussen verwachtingen en de soms dissonante werkelijkheid.48
De functie van de stadsobservatie verschoof. Vormden de verkenners aan het begin van
de eeuw nog de leemtes van de etnografie, na de jaren dertig was een stadsbeschrijving vast onderdeel van het journaal. Die repetitie laat zien dat de richtlijnen en routes van de educatiereis en
bijbehorend verslaglegging al waren uitgesleten. Justin Stagl duidt dit als het verval van een genre – ‘pillaged’, ‘degenerated’, ‘mere scoring’. Neutraler gesteld vervulden dergelijke beschrijvingen een nieuw functie in de reispraktijk.49 Evenmin had Stagl oog voor de verschillende volgorden waarop een reiziger een nieuwe stad benaderde.50 Bovendien probeerde een reiziger een
nieuwe stad te duiden voor zowel hemzelf als zijn leespubliek. In reisverslagen uit de zeventiende eeuw treffen we een soortgelijke tendens aan. Ordelijke en thematische stadsobservaties lijken
plaats te maken voor meer impressionistische aantekeningen. Het gaat steeds minder om de
stadsgeschiedenis en steeds meer om het wel en wee van de reiziger zelf. Zijn ervaringen werden
leidinggevend voor het verslag. Wanneer we op casuïstische wijze een tweedeling in stadsbeschrijvingen maken, zie we aan de ene kant de strakke en thematische observaties van Egbert de Pomerede (º1628), Vincent Laurensz van der Vinne en Jarich van Ockinga (1644-1714) en aan de
andere kant de lossere dagaantekeningen van Gerard Hinlopen, Cornelis de Jonge van Ellemeet
(1647-1721) en Adolf Hendrik van Rechteren (1656-1731).
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en koninklijke paleizen en de positie van hugenoten.51 In de twee pagina’s die hij uittrok voor zijn
beschrijving van Parijs was De Pomerede beknopt. Zo werden de buitenwijken, de ‘faubourgs’,
en de stadspoorten die daartoe toegang gaven, zonder uitleg opgesomd. Soms bood de bespreking van een onderdeel gelegenheid om uit te weiden. De Pomerede schreef zo over de relieken
van Judas die in de kathedraal van Saint-Denis werden bewaard. Door de graven in Saint-Denis
te bespreken – de kathedraal gold als necropolis van de koninklijke dynastie – kon hij voorts het
bijzondere gebruik beschrijven dat de voorgaande koning pas ter aarde mocht worden besteld als
de huidige koning stierf. Hij zag het bedekte lijk van Lodewijk XIII (1601-43) liggen “onder een
kleet van lelien”.52
Waar Egbert de Pomerede strak en beknopt bleef, maakte de Haarlemse kunstenaar Vincent Laurensz. van der Vinne in de zomer van 1655 juist een uitvoerige beschrijving van Parijs.
Drie maanden lang werkte hij in de werkplaats van landschapsschilder Pierre Forest (1587-1675)
aan de Pont Neuf.53 In de tijd dat hij vertoefde in “dese konincklyke stad, die met recht eer een
werelt als stat mocht genoemt werden”, kon hij een uitvoerige uiteenzetting maken, gebaseerd op
stadskronieken en zijn persoonlijke observaties.54 Om zijn beschrijving te verduidelijken, voegde
hij bovendien gekochte prenten in. Op uitvoerige wijze besprak Van der Vinne achtereenvolgens
de ligging van de stad, de paleizen en tuinen (waaronder het Louvre, de Tuilerieën en het PalaisRoyal), het stadhuis, het Place Royal, de bruggen, de Bastille, het arsenaal, de verschillende kerken (waaronder de Notre-Dame), de zieken-, wees- en armenhuizen, de poorten en buitenwijken,
de inwoners van de stad, de universiteit en het gerechtshof. De aueur streefde naar uitvoerigheid,
maar niet naar volledigheid. Zo begon hij zijn observaties met de verontschuldiging voor het
ontbreken van een stadsgeschiedenis, een belangrijk onderdeel op de apodemische checklist:
De out vermaerde en door de werelt wijt beroemde, wel bebouwde en volck-rijcke stat
Parijs soude indien men alles naukeurigh willen aenteijkenen een groot boek en gaeuw
vernuft vereijsschen. Insonderheijt als men van haer eerste begintselen en tegenwoordighe
stant soude verhalen, voor mijn sal maer int korte aenteijkenen eenighe voornaeme
dinghen tot versterckingh der gedachten.55

De invloed van het apodemische genre is direct zichtbaar in het summiere reisverslag van de katholieke reiziger Egbert de Pomerede, die tussen 1648 en 1650 door Frankrijk en Italië trok. Zijn
beschrijvingen zijn beknopt, systematisch en thematisch geordend. Het traditionele onderscheid
tussen land, volk en bestuur is meteen zichtbaar. In Parijs gaat het achtereenvolgens om de staatkundige positie van de stad, de geografische indeling, de Seine en de stadsbruggen, poorten en
de verschillende buitenwijken, pleinen, kerken, koninklijke begraafplaatsen, het bestuur, kastelen

Met die prelude op zijn stadsbeschrijving sloeg de auteur twee vliegen in een klap: hij kon de loftrompet blazen op de vermaarde stad Parijs en zich met een retorische truc van de taak ontslaan
een uitputtende beschrijving te presenteren. De stad had immers zo veel te bieden dat een sterveling niet in zo’n beschrijving kon slagen. Her en der kon de auteur weliswaar iets over het verleden van Parijs benoemen, maar aparte alinea’s waren niet noodzakelijk. Ook op andere plekken
liet Van der Vinne na uit te weiden. Zo brandde hij zijn vingers niet aan de grote aantallen paleizen en adellijke huizen in de stad: “het soude een boek op sijn selve vereijschen en voor mijn te
swaer en te moeijlijck sijn.”56 Bovendien was een volledige beschrijving lastig omdat hij vanwege
zijn stand geen toegang had tot deze privépaleizen. Als kunstschilder had hij minder interesse
voor de locaties die essentieel waren voor het verblijf van een honnête homme – schermscholen,
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kaatsbanen “en wat het dartel hof meer in waerden hout” – terwijl de kunstcollecties van het Palais du Luxembourg wel zijn aandacht trokken.57 Van der Vinne benaderde de stad met een kunstenaarsoog. Hoewel hij zijn beschrijving inleidde met louter superlatieven, gaf hij al snel zijn
weloverwogen mening. Zo had de stad een gunstige ligging voor de landbouw, maar waren er
ook veel vuile straten.58 Die drukte van de stad was een vast thema in zijn stadsbeschrijving: de
karossen sloten hem in.59 De paleistuinen waren op zon- en feestdagen vol wandelaars, die zich
vermaakten met kegelen en kleiduif schieten.60 Ook de Pont Neuf, de brug waaraan zijn leermeester was gevestigd, stond constant vol met wagens en karossen, kwakzalvers, zangers, kramers en gauwdieven: “[W]anneer ‘tmaer een weijnich duijster begint te werden kontmen sijn
mantel of hoet daer lichtelijck verliesen.”61
Soms gebruikte Van der Vinne exacte beschrijvingen om recht te doen aan zijn observaties. De Notre-Dame werd weergegeven in exacte maten en gewichten. De kerk was volgens zijn
beschrijving vijfenzestig roeden hoog en telde acht klokken, waarvan de grootste door twintig
man moest worden geluid en wel zeven Franse mijlen ver klonk. De kerk had honderdtwintig
stenen pilaren en het koor had afmetingen van 170 x 60 x 100 passen.62 Van der Vinne was niet
de enige die dergelijke getallen gebruikte om zijn reisverslag te verlevendigen. In reisliteratuur
werd zelfs aangeraden om een meetlat of meetlint mee te nemen om ter plekke voor landmeter
te spelen. Zo raadde de Amsterdamse vader aan “een rotting” en “een gecouleurt smal lint” mee
te nemen om “alle hoogte, dickte en distantien af te meeten”.63 Dankzij die precisie kon een
reiziger zich van zijn descriptieve taak kwijten zonder verder in te gaan op de pracht en praal van
een kerk of paleis. Tegelijkertijd was het noteren van dergelijke informatie aantrekkelijk omdat
het al voorhanden was in tal van reisgidsen. Getallen en statistische gegevens in reisverslagen waren niet altijd accuraat, maar spraken wel tot de verbeelding. Het thuisfront kon zich een voorstelling maken van grote buitenlandse steden en bezienswaardigheden. Van der Vinne vertrouwde kortom op een beproefde methode.64
Jarich van Ockinga (1644-1714), die in 1664 en 1665 op rondreis door Frankrijk trok, zag
de stadsbeschrijving net als Van der Vinne als een grote taak. Bij zijn eerste verblijf in de stad
noteerde hij enkel de omstandigheden van zijn logies. Over de rest zou hij op een later tijdstip
schrijven: “Wij hebben de gelegentheijt van de stadt, ende de voornaemste dinghen besien, laetende de particulierer dingen tot onse wederomkomste in de winter”.65 In augustus 1664 keerde
de reiziger terug. Op dat moment ontving de Franse koning de Italiaanse kardinaal Flavio Chigi
(1631-93), de neef en pauselijke legaat van Alexander VII (1599-1667). Van Ockinga beschreef
in detail hoe Chigi werd ontvangen door de plaatselijke clerus en hoe zijn gevolg door de stad
paradeerde van het Bois de Vincennes tot aan het Palais-Royal.66 Pas op 26 december, tijdens zijn
derde stadsbezoek, begon Van Ockinga aan zijn omschrijving. Dat was geen eenvoudige klus.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Idem, 155; Verbaan 2011, 154-155.
Van der Vinne 1979, 144.
Verbaan 2011, 155.
Van der Vinne 1979, 147.
Idem, 149.
Idem, 152.
Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 1r.
Ma̜
czak 2001, 346-358.
Van Ockinga 1664-1665, [16].
Idem, [22-25]. Ook voor Joan Geelvinck was dit vermeldenswaardig. Geelvinck 1663-1664, ff. 97v-100r.

- 138 -

Parijs

Aan de gaten in de tekst en de latere toevoegingen in de marges te oordelen, schaafde hij later
nog aan zijn tekst. De grootte van de stad illustreerde de reiziger door zich te richten op de consumptie van de bevolking. Wederom werden grote getallen gebruikt. Jaarlijks aten de Parijzenaars
“40.000 ossen, vier hondert duijsent schaepen en tweehondert duijsent kalvers”.67 Net als Egbert
de Pomerede was Van Ockinga in zijn observatie soms summier. De verschillende kerken, paleizen en colleges werden enkel bij naam genoemd. Her en der werd wel uitgeweid, zoals over het
exacte aantal zieken in het Hôpital Saint-Louis.68 Over het Cimetière des Saint-Innocents, de
middeleeuwse stadsbegraafplaats, noteerde hij een bijzondere anekdote dat alle begraven lichamen binnen acht dagen ontbonden.69
Deze drie reisverslagen, de journalen van De Pomerede, Van der Vinne en Van Ockinga,
volgen een apodemisch-thematische indeling: de verschillende onderdelen van de stad werden
systematisch beschreven. Dat gebeurde niet exact volgens de regels van het spel. Auteurs somden zaken op zonder nadere uitleg en zoomden in op locaties en anekdotes die interessant of relevant leken. Ze gebruikten retorische trucs om een beknopte omschrijving te bieden of zich van
de taak te ontslaan om überhaupt een beschrijving te geven. In deze drie voorbeelden zien we al
langzaamaan een verschuiving in het genre. In de journalen van Cornelis de Jonge van Ellemeet,
Gerard Hinlopen en Adolf Hendrik van Rechteren uit het derde kwart van de zeventiende eeuw
zette deze trend zich voort.
In tegenstelling tot zijn latere uitgebreide bespreking van Istanbul, was Gerard Hinlopen
tijdens zijn bezoek aan Parijs in juli 1667 tamelijk beknopt.70 Net als Van der Vinne beriep Hinlopen zich op beschikbare reisliteratuur: “[…] den pertinente beschrijvinge hier van begerende,
kent die vinden in Vrankrijx beschrijvinge off in de reijsboekjes. Sal maar alleen hier seggen waar
in mijn tijt ben geweest en wat dat gesien hebbe.”71 Hinlopen had de Wegh-wyser door Vranckrijck
uit 1647 in zijn bagage.72 Na stil gestaan te hebben bij Charenton-le-Pont, het nabijgelegen protestantse dorp dat elke zondag per schuit bezocht werd door zo’n 12.000 gelovigen, verwees
Hinlopen wederom naar secundaire reisliteratuur: “dit soo int gros van dese stadt en plaatzen
rondom gelegen gesecht hebbende, refereren mijn tot de reisboekjes aengaende haar netter beschrijvingh.”73 Gedurende de drie weken die hij in de stad doorbracht, leek Hinlopen persoonlijke interesses na te jagen. Net als veel tijdgenoten had Hinlopen oog voor de koninklijke paleizen
van de stad. Het Palais du Louvre, het Palais du Luxembourg en het Palais-Royal en hun grote
tuinen vielen in de smaak. De paleizen direct buiten de stad beschreef Hinlopen waarderend, zoals de dierenverblijven en legio kunstartefacten in Versailles, de fonteinen voor de royale woning
van wijlen kardinaal Richelieu (1585-1642) in Rueil en de Christusbeelden bij het Château de Madrid die zó echt leken dat “aen veel beelden ‘t leven maar schijnt te marqueren.”74 Bijzondere
anekdotes over het koningshuis passeerden eveneens de revue, zoals de moord op koning Hendrik III (1551-89) door een dominicaanse monnik in het kasteel van Saint-Cloud.75 Tegelijkertijd
67.
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leek Hinlopen weinig aandacht te schenken aan de Parijse kerken. Op de protestantse kerk in
Charenton-le-Pont en de jezuïetenkerk van Saint-Paul-Saint-Martin na, die “de meeste werelts
plaatzen veel anderen in kostelijckheijt overtreft”, namen kerken geen hoofdrol in. Zijn commentaar op de Notre-Dame bijvoorbeeld was ronduit lauw.
Bij aankomst in de stad beklom Hinlopen de Notre-Dame. Het was gebruikelijk om zo’n
uitkijkpunt op te zoeken. Een reiziger kon een volledig plaatje krijgen van de stad en genieten
van het uitzicht.76 In zijn beschrijving van Parijs gebruikte Hinlopen bekende plaatsen uit de Republiek als ijkpunt. Vanuit de top van de Notre-Dame merkte hij op dat Frankrijk en zijn voorsteden wel een kwart groter waren dan Amsterdam. De tuinen van het Palais du Luxembourg leken “wel ruijm soo groot te sijn als Purmereijnde.”77 Niet alleen voor hemzelf vormden deze
plaatsen een vertrouwd referentiekader, ook zijn leespubliek – familie en vrienden in het vaderland – kon zo een uitheemse locatie duiden. Door bekende en persoonlijke locaties te gebruiken,
verwees Hinlopen gelijktijdig naar de vreemdheid en bekendheid van een streek.78 Met dergelijke
passages laat Hinlopen zien dat een stadsbeschrijving geen statisch genre-onderdeel, maar een
gepersonaliseerd onderdeel dat naar eigen inzicht viel in te kleuren.
Terwijl Hinlopen vanaf de Notre-Dame een korte inleiding op de stad gaf en zijn verslag
min of meer thematisch indeelde, waren de bezoeken voor Cornelis de Jonge van Ellemeet en
Adolf Hendrik van Rechteren, respectievelijk in oktober 1666 en april 1679, geen reden om uitgebreide stadsomschrijvingen in te lassen. In plaats daarvan zetten zij de standaard dagindeling
van hun journaal voort. De Jonge van Ellemeet deponeerde bij aankomst zijn bagage in de woning van neef Oosterland (1645-94) en ging meteen wandelen in de Jardin du Luxembourg.79 In
de dagen die volgden, liet hij na een formele stadsbeschrijving te geven, maar noteerde hij hoofdzakelijk korte feitjes over verschillende paleizen en kerken. De Zeeuwse reiziger had vooral oog
voor de Franse koning en zijn hofhouding. Zo noteerde hij op 18 oktober dat in het nabijgelegen
Colombes vijf- à zesduizend mensen waren bijeengekomen om te kijken naar de Franse koning,
koningin Catharina van Bragança (1638-1705) en diverse maarschalken, hertogen en “meer andere grooten”.80 Van Rechteren was beknopter in zijn bespreking: hij had aan anderhalve pagina
voldoende om elf dagen Parijs samen te vatten. Bezochte locaties werden niet per dag uitgesplitst, maar in een korte alinea samengevat.81
We kunnen een concrete verandering aanwijzen in de zes bovenstaande verslagen. Waar
Egbert de Pomerede en Vincent Laurensz van der Vinne in de jaren veertig en vijftig van de
zeventiende eeuw een apodemisch-thematisch stadsbeschrijving handhaafden, lasten Cornelis de
Jonge van Ellemeet en Adolf Hendrik van Rechteren enkele decennia later geen extra stadsbeschrijving in. Stadsbeschrijvingen bleven weliswaar aanbevolen, maar waren in de praktijk soms
ver te zoeken. Daartussen, in de reisverslagen van Gerard Hinlopen en Jarich van Ockinga, zien
we dat reiziger zich los probeerden te maken van het keurslijf van de methodische beschrijving.
Door de overvloed aan secundaire reisliteratuur ontsloegen zij zich van de taak om ellenlange
observaties neer te pennen en maakten zij gebruik van hun vrijheid om persoonlijke interesses te
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bespreken. Daarin zien we verschillende tactieken. Reizigers verduidelijkten en verlevendigden
hun observaties door rijkelijk te strooien met superlatieven, exacte getallen en vergelijkingen met
de Republiek. Een beschrijving was niet langer een academische exercitie om zoveel mogelijk etnografische kennis op te sommen, maar ook een literair product van persoonlijke interesses. Het
speelde in op de verbeeldingskracht van de lezer. Het thuisfront kon zo een voorstelling maken
van het leven in Frankrijk.

4.3. Leven op stand
Tijdens de educatiereis verbleef een jongvolwassene voor langere tijd in een grote stad als Parijs,
Venetië of Genève. Zeker in hartje winter, wanneer reizen door weer en wind werd gehinderd,
bood de grote stad een welkom respijt. Leven op stand in een vreemde stad was een belangrijke
vaardigheid, een onderdeel van de ars vivendi.82 Als we naar het journaal van Cornelis de Jonge
van Ellemeet kijken, die in het najaar van 1666 ongeveer een maand in Parijs vertoefde, dan zien
we dat het dagelijkse programma vol en gevarieerd was. Cornelis’ eerste week zag er als volgt uit:
zaterdag 9 oktober. Bezoek aan de tuinen en dierenverblijven van het kasteel van
Chantilly, middagmaal in Louvres, overnachting in ‘Le croix de fer’ in Parijs.
zondag 10 oktober. Verhuizing naar de woning van neef Cornelis de Jonge van
Oosterland, wandeling door het Jardin du Luxembourg.
maandag 11 oktober. Bezoek aan rijscholen en aan een Italiaans toneelspel, een knecht
ingehuurd en een wisselbrief ter waarde van fl. 342,- verzilverd.
dinsdag 12 oktober. Aanschaf van kleding, bezoek aan het kasteel van Vincennes, waar
koningin Maria Theresia van Oostenrijk (1638-83) en de dauphin Lodewijk (1661-1711)
verbleven.
woensdag 13 oktober. Geen dagboeknotitie.
donderdag 14 oktober. Lessen met de dansinstructeur, bezoek aan het kasteel van
Vincennes om koning Lodewijk XIV te zien, avondwandeling in de tuinen van het PalaisRoyal.
vrijdag 15 oktober. Aanschaf van kleding.
zaterdag 16 oktober. Bezoek aan de kastelen van Rueil en Saint-Cloud, waar met name de
kunstmatige watervallen in de smaak vielen, tocht door het Bois de Boulogne.83
De Jonge van Ellemeet had een drukke eerste week. Hij regelde zijn verblijf en financiën, huurde
personeel in, bezocht paleizen en tuinen, kocht dure kleding en vermaakte zich in het theater.
Daarnaast probeerde hij al tijdens de eerste dagen een blik te werpen op de Franse adel. Zijn
weekschema zag er nagenoeg hetzelfde uit als dat van zijn tijdgenoten. Het laat zien hoe praktische, educatieve en recreatieve activiteiten in elkaar overliepen. Daarbij was met name status belangrijk. Een reiziger kon zich met de plaatselijke elite mengen door een extravagante levensstijl
aan te meten, visites af te leggen en gasten te ontvangen, audiënties met geleerden en vorsten te
regelen en etablissementen te bezoeken als theaters, speelvelden, paleizen en galerieën. Eenmaal
thuis kon hij pronken met zijn audiënties met de adel of zijn bezoek aan Versailles, waar hij de
vorst had kunnen bezien. Welke activiteiten ondernam een reiziger om prestige na te jagen? Op
welke manieren mengden reizigers zich met de buitenlandse elite?

82. Leibetseder 2010, 425.
83. De Jonge van Ellemeet 1669, 115-117.
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4.3.1. De eerste contacten
Wanneer een reiziger voor langere tijd in een grote stad wilde verblijven, had dat heel wat voeten
in de aarde. Tijdens de eerste dagen van zijn verblijf kondigde hij zich aan bij zijn contactpersonen. Meestal had hij daarvoor aanbevelingsbrieven op zak. Dankzij deze contacten was het makkelijker om een geschikte woning te regelen, de diensten van een financiële tussenpersoon in te
schakelen en tripjes naar academies en kastelen te maken. Jasper van Kinschot (1552-1603) gaf
zijn oudste zoon Nicolaas (1585-1660) in 1602 uitgebreide instructies mee over de personen die
hij bij aankomst in Frankfurt am Main moest benaderen:
Maer terstont daernae u addresseren aen professor, en doctor Dionisius Godefroij
[Dionysius Gothofredus (1549-1622)], hem overleveren de brieven van Doctor Brederode
verclaerende de redenen uwen comste aldaer, ende u een goet Heer en patroon te sijn, en
te dirigeren niet alleenlijck in u voorgenomene studien, maar oock te helpen voorsien van
een logement van goet, christelijck, degelijck en eerlijck volck, daer gij de hoochduijtsche
taele wel mocht leeren lesen, schrijven en perfectelijck spreken [...]84
Professor Gothofredus zou bij het lezen van de aanbevelingsbrief de jonge Van Kinschot op
weg helpen. Ook de dichter Joannes Six van Chandelier vertrouwde tijdens zijn verblijf in Venetië op de diensten van een aantal bevriende kooplui, werkzaam in de Levanthandel.85 De dichter
bedankte voor de gastvrijheid met een gelegenheidsversje, ‘Schetse van Venecie’.86 Dankzij aanbevelingen van familie en vrienden wist een reiziger een geschikte hospita te vinden om zijn
gammele bed in de herberg in te ruilen voor een eigen, comfortabele en respectabele woning.87
Te oordelen aan de vele klachten over herbergen onderweg was een vaste woning een verademing. Auteurs presenteerden in hun journaal een vrijwel eindeloze litanie aan klachten: van bedwantsen, matig voedsel en vies linnengoed tot snurkende kamergenoten, kijvende hospita’s en
brutale medegasten.88
Meestal werd een woning gehuurd door een groep landgenoten. Nadat hij een maand
lang in de Parijse herberg ‘La ville de Strasbourgh’ had gelogeerd, betrok Arnout Hellemans
Hooft (1629-80) in oktober 1651 = met zeven anderen een “net fraeij huijs en tuijn” in de wijk
Saint-Germain ten zuiden van de Seine.89 Gerard Horenken, heer van Dijksterhuis, en zijn tutor
Carolus Casparus Neander “decampeerden wegens de brutaliteijt van de hospita” uit ‘La croix de
fer’ in de Rue Saint-Denis en zochten hun heil bij monsieur Vichet in hetzelfde faubourg.90 Een
dergelijke woning was een uitvalsbasis om verschillende trekpleisters in de stad en regio aan te
doen en een aangenaam toevluchtsoord tijdens sombere dagen, wanneer bezoekers vanwege de
kwalijke lucht – een veelgehoorde klacht in de grote stad – noodgedwongen binnenshuis bleven,
kaartten en hun journaal bijwerkten.91 Ook moest de woning respectabel zijn. Na een eerste kennismaking met de elite werden reizigers immers op een tegenvisite getrakteerd. Dat leidde soms

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Van Kinschot 1915, 245.
Six van Chandelier 1990, 512.
Idem, 483-484.
Frank-van Westrienen 1983, 122.
Ma̜
czak 2001, 68-81.
Hellemans Hooft 2001, 182-184.
Neander 1680-1683, 16.
Cf. Griep 1988, 135-154. Voor de vroegmoderne miasmatheorie, zie: Halliday 2001, 1469-1471.
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tot ongemakkelijke situaties. In Rome werden Coenraad Ruysch en zijn neef in alle vroegte opgeschrokken toen de geleerde broers Ottavio (1636-75) en Paolo Falconieri (1634-1705) de bel
schelden. De barbier was nog bezig en de bewoners hadden hun nachttabbaard nog aan. Om de
hoge heren niet tegen het hoofd te stoten – de Italianen waren volgens hem berucht vanwege het
belang dat zij aan plichtplegingen hechtten – mat Ruysch zich “een seer hardtneckkige complimenteuse beleeftheijt” aan.92 De gebroeders Falconieri hadden immers het luisterende oor van
Christina van Zweden (1626-89), een vorstin met wie Ruysch en zijn neef graag goede contacten
bleven onderhouden.93
Daarnaast was het zaak om goed personeel in te huren, zoals knechten, wasmeiden, koetsiers en gidsen. Nederlandse bedienden gingen soms mee op reis, maar hun aantal was doorgaans
beperkt. Ook het inhuren van buitenlands personeel gebeurde op aanbeveling. Contact met buitenlandse bedienden was gunstig voor de taalvaardigheid van een reiziger, die zo ook in een privésetting geconfronteerd werd met een vreemde taal.94 Omdat elitereizigers een uitstekende bron
van inkomsten vormden, boden lokale bedienden hun diensten aan. Die vrijpostigheid viel niet
altijd in de smaak. Een onbeleefde docent Frans werd door de bediende van Jacob van Foreest
(1640-1708) in Caen al snel weggestuurd, afgepoeierd met vijftien stuivers.95 Bij aankomst in herberg ‘Den Koninck van Denemarke’ in Rome werden Coenraad Ruysch en zijn neef tot hun frustratie belaagd door een stoet potentiële bedienden:
Wij wierden daedelijck gequelt van staffiers [bedienden] die haer dienst presenteerden en
barbers die ons sceeren wilden, als oock wijven die ons linden wilde wassen, dat wij
resolveerden het heele sootje met gewelt van de trappen te doen dansen en de deur toe te
sluijten sonder iemandt meer open te doen.96
Op advies van landgenoten huurde Ruysch desalniettemin een bediende in.97 Ook betaalde hij
voor de diensten van een ‘antiquario’, een gids met verstand van de Romeinse oudheid. Vanaf
het Capitool liet hij de man uitleg geven over “de gansche constitutie van out Romen met alle de
antiquiteyten die wij ondeckken kosten, t’ welck hij seer wel deden als met de aucteuren
bevestigende.”98
Tijdens diplomatieke missies diende een grote groep in livrei uitgedoste bedienden als
statussymbool. Zo noteerde Arnout Hellemans Hooft dat het gezantschap van ambassadeur Anthony Oetgens van Waveren (1585-1658) en burgemeester Jacob de Witt (1589-1674) naar
Lübeck in het voorjaar van 1653 werd bijgestaan door een hofhouding van maar liefst zesendertig bedienden, waaronder een barbier, een trompetblazer, een keldermeester en een predikant.99
Ook op de educatiereis zijn dergelijke voorbeelden van machtsvertoon te vinden. De jonkheren
Philips en François de Zoete van Laecke en hun neef Cornelis van Aerssen (1637-88) contracteerden bij aankomst in Parijs onmiddellijk een aantal knechten en huurden een koets met sierlij-

92.
93.
94.
95.
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Ruysch 1674-1677, f. 48r.
Ibidem.
Gallagher 2019, 188-195.
Van Foreest 1660a, 13.
Ruysch 1674-1677, f. 38r.
Ibidem.
Idem, f. 43r.
Hellemans Hooft 1653, f. 140r.
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ke gordijntjes om te zien en gezien te worden. Volgens de Staatse gezant François van Aerssen
(1572-1641), grootvader van Cornelis, was buitenlands personeel een pre om op stand te kunnen
leven.100 Ook Coenraad Ruysch regelde in Rome een sjees met geüniformeerde koetsier, maar
haastte zich te vermelden dat de huurprijs van dertien pistolen per maand aanzienlijk lager was
dan gemiddeld.101
Om de hospita en bedienden te kunnen betalen, was het van belang dat een reiziger bij
aankomst zo snel mogelijk zijn beurs aanvulde. Reizen met geld op zak werd pertinent afgeraden.
Dat kon de aandacht trekken van struikrovers en aanleiding geven “om gespolieert [beroofd] of
vermoort te worden.”102 In plaats daarvan zocht men een bevriende bankier of handelaar op om
krediet- en wisselbrieven te verzilveren.103 Familiecontacten met internationale handelshuizen bepaalden voor een groot gedeelte de route van de educatiereis. Evenals overstromingen, pestepidemieën en boerenopstanden kon de afwezigheid van een geschikte bankier funest zijn voor een
bezoek aan een buitenlandse stad.104 In journalen figureren vaak dezelfde handelshuizen, wat lijkt
te suggereren dat de visvijver niet al te groot was. Zo riepen Constantijn Huygens jr. en de gebroeders De Witt de hulp van Johan Hoeufft (1578-1651) te Parijs in en was in Genève vanaf
het midden van de eeuw de bankiersfamilie Calandrini een belangrijke handelspartner.105

4.3.2. Kasboeken en consumptiepatronen
Zodra een reiziger logies had gevonden, personeel had ingehuurd en wisselbrieven had verzilverd, kon hij zich nestelen in Parijs. Hij had de middelen om op stand te leven. In een aantal
gevallen is goed te achterhalen wat een reiziger zoal uitgaf in Parijs. Voor het thuisfront, dat geïnteresseerd was in de onkosten van hun zoon in het buitenland, werd soms een kasboek op papier gezet. Hoewel kasboeken een concreet overzicht geven van de dagelijkse kosten, zitten er
haken en ogen aan het gebruik ervan. Allereerst zijn er relatief weinig reiskasboeken overgeleverd. Het corpus van dit proefschrift bevat slechts zeventien losse kasboeken of verslagen met
kasboekaantekeningen.106 Daarnaast zijn de documenten vaak incompleet of foutgevoelig. Het
omrekenen van buitenlandse valuta kostte immers veel tijd en moeite. In sommige gevallen werden ouders op het verkeerde been gezet door het verdoezelen van uitgaven voor drank, gokken
en prostitutiebezoek. Onderzoekers hebben bij het berekenen van consumptie niet alleen te ma100. Verhoeven 2009a, 120; 253.
101. Ruysch 1674-1677, f. 45v.
102. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 2r.
103. Ma̜
czak 2001, 130-136.
104. Stoye 1952, 66; Dibon 1963, 13. Cf. Huydecoper 1649; Journael van mijne reijse 1666; Van der Vinne 1652-1654.
De afwezigheid van financiële contacten wordt zelden benoemd. Zeker in vergelijking met oorlogen en epidemieën,
die goed gedocumenteerd zijn, is de afwezigheid van contacten lastig aan te tonen.
105. Frank-van Westrienen 1983, 129.
106. Het gaat om de kosten van Johan en Cornelis de Witt van 1645 tot 1647 (De Witt 1645-1647); Johan Thijs van
1646 tot 1648 (Thijs 1646-1648); Arnout Hellemans Hooft van 1649 tot 1651 (Hellemans Hooft 1649-1651, ff.
192v-194v); Joan Huydecoper jr. in 1649 (Huydecoper 1649, 1-41; [42-49]); Lodewijk Huygens in 1652 (Huygens
1652, ff. 184v-192v); Philip Ernst Vegelin van Claerbergen in 1656 (Vegelin van Claerbergen 1656); Jacob van
Foreest in 1660 en 1661 (Van Foreest 1660-1661b); Balthasar Moretus II in 1663 (Moretus II 1663, 6); Adolf
Hendrik van Rechteren in 1679 (Van Rechteren 1679, [1-5]); Johan Willem van Rechteren, heer van Verborch, in
1686 (Van Rechteren 1679, [10-11]); Reinhard van Rechteren naar Venetië (Van Rechteren 1679, [12-13]); Abraham,
Arent en Pieter van der Meersch in 1687 (Van der Meersch 1700, 13-14); Laurens Gronovius tussen 1693 en 1695
(Gronovius 1693-1695); Adriaan Gerrits van Assendelft in 1696 (Van Assendelft 1696, [13-14]); Pieter van der
Meersch in 1700 (Van der Meersch 1700, 15); Arent van der Meersch in 1703 (Van der Meersch 1703, [53-60]; [61]);
Allard de la Court in 1707 (De la Court 1707).
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ken met beperkte en lacuneuze bronnen, maar ook met wisselkoersen, inflatie en wisselende
levenskosten per land en per regio. In alle uitkomsten zit daarom een onzekerheidsmarge ingebakken. Ondanks die problemen zijn kasboeken een bruikbare aanvulling op reisverslagen, zeker
omdat journalen doorgaans niet uitweidden over dagelijkse kostenposten. Als we de uitgaven van
Jacob van Foreest in de zomer van 1660 analyseren, toen deze reiziger Parijs en de omringende
koninklijke paleizen aandeed, komen we tot het volgende consumptiepatroon.
Tabel 5: Consumptiepatroon van Jacob van Foreest (gedurende 96 dagen)107
Kostenpost

Absolute
in fl.

consumptie Dagelijkse consumptie Procentuele consumptie
in fl.

Transport

373,70

3,90

41,72%

Verblijf

270,20

2,80

30,16%

Diensten

40,25

0,40

4,49%

Kleding

164,65

1,70

18,38%

Educatie

30,85

0,30

3,44%

16,15

0,20

1,80%

895,80

9,30

100

Amusement
Totaal

Gedurende de 96 dagen dat Jacob van Foreest om en nabij Parijs verbleef, gaf hij ongeveer fl.
9,30 per dag uit.108 Hij splitste niet alles uit, maar niettemin krijgen we een uitgebreid beeld. Hij
betaalde het transport naar Parijs (fl. 18,-), de belasting voor zijn bagage (fl. 2,70) en de verschillende uitstapjes naar de kastelen van Rueil, Neuilly, Saint-Cloud, Fontainebleau en Saint-Denis (fl.
35,30). Met name de aanschaf van paarden, een zwarte, rode en grijze ruin, kostte een lieve duit
(fl. 290,-). In Parijs verbleef hij aanvankelijk in de herberg ‘La croix de fer’ in de Rue Saint-Denis
(fl. 36,15) om uiteindelijk bij een hospita onderdak te vinden in het faubourg Saint-Germain (ca.
fl. 190). Daar betaalde hij het salaris en de verblijfkosten van zijn Hollandse knecht Adriaen (fl.
17,55) en huurde hij de diensten van muziekleraar Hautevec in (fl. 24,35). Hij schafte een viool
en muziekboek aan (fl. 6,75), telde geld neer voor kleding van kostbaar blauw linnen (fl. 46,25)
en kocht een groot assortiment handschoenen (fl. 4,25), kousen (fl. 16,50), schoenen (fl. 7,40),
ondergoed (fl. 12,25), hoeden (fl. 11,-) en pistoolholsters (fl. 3,50). Aan amusement gaf hij weinig
uit. Wel spendeerde hij enkele avonden in het theater (fl. 15,40).109
Wanneer we deze kosten vergelijken met de kasboeken van buitenlandse reizigers, dan
had Jacob van Foreest geen afwijkend uitgavenpatroon. Hij was zeer gemiddeld. Blijkens hun

107. Deze analyse is gebaseerd op het kasboek van Jacob van Foreest van 27 mei tot 3 september 1660. Van Foreest
1660-1661b, [5-24]. Van Foreest verbleef 96 dagen in Parijs en maakte in de tussentijd uitstapjes naar onder andere
Rueil, Saint-Cloud, Fontainebleau en Saint-Denis. Onder ‘transport’ wordt verstaan kosten voor vervoer, stalling,
douane en de koop van paarden; onder ‘verblijf ’ kosten voor overnachtingen en maaltijden; onder ‘diensten’ kosten
voor bedienden, wasvrouwen en barbiers; onder ‘educatie’ kosten voor docenten en lesmateriaal en onder
‘amusement’ kosten voor theaterbezoek, souvenirs en gokken. Die categorisering is gebaseerd op: Verhoeven 2006,
73-74. De dagelijkse consumptie is afgerond op stuivers.
108. Tijdens de 214 dagen die genoemd zijn in het kasboek gaf Van Foreest fl. 1992,65 uit. Dat is fl. 9,31 per dag.
Van Foreest 1660-1661b.
109. Van Foreest 1660-1661b, [5-24].
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kasboeken gaven Nederlandse reizigers gemiddeld zo’n tien gulden per dag uit.110 De gebroeders
De Witt spendeerden samen gemiddeld veertien gulden per dag.111 Joan Huydecoper (1625-1704)
werd door zijn vader een dagelijkse limiet opgelegd van tien gulden.112 Zeker in vergelijking met
de Britse, Duitse en Franse elite, die soms een peperdure, ostentatieve levenswijze had, waren de
uitgaven van de Nederlandse burgerlijke klasse relatief bescheiden.113 Omgerekend gaf James
Cecil (1713-80), de zesde graaf van Salisbury, fl. 35,50 per dag uit, de Duitse graaf Ferdinand
von Fürstenberg (1661-1718) spendeerde fl. 73,95 per dag en de Zuid-Nederlandse politicus Jan
van Brouckhoven (1644-1725), graaf van Bergeyck, telde de astronomische som van fl. 201,70
neer voor zijn dagelijkse vermaak – grofweg drie, zeven en negentien keer zo veel als Jacob van
Foreest.114 De uitgaven van Nederlandse reizigers verbleken kortom met die van de buitenlandse
adel. Desalniettemin mogen de kosten niet onderschat worden. Vergeleken met arbeiders en de
geschoolde middenklasse in de zeventiende eeuw gaven jongeren op educatiereis een klein fortuin uit. Hoewel de schattingen schommelen verdiende een vakman rond de twintig stuivers per
dag. Elitereizigers gaven per dag eenvoudig het tienvoudige daarvan uit.115
Er lijkt geen onmiddellijk lineair verband te zijn tussen persoonlijk vermogen en reisuitgaven. De Mechelse edelman Corneille van den Branden (1690-1761), heer van Reet, lette op zijn
educatiereis weliswaar niet op de kleintjes bij de aanschaf van luxe souvenirs als verrekijkers, vergulde zonnewijzers en een ris kristallen flacons, maar kwam niet boven de fl. 10,85 per dag uit.116
Adriaan Gerrits van Assendelft (1664-1742), thesaurier van Delft, telde fl. 13,25 per dag neer
voor zijn achtdaagse familietrip naar Kleef en paleis Het Loo, maar deed dat voor een groter
reisgezelschap.117 Hoewel beiden gezien hun sociaal-economische positie voldoende te besteden
hadden, vielen de reiskosten mee. De steenrijke textielindustrieel Allard de la Court (1688-1755),
die tot het financiële topsegment van de Republiek behoorde, reisde in 1707 sober en spendeerde
slechts fl. 6,40 per dag.118 Die kosten stegen aanzienlijk tijdens zijn reis naar Londen in 1710,
waar hij zijn garderobe aanvulde en fl. 19,22 per dag uitgaf.119
Conspicious consumption, het breed uitmeten van persoonlijk vermogen als statussymbool,
was niet bepaald usance was onder Nederlandse reizigers. Gefortuneerde jongemannen als Johan
de Witt (1625-72), Allard de la Court en Corneille van den Branden deden qua vermogen niet
onder voor de buitenlandse adel, maar voelden niet de noodzaak om een groot gedeelte van hun
erfenis op te souperen omwille van uiterlijk vertoon. Ook in dit opzicht verschilt de Nederlandse
educatiereis van Europese equivalenten.120 Deze resultaten staan haaks op het negatieve beeld
110. Verhoeven 2009a, 249 (met name voetnoot 31). Volgens Verhoeven bedroegen de gemiddelde dagelijkse
uitgaven 184,9 stuivers (fl. 9,25). De dagelijkse uitgaven schommelden tussen de honderd (fl. 5,-) en vierhonderd
stuivers (fl. 20,-) per dag.
111. De Witt 1645-1647.
112. Frank-van Westrienen 1983, 82-85.
113. Verhoeven 2009a, 253.
114. Idem, 248.
115. De Vries 1984, 165-167. Aan die berekening zitten natuurlijk heel wat haken en ogen, bijvoorbeeld over
periodisering, belastbaar inkomen en de verschillen tussen stad en land. Zie bijvoorbeeld: Van Zanden 1987,
562-609.
116. Verhoeven 2006, 73.
117. Van Assendelft 1696, [13-14]. Hij werd vergezeld door zijn echtgenote Maria Magdalena van Beresteijn
(1667-1715), zijn dochters Catarina en Maria, zijn zus Maria (†1744) en zijn zwager Willem (†1744).
118. Verhoeven 2006, 73.
119. Verhoeven 2009a, 66.
120. Idem, 247-255.
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van reizigers als spilzieke losbollen, die in het buitenland zonder enige scrupule het zuurverdiende spaargeld van hun vader over de balk gooiden.121 Hoewel het leefgeld een heikel punt was, leken Nederlanders zich in te houden, zeker in vergelijking met hun Europese leeftijdsgenoten.122
Mogelijk zijn deze beperkte kosten te koppelen aan calvinistische idealen als deftige soberheid,
waardigheid en oprechtheid.123 Uit reisverslagen blijkt in ieder geval dat reizigers zich vaak zorgen
maakte over onkosten, economisch voordeel probeerden te behalen en meer dan eens in conflict
kwamen met verkopers en herbergiers, die in hun ogen belachelijke bedragen vroegen.
Binnen de groep kon natuurlijk wel frictie ontstaan over het verschil in leefgeld. Tijdens
het Heilige Jaar 1625 bezocht Willem van den Vondel (1603-28) met een vijfkoppig gezelschap
Italië. In een brief aan zijn broer, de dichter Joost van den Vondel (1587-1679), beklaagde hij
zich over de sobere levensstijl die hij en Herman van den Berg moesten betrachten. Er was een
sterk contrast met de uitgaven van de andere reisgenoten:
Gij klaagt over de uitgaven, laakt onze weelde, spoort mij aan tot voetreizen en dringt op
zuinigheid aan. Dat de uitgaven groot zijn, erken ik, doch indien ze op een behoorlijken
titel geschieden, hebt gij geen reden tot afkeuring. Ge moet weten dat er van het begin af
onder ons gezelschap een soort van tweespalt bestaan heeft: de eenen, meer voornaam,
waren geneigd tot zekere goede sier, de anderen, van minder allooi – ik bedoel Herman
van den Berg en mijzelven – volgden een meer zuinige, strenge en sobere levenswijs. Van
middagmaal hebben we ons zo goed als altijd onthouden; ‘s avonds gebruikten we een
avondmaal, daar we anders geen toegang tot herbergen noch nachtverblijven konden
verkrijgen. Zoo deden we onderweg. Te Rome echter hebben we eerder karig dan zuinig,
eerder schriel dan sober geleefd, en reeds dikwijls waren we aan ‘t kijven, of het
aangeschafte voedsel, indien wij zoo daarmee voortgingen, voor ons levensonderhoud zou
volstaan.124
De oudere broer schreef dat hij beknotte op maaltijden en vervoer op korte dagtripjes. Desondanks pakten Rome en Napels duurder uit dan gepland. De reiziger schermde speels met zijn
Leidse rechtenstudie door te stellen dat zwijgen instemmen betekende en dat in een juridisch geschil tussen maag en ogen de benadeelde partij het leek te winnen. Zijn ogen konden zich te
goed doen aan de pracht en praal van Italië, maar zijn buik bleef rammelen:
De buik heeft tegen de oogen een rechtsvordering wegens plichtverzuim ingebracht, op
grond dat er voor hen zoo overvloedig gezorgd, hij daarentegen verwaarloosd wordt; het
geding is nog hangend, en, tenzij de rechter zich partij stelle, vrees ik dat de oogen het
verliezen.125

121. Warneke 1995, 1-4.
122. Frank-van Westrienen 1983, 81-85.
123. Verhoeven 2009a, 251-252.
124. Willem van den Vondel aan Joost van den Vondel, Rome, maart 1625 (Vondel 1935, 30-32). Vert. J.F.M. Sterck.
“Quereris de sumptibus, et luxum culpas, pedibus et utar mones, et frugalitatem suades. Sumptus magnos fateur sed
si ex titulo honesto non habebis quod culpes. Scies semper extitisse factionem quandam inter nostros quorum pars
splendidior sequebatur lautitiam quandam majorem: alii sordidiores (intelligo Herm. Montan. et me) parce, duriter et
frugaliter magis vivebant. Prandiis fere semper abstinuimus, Vespri Coenam sumpsimus neque enim aliter ad
Hospitia et tecta eorum nos admittebant sic in itinere, Romae vero viximus deparci magis quam parci, avari magis
quam frugales, et jam saepe contendimus an assumpta alimonia sufficere(n)t vitae si in iis perseveraremus.”
125. Ibidem. “Actionem inofficiosi insituit venter adversus oculos quod illi curentur tantopere, hic negligatur: pendet
adhuc judicium, et ni litem suam judex faciat, vereor ne contra oculos judicetur.”
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4.3.3. Kleding, kunst en boeken
Om goed voor de dag te komen en de Parijse elite te imponeren was een aanzienlijk vermogen
nodig. Weliswaar vormden transport en verblijf de grootste kostenposten, bij aankomst in de
grote stad werd er ook grof geld neergeteld voor nieuwe kledij, pruiken en degens. Dat waren
statussymbolen pur sang.126 Het was tevens een middel voor self-fashioning. Aan het buitenland liet
de reiziger zien dat hij assimileerde, aan het vaderland dat hij een kosmopolitische opleiding had
genoten.127 Reizigers bestelden een modieuze outfit, lieten hun verwilderde “baert de campagne”
bijscheren en zetten in het openbaar weer een pruik op.128 In januari 1686 schreef Wicher Pott
aan zijn vader Pieter dat hij zich bij aankomst in Rome een volledig nieuwe outfit had aangemeten. Voor de prijs van “driehondert ettelijcke guldens” kon hij zich in de stad vertonen in een
nieuwe broek van zwarte zijde, versierd met goudgele bloemen, een modieus vest met gouden
knopen en boordjes, een nieuwe degen, hoed, schoenen, kanten das en manchetten.129 De uitgaven liepen hoog op. Jacob van Foreest gaf een vijfde van zijn bijna 900 gulden in Parijs uit aan de
diensten van de kleermaker.130 Johan en Cornelis de Witt (1623-72) spendeerden meer aan hun
kleding dan aan hun vervoer door Frankrijk (respectievelijk fl. 2.244,- en fl. 2.132,-).131 In hun
kasboek komt een hele garderobe voorbij: pluimen, knopen en ponjetten, oorijzers, kousen en
onderkousen, handschoenen, mantels, hoeden, laarzen en ten minste veertien paar schoenen.
Ook hun knecht werd vrijgehouden.132 In Rome deinsde Coenraad Ruysch terug voor de hoge
bedragen die de zijdeverkopers vroegen voor zakdoeken versierd met brokaat: “Men soude hier
wel hondert pistoolen laeten kunnen sonder veel pacckagie mede te nemen”.133 Als troostprijs
kocht hij in de nabijgelegen Borgo Orefici, de wijk van de goudsmeden, een fraai doosje voor
zijn snuiftabak.134 Overigens viel er over de kwaliteit te twisten. Textielmagnaat Pieter de la Court
van der Voort reageerde schamper over het aanbod van zijn Parijse concurrenten. Zijn kostuum
van chagrijn, een materiaal van hard korrelig leer, veroorzaakte naar eigen zeggen veel chagrijn:
“want wie drommel zal altoos wille met chagryn belaade zyn, ik klouw myn kop als daar om
denk”.135
Kleding en afkomst waren in de vroegmoderne tijd sterk met elkaar verbonden. Mode
was non-verbale communicatie die status, gender en smaak, maar ook nationaliteit aangaf.136
Meer nog dan abstracta als nationale deugden en ondeugden was klederdracht een onmiddellijke
markeerder van identiteit.137 Voor de theaterganger was één blik op de vreemde uitdossing van
een acteur voldoende om zijn rol in het stuk in te schatten.138 Het uiterlijk van buitenlanders –
doorgaans uitgesplitst in dat van mannen, vrouwen en gezagsdragers als magistraten of clerici –

126. Ribeiro 1984, 115.
127. Stannek 2001, 162-180; Stannek 2003, 332-344.
128. Ruysch 1674, f. 16v.
129. Wicher Pott aan Pieter Pott (†1691), Rome, 31 januari 1686 (Pott 1685-1686).
130. Van Foreest 1660-1661b, [5-24].
131. De Witt 1645-1647.
132. Ibidem.
133. Ruysch 1674-1677, f. 102r.
134. Ibidem.
135. Pieter de la Court van der Voort aan Sara Poelaert, Parijs, 15 augustus 1700 (De la Court van der Voort 1928,
46).
136. Wigston Smith 2015, 5.
137. Hoenselaars 1998, 93-119. Zie ook pagina 297-306.
138. Wigston Smith 2015, 5-6.
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was een thema dat met verwondering werd aangestipt. Het aanmeten van buitenlandse kledij
werd als problematisch ervaren. In de eerste plaats kwam dat doordat uiterlijk vertoon werd beschouwd als oppervlakkig zonder educatieve functie. Praktische kleding werd wél gewaardeerd.
Zo raadde de Amsterdamse vader aan een zijden kooldragers- of schoorsteenvegerskap met een
aangenaaide karmozijnen masker te laten maken om de sneeuwstormen in de Alpen te trotseren.139 In zijn bespreking van de modieuze kleding die in het buitenland te koop was, zag hij vooral raakvlakken met zeelui naar de Oriënt. Net zoals Indiëvaarders exotische papegaaien en aapjes met zich meenamen in plaats van kostbaar edelgesteente, zo bestond het risico dat de
meerwaarde van een educatiereis zou bestaan in “nieuw mode’s kleedje met meenigte bonte linten, pluymen, etc. en in wat gemaakte grimassen en belaggelyke gesten.”140 Het aanschaffen van
buitenlandse kledij vol sierlijke snuisterijen betekende een cultureel verraad. Periodieken als de
Spectator zagen mode als synoniem voor de Franse verwijfdheid, ijdelheid en decadentie.141 Ook in
Engelse literatuur werd die conclusie getrokken.142
Naast kleding werden er ook veel souvenirs op de kop getikt.143 Het aanschaffen van exclusieve buitenlandse kunst en luxeproducten werd een steeds belangrijkere reismotivatie.144 Reisgidsen bevalen niet langer alleen kerken en antiquiteiten aan, het luxe assortiment van winkels en
boetieks in de Parijse winkelstraat Rue Saint-Honoré werd eveneens genoemd.145 Met name gedurende de achttiende en negentiende eeuw werd flaneren in winkelstraten een respectabele activiteit.146 In de zeventiende eeuw zien we het met name terug in verslagen van plezierreizen, de
korte tripjes die welgestelde families maakten naar nabijgelegen steden als Kleef, Spa, Antwerpen
en Brussel.147 Ook Nederlandse educatiereizigers deden grote uitgaven, zij het minder dan hun
Britse leeftijdsgenoten.148 Christopher Hibbert geeft in zijn klassiek geworden studie over de Engelse educatiereis de volgende opsomming van aangeschafte aandenkens:
books of prints, medals, maps, paintings and copies of paintings at Rome, as well as scent,
pomatums, bergamot, imperial oil, and acqua di millefiori; snuff-boxes and silk from
Venice; glasses from Murano; swords, canes, soap and rock-crystal from Milan; mosaics of
dendrite, and amber, musk and myrrh from Florence; point lace, sweet-meats and velvet
from Genoa; snuff and sausages from Bologna; fire-arms from Brescia; milled gloves
from Turin; masks from Modena; spurs and toys from Reggio nell’Emilia.149
De lijst souvenirs was groot. Schilderijen en standbeelden, prenten en vedute, antieke munten en
medailles, klokken, parfums, pommades en luxe zeep, pruiken, flessen wijn en snuiftabakdozen,
rozenkransen, speelgoed, sierlijke ivoren kistjes en pennenmessen: er werd van alles aangeschaft.
Jan Teding van Berkhout (1713-66) bijvoorbeeld wist tijdens zijn bezoek in Rome vijftien pren139. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 3v. Voor de Alpenreis, zie: Bernard 1978; Von der Dunk 1994, 83-96.
140. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 5v. De Amsterdamse vader lijkt hier de apodemische inleiding van
Richard Lassels’ Voyage of Italy te parafraseren. Lassels 1670, ‘A Preface to the Reader’.
141. Verhoeven 2009a, 247.
142. Warneke 1995, 85-90.
143. Sutton 1982; Moore 1985; Christie’s 1995; Pinelli 2010.
144. Engerman 1994, 14-15.
145. Verhoeven 2009a, 101.
146. Lesger en Furnée 2016, 1-14.
147. Verhoeven 2013, 262-283.
148. Frank-van Westrienen 1983, 308; 315-316.
149. Hibbert 1969, 165.
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ten op de kop te tikken van graveur Lieven Cruyl (º1634).150 Zijn oudoom, Coenraad Ruysch, had
destijds nog les van de man gehad.151 Arnout Hellemans Hooft kocht in Rome boeken, kaarten,
handschoenen en tientallen flacons met zalfjes en geurende oliën ter waarde van fl. 42,-. Voor de
Italiaanse familievriend Marganetti werden kazen, tonijn, gitaarsnaren en zaden van aubergines,
sjalotten en verschillende soorten sla meegenomen. Marganetti had de jongen van tevoren een
boodschappenlijstje laten opschrijven.152
Voor de aanschaf van bijzondere goederen werd vaak een omweg gemaakt. Het Italiaanse dorp Montefiascone, gelegen aan het meer van Bolsena ten noorden van Rome, trok van heinde en verre bezoekers vanwege zijn gerenommeerde wijn.153 In Venetië maakten bezoekers een
boottocht naar Murano om het kleurrijke Muranoglas aan te schaffen. Poggibonsi, een dorp nabij Siena, stond bekend om zijn excellente snuiftabak en Grenoble raakte beroemd om zijn handschoenen. Uitmuntende pistolen waren te koop in Bréscia en Abbeville.154 Hendrik Jordens
(1663-1715) en zijn neef Antoni Eeckholt werden in die laatste stad overrompeld door
wapenhandelaren:
[E]n van daer op Abbeville, daer wij nauwelix uit de coets waren getreden, of wierden ons
terstont diverse rare snaphanen en pistolen nevens gevesten van degens aengepresenteert,
daer wij oock ieder een van de beste paeren pistolen dien wij costen vinden hebben gekoft,
om dat dit geweer voor t’ beste, dat in Vranckrijck gemaeckt wordt, wort gehouden,
weshalven dese plaets hier door bij al de werelt beroemt is […]155
Thuis werden kunstwerken en luxegoederen uitgestald. Ze vormden een tastbaar statussymbool, een teken dat de bewoner van het pand een moeizame en kostbare reis door Europa
met succes had volbracht. Met aangeschafte schilderijen, beelden en zeldzame munten uit Frankrijk en Italië kon hij zijn publiek verwonderen en imponeren. Boeken, bladmuziek en prenten
kwamen terecht in de familiebibliotheek en inspireerden een volgende generatie reizigers.156 Constantijn Huygens kocht in Venetië bijvoorbeeld bladmuziek, “musicaque ad Bataves aures collecta
supellex”, muzikale goederen aangeschaft voor Bataafse oren.157 In veel gevallen werden deze objecten onderdeel van een persoonlijke verzameling. Ze geven er ook blijk van dat reizigers nog
ver na hun educatiereis bezig waren met de Franse en Italiaanse kunst en cultuur. In de gevallen
van de Harderwijkse geleerde Ernst Brinck en de Amsterdamse bibliofiel Jan Six (1618-1700), die
een aanzienlijke collectie boeken en schilderijen aanschafte in Venetië, was de buitenlandreis het
startpunt van een tomeloze verzamelwoede.158
Per boot werden grote verzamelingen kunst verzonden. Constantijn Huygens schafte op
zijn reis naar Venetië in 1620 een aanzienlijke collectie souvenirs aan, waaronder bladmuziek en
een kostbare spiegel, die hij zijn moeder cadeau wilde doen. Helaas werd de vracht onderweg on-

150. Teding van Berkhout 1740, ‘Liste’.
151. Ruysch 1674-1677, f. 45v; 47v; 49r.
152. Hellemans Hooft 2001, 21.
153. Riessner 1982, 1-14; Ficari 2013.
154. Cf. Wicher Pott aan Pieter Pott, Turijn, 26 juli 1686 (Pott 1684-1686).
155. Jordens 1684-1685, [67-68].
156. Brundin en Roberts 2015, 51-78.
157. Rasch 2015, 95.
158. De Winkel 2006, 112; Swan 2012, 7-11; Mak 2016.
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derschept door Noord-Afrikaanse piraten.159 Uit het lijvige kasboek van Elisabeth Coymans
(1595-1653) blijkt dat de succesvolle koopmansfamilie Deutz vijftien grote scheepsvrachten met
schilderijen en marmeren beelden ontving vanuit de Italiaanse havenstad Livorno. Daaronder bevonden zich werken van grootheden als Paolo Veronese (1528-88) en Titiaan (ca. 1488-1576),
publiekslieveling Claude Lorrain en diverse Nederlandse schilders.160 Boedelinventarissen en erfenissen laten zien wat er met de aankopen gebeurde. Coenraad Ruysch liet een grote verzameling
gouden, zilveren en koperen munten en gedenkpenningen na, die hij tijdens zijn verblijf in Rome
had weten te verwerven. Die numismatische hobby deelde hij met koningin Christina van Zweden en de Milanese verzamelaar Manfredo Settala (1600-80), aan wie hij vol bewondering een collector’s item liet zien: een penning die de moord op de gebroeders De Witt in 1672 memoreerde.161
Op reis schafte Ruysch verschillende munten aan, waaronder een van het wapen van Venetië en
een van paus Clemens X (1590-1676) tijdens het Heilige Jaar 1675.162 In de veilingcatalogus van
de Bibliotheca Ruyschiana worden zestig prenten, tachtig moderne en antieke penningen en verschillende kaarten en globes vermeld.163
Op de educatiereis was het daarnaast een goed gebruik voor een reiziger om zich te laten
schilderen. De Britse adel liet zich met name in de achttiende eeuw portretteren tegen een
achtergrond die de culturele rijkdom van de Romeinse oudheid liet zien. De ruïnes en sierurnen
waren in de praktijk vaak verkeerd gesitueerd of gefabuleerd in zogenaamde capriccio’s. Belangrijker was het portretteren van de verfijnde kleding en de ontspannen houding, die de adellijke
sprezzatura van de reiziger weergaven.164 Meer nog dan kleding of een universiteitsbul, was een
persoonlijk schilderij een tastbaar bewijs van culturele superioriteit. Het was self-fashioning in de
zuiverste zin van het woord.165 Ook enkele Nederlanders bestelden een portret.166 Reizigers als
Joan Huydecoper jr., Arnout Hellemans Hooft en Tjepcke van Eminga lieten zich op een
schilderij vastleggen. Hoewel de drie schilderijen niet zijn overgeleverd, schreven de reizigers in
hun journaal dat ze voor een portret zaten. Uit zijn kasboek weten we dat Huydecoper er vijftien
gulden voor neertelde.167 Willem Backer (1656-1731), schoonzoon van Pieter de la Court (ca.
1618-85), kocht op zijn educatiereis in 1679 een vierdelige reeks portretminiaturen bij de Venetiaanse schilder Sebastiano Bombelli (1635-1719).168 Zijn kleindochter Adriana (1696-1748) werd
tijdens haar verblijf in Londen met haar zwager Johan Meerman (1687-1746) op het doek vereeuwigd door de Zweedse kunstenaar Michaël Dahl (1656-1743).169 Haar oom van moederskant,
de Leidse koopman Jan Poelaert (1653-1701) bestelde op zijn bezoek aan Italië eveneens een
portret, waarschijnlijk vervaardigd door Niccolò Cassana (1659-1714). Gehuld in een statige rode
mantel wijst hij op het Venetiaanse dogepaleis. Het portret is niet de enige prijs die Poelaert mee
terugnam. Uit de inventaris van Pieter de la Court van de Voort uit 1731 blijkt dat de Italiëganger
159. Huygens 2003, 15.
160. Bikker 1998, 277-311.
161. Ruysch 1674-1677, f. 21v; 53r.
162. Idem, f. 43r; Ruysch 1731-1745.
163. Bibliotheca Ruyschiana 1732, 50-51; 55-61.
164. Bowron 2007, 37-88.
165. Jardine 1998, 275-330.
166. Frank-van Westrienen 1983, 308; 315-316; De Leeuw 1984b, 25-26; Mens 1984, 85-87; Van Veen 1992, 102-103;
Bikker 1998, 287; Jansen 2011, 95.
167. Huydecoper 1649; Hellemans Hooft 2001, 21; Van Eminga 1679-1682, f. 79r.
168. Diercks en Dudok van Heel 2010, 52-54; RKD, Sebastiano Bombelli.
169. RKD, Michaël Dahl.
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meer dan twintig schilderijen op de kop tikte, waaronder landschappen van Jan Frans van
Bloemen (1662-1749) en een stuk van Palma de Jonge (ca. 1548-1628).170
Afbeelding 14: Jacob-Ferdinand Voet, Portret van Coenraad Ruysch (1675). Olieverf op doek, 66 x
57,5 cm. Privécollectie Teding van Berkhout.
In Rome maakten Nederlandse kunstenaars enkele reizigersportretten.171 De van origine Brusselse
schilder Michiel Sweerts (1618-64) vervaardigde
bijvoorbeeld rond 1648 een portret van de Amsterdamse linnenkoopman Anthonij de Bordes
(1615-78). Daarop zien we hoe de koopman na
een lange dagtocht wordt bijgestaan door een bediende die zijn rijlaarzen uittrekt.172 Ook de familie
Deutz, met wie Sweerts een vruchtbare handelsrelatie onderhield, werd het subject van verschillende portretten.173 De nauwe verwantschap met Italië is ook op latere schilderijen goed zichtbaar.
Gideon Deutz (1635-70), de benjamin van de familie, liet zich op twee schilderijen met een Italiaans landschap afbeelden. Op het werk van landschapsschilder Barent Graat (1628-1709) uit 1658
staat Deutz voor een enorme, maar fictieve Venetiaanse villa en op het werk van Abraham van
den Tempel (ca. 1622-72) uit 1669 poseert de handelaar statig voor de Capitolijnse heuvel in
Rome, inclusief het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius.174 De schilder Johannes Jansz. van
Bronckhorst (1620-95) portretteerde de dichter Reyer Anslo (1626-69), een metgezel van Arnout
Hellemans Hooft. Hoewel dat specifieke schilderij zoek is, weten we uit een gelegenheidsvers van
Joannes Six van Chandelier (1620-95) hoe het eruitzag.175 Met een dik aangezet vanitasmotief,
waarin de verf door de tand des tijds afbladdert, maar de literatuur onwrikbaar blijkt, wordt Anslo afgebeeld in zijn métier als schrijver, gebogen over een treurspel van Seneca:
Wat moeit ghy, Bronkhorst, uw penceel,
Met verw, zoo leevende, op ‘t panneel,
Om Anslo, Amstels geestigensoon,
Te brengen, naa syn dood ten toon? […]
Ghy beeldt, op syn begeer, dan waan,
Waar ‘t werreldsch van is ooverlaân,
Vol ydelheits, met zoo een niet.
Maar d’oope blaaren, die men siet,

170. Mens 1984, 99; Lunsigh Scheurleer 1987, 320-321; Verhoeven 2009a, 12.
171. Hoogewerff 1952; Briganti 1983.
172. Jansen 1991, 37-41.
173. Bikker 1998, 277-311.
174. RKD, Michiel Sweerts; Jansen 2011, 95.
175. Hoogewerff 1959, 159-160
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Van Seneka, op ‘t taafelkleed,
Waar aan hy peinsend sit, en meet
Een treurspel, of een ander dicht,
Dar steekt wat in, van meer gewicht.176
Van Coenraad Ruysch is ten slotte wel een portret overgeleverd.177 Ruysch zocht tijdens zijn verblijf in Rome in 1675 de diensten op van hoflieveling Jacob-Ferdinand Voet (1639-89), die in de
entourage rondom koningin Christina van Zweden verschillende Britse bezoekers portretteerde
en zelfs een beeltenis maakte van de toekomstige paus Innocentius XI (1611-89).178 In het
reisverslag van Ruysch wordt meermaals verwezen naar de sessies in het atelier, waar “altoos goet
geselscap” was te vinden.179 De werkplaats van een kunstenaar kon een ontmoetingsplaats zijn
voor de reizende elite.180

4.3.4. Recreatie
Ten slotte was er voldoende tijd voor recreatie.181 In de stad konden reizigers door sierlijk aangelegde parken wandelen en rijke privéverzamelingen bezoeken. Op de diverse tennis- en malievelden – Parijs was er eind zestiende eeuw meer dan honderdvijftig rijk – kwamen drommen
reizigers om te spelen en te flaneren.182 Van origine was het maliespel bedoeld voor de elite. Het
speelveld van Angers, dat Joan Geelvinck in februari 1664 bezocht, werd nog steeds gebruikt
door “de meeste en voornaemste juffrouwen en messieurs van de stadt”.183 Constantijn Huygens
jr. spendeerde een groot gedeelte van zijn tijd in Parijs en Lyon op de kaatsbaan. Dat deed hij
met vrienden en kennissen, maar ook met Zuid-Nederlandse en Britse reizigers. In Lyon speelde
hij bijvoorbeeld met de jonge Engelse dichter Charles Cotton (1630-87) en de dramaturg Thomas Killigrew (1612-83), die zich in de kring bevond van koning-in-exil Karel II (1630-85).184
Ook jachtpartijen, een adellijke vrijetijdsbezigheid pur sang, waren populair.185 De gebroeders De
Witt namen op het Engelse platteland rondom Bath deel aan de hertenjacht, Arnout Hellemans
Hooft schoot op patrijzen in de bossen van Blain en Gerard Hinlopen vermaakte zich met de
jacht in een lusthuis nabij Rennes.186 In Florence zag Coenraad Ruysch de jaarlijkse jachtcompetitie tussen de Piattelli en de Piacevoli, waaraan hij zijn bediende verlof gaf deel te nemen.187 In
het gezelschap van een Italiaanse markies schoot hij op vogels op het Lago del Fusaro bij Napels.
Hij presenteerde die jachtpartij als een chaotische veldslag:
‘t Voorscreve waeter is soo vol van seeker gevogelte, onse entvogels [eenden] niet seer
ongelijck, behalve aen den beck en den poten, dat het waeter nauewelyckx gesien kan
176. Six van Chandelier 1991, 453.
177. RKD, Jacob-Ferdinand Voet.
178. Jansen 2011, 94.
179. Ruysch 1674-1677, f. 53v.
180. Jansen 2011, 95.
181. Verhoeven 2009a, 98-105.
182. Frank-van Westrienen 1983, 239.
183. Geelvinck 1663-1664, f. 31v.
184. Huygens 1888, 141-142. De familie Huygens kocht later werk aan van Killigrew, zoals blijkt uit de
veilingcatalogus. Huygens 1903, 25.
185. Hendrikx 1999, 137-152.
186. De Witt 1645-1647, ff. 14v-15r; Hellemans Hooft 2001, 179-180; Hinlopen 1667-1668, 28.
187. Heywood 1904, 162.
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werden. […] Wanneer wij de vogels soo dicht op t’ lijf waeren dat sij t’ niet meer
ontswemmen kosten, soo gaven sij haer met duijsende over onse barcken en soo dicht dat
de scutter quaelijck tyt hadde het ander erin de handt te nemen. Die wat meer voor uyt
waeren, swommen al vort, t’ lustich om te sien hoe furieus de dechargie aenginck en hoe
de slach ordre in roete [in verwarring] raeckte als ieder sijn wilt op ginck soeken en dan
daer nae sich wederom rallieerde [verzamelde].188

dat de graaf van Seyssel “brouillerie had gehadt” door tijdens het dansen op de rok van partner
te staan. Huygens kreeg het zelf aan te stok met twee baronnen die verhaal kwamen halen waarom hij eerder die dag Wolfgang Julius (1622-98), graaf van Hohenlohe-Neuenstein, had beledigd
door diens plaatsje in de kerk op te eisen.194 Eerder had Huygens het ook al verbruid bij juffrouw
Roset, waarover de gemeenschap uitgebreid sprak:

De jacht was een kans om de Franse adel te observeren. Predikant Balthasar Bekker (1634-98)
deed in 1683 het jachtslot Fontainebleau aan, dat ziens inziens overigens niet onderdeed voor
Huis Honselaarsdijk, en zag het enorme jachtgezelschap van Lodewijk XIV. Bekker had alle gelegenheid om aandachtig te kijken naar de koning en zijn familie:

Was madame de Cré besoecken, daer daernae de comte de Seissel [de graaf van Seyssel]
quam en daernae tot Calandrini. Madame de Cré seij men dat men aen mademoiselle
Roset geseght had, dat ick soude geseght hebben: ‘Je l’crois bien visiter (te weten
mademoiselle Roset) mais elle n’a pas la demarche belle [Ik vind haar een bezoek waard, maar
ze heeft geen mooie houding].’195

Eer dat geschiedde, sagen wij verscheidene karossen de poort bij ‘t hondenhuis uit, en ‘t
veld overrijden; met mennigten te paerde, van alle kanten: en een bende van honden tot
250 toe, bij verscheidene dienaars geleid. Dit gemengd heir vloog veldwaarts over, den
koning vooruit […] Een wakker man, wel so dik als de lengde nodig had, en nochtans
langer dan gemeen. Bruin en matig pokdalig van aangesight: frisch van tred; en luchtig van
beweginge. De dauphin [Lodewijk (1661-1711)] kortachtig, en blank, geset van leden, niet
min dan wreed van gesight. De dauphine [Maria Anna Victoria van Beieren (1660-90)]
schotig, rank, en reght van talie; meer lang dan rond van aangesight, en van middelbare
schoonheid. Als een man gekleed, tot de jaght, had de voorste plaats ter slinkerhand des
konings. De dauphin achter haar, met eene andere dame ter reghter zyde. Ses bruine
peerden, voor de koets, die van den koning self, soo haast hij opsat den koetsier ‘t jaagzeel
afnemende, gemend, so ras als een pyl of vogel, door de lyfwaghten heen, ter poort uit
vlogen; ende met een omsien wech waren, datmen niet en wist waarheen. Ondertusschen
gingen trompen en trommelen, dat het gehoor geen gebrek leed. Dat was te seggen, de
koning gaat uit jagen, dat men ‘t siet.189

De interesse voor roddels is ook in Huygens’ latere dagboeken aan te treffen, waarin hij saillante
hofintriges beschreef die hij opving tijdens zijn ambt als secretaris van Willem III (1650-1702).196
Gokken was eveneens een een groot vermaak. Het bood ontspanning en gelegenheid om
spelenderwijs kennis te maken met de elite. Historici hebben dit type gokken vaak geduid als een
sociaal proces, waarbij de elite waarden als dapperheid, lef en macht kon tentoonstellen en zich
kon distantiëren van de opklimmende bourgeoisie.197 Tijdens menige kaartavond in Londen
maakte Lodewijk Huygens (1631-99) tijdens zijn diplomatieke reis kennis met de Britse elite.198
Coenraad Ruysch mengde zich tijdens diverse kaartspelen met de adel, hoewel hij aanvankelijk
aangaf “gans geen liefhebber” te zijn.199 Op warme zomeravonden in Italië speelde hij kaart met
zijn huisgenoten.200 Venetië stond bij reizigers bekend om zijn clubs en casino’s.201 Ruysch zag
hoe de Ridotto, een vleugel van het Palazzo San Moisè, werd omgetoverd tot een casino om het
dobbelspel bassette te spelen, in Grenoble gokte hij dagelijks met de elite van de stad en in Lyon
flirtte hij met de meisjes die hem het omberspel probeerden bij te brengen, alhoewel hij “altoos
bot wilde blyven om noijt uijt haer discipline te raeken.”202 Volgens reizigers was de Franse bevolking dol op kaartspelen. Op Vastenavond 1677 zag Ruysch hoe de inwoners van Nantes zich
langs de Quai de Fosse begaven om te dobbelen:

Bekkers observaties waren niet positief. Lodewijk XIV was pokdalig, zijn maîtresse was “so
schoon niet als men roept” en de dauphin had een wreed gezicht.190 Dat het een spel voor de bühne was, was Bekker ook duidelijk: “de koning gaat uit jagen, dat men ‘t siet.”191
Wanneer het weer geen uitjes en jachtpartijen toestond, vermaakten bezoekers zich binnenshuis. Uit verslagen weten we dat er aan tafel flink werd geroddeld. Aan tafel bij diplomaat
Christiaan Constantijn Rumpf (1633-1706) of in de winkel van zijn Parijse schoenmaker ving de
Friese elitereiziger Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen (º1648) in het voorjaar van 1669 heel
wat smakelijke anekdotes en schunnige, vrouwonvriendelijke moppen op die hij netjes kopieerde
in zijn reisnotities. Daarin lezen we sterke staaltjes over de vermeende strijd tussen de koning en
kardinaal Richelieu, over een slippertje van de vrouw van een Parijse advocaat en over de huurmoord op de leermeester van de dauphin.192 Het document biedt een bijzonder inkijkje in de sociale, ongebonden contacten van de elite. Constantijn Huygens jr. vertoefde tijdens de wintermaanden in Genève en maakte daar kennis met de vooraanstaande handelsfamilies.193 Hij schreef
uitgebreid over de sociale akkefietjes en voorvallen binnen deze Geneefse kringen. Zo hoorde hij
188. Ruysch 1674-1677, f. 102v.
189. Bekker 1998, 93.
190. Ibidem.
191. Ibidem.
192. Vegelin van Claerbergen 1668-1670, 615-629.
193. Roney en Klauber 1998, 8.
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Masques siet men niet, maer koetsen, mans, vrouwe, kinderen van alderhande soort dat
speelt met dobbelstenen tegens bekent en onbekent op straet, op stoelen, op banken, in de
koetsen, in de winkels, in de huijsen. Enfin geen menschen werden dan by naer in ander
postuer gesien als met den dobbelsteen in de handt.203
Goklust vormde een potentieel gevaar. In de vroegmoderne tijd verschenen legio moralistische
traktaten die waarschuwden dat gokken kon leiden tot blasfemie, geweld en financiële ramp-

194. Huygens 1888, 151; 154-155.
195. Idem, 153.
196. Dekker 2016.
197. Zie daarvoor bijvoorbeeld: Kiernan 1988, 154; Kavanagh 1993, 56-67; Tlusty 2004, 7-10.
198. De la Court 1928, 80; Huygens 1982, 197; 209; 212.
199. Ruysch 1674-1677, f. 45r.
200. Idem, f. 62r; 84v.
201. Walker 1999, 28-69.
202. Ruysch 1674-1677, f. 114v; 138v; 141r-142r.
203. Idem, f. 170v.
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spoed.204 In Parijs, waar volgens Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen “yeder een, ouwt en
jonch, seer tot spelen geneijcht” was, werden wanbetalers in het gevang geworpen, een maatregel
die sindsdien leidde tot “veel meer krakeelen en doodtslaegen.”205 Ook de Amsterdamse vader
waarschuwde voor kansspelen. Bij aankomst in Wenen, een stad waar “zeer sterck gedobbeld”
werd, schreef hij over een bloederig voorval, “een horribelen moort”, in het Oostenrijkse Gablitz. Daar was de keizerlijke kamerheer Ferdinand Leopold, graaf Von Halleweil om het leven
gebracht door de edelman Karel Jozef (1661-1713), markies van Arronches vanwege een uitstaande gokschuld van vijftig- à zestigduizend gulden).206 Dat buitenlanders valsspelers zonder
scrupules waren, had de Amsterdamse vader tijdens zijn dagen in Parijs van dichtbij meegemaakt.
Daar had hij gehoord dat de gouverneur van de stad, Charles de Blanchefort-Créquy III
(1623-87), een vreemdeling heel wat geld afhandig had gemaakt. Hij waarschuwde:
Speelt noyt op reys met onbekende, nog met de kaart of andere dobbel spelen, want
weinige zijn ‘er die het zig niet beklaagt hebben. Het zal hier niet qualijck tot een
waarschouwing voegen het geen ‘er op dit subject in mynen tyd te Paris voorviel. Een
vreemdeling, wat speelziek, vervoegde zig aan ‘t hôtel van den hertog van Crequi,
gouverneur van die stad, alwaar men alle avonden publyk speelt. Zoodanige plaatsen
worden daar academien genoemt. Hij begeeft zig met den hertog aan ‘t speelen, en verliest
een groote somme, waar over hij aan een vriend sijn beklag deed, die hem raade zig noyt
meer met den hertog t’engageren, alsoo die voor een vande grootste valse speelders van ‘t
gantse ryk gehouden wierd. Den ander dat niet geloven willende, zeide: ‘Ik zal ‘t nog eens
met hem wagen, en zoo op syn handen passen, dat ik ‘t haast wetende zal of ‘t waar is of
niet.’ Hij hervat het, en betrapt den hertog op de daad, zeggende: ‘Ha, myn heer! Wat doet
gy daar?’ Den hertog neemt stilletjes syn geld op, en antwoorde met een grimlach: ‘Mijn
armen bloed, beginje dat nu eerste mercken? Het is al over lang dat ik dat gedaan heb.’ De
vremdeling meende een groote zaak ontdekt te hebben, moest daarenboven nog met
groote confusie ter huyse uyt, of de garde des hertogs zou hem voeten gemaakt hebben.207
Reizigers bezochten ‘s avonds de komedie of de opera om zich te vermaken met de laatste toneelstukken en zich te mengen met de plaatselijke elite. Ze deden uitgebreid verslag van de
concerten en musici die ze bezochten. Journalen zijn volgens de Italiaanse musicoloog Dinko Fabris dan ook een uitstekende en tamelijk onontgonnen bron voor vroegmoderne muziekbelevenis.208 De kunst uit het zuiden kon een blijvende invloed hebben op een jonge reiziger. De titels,
dramaturgen en acteurs van een toneelstuk werden zorgvuldig neergepend in een journaal. Constantijn Huygens jr. bezocht in Parijs het Théâtre du Marais en het Hôtel de Bourgogne, waar hij
de recente toneelstukken Le Menteur en Héraclius van de beroemde dramaturg Pierre Corneille
(1606-84) zag.209 In de Franse komedie van Londen woonde Franco van Bleijswijck (1644-1723)
opvoeringen bij van Corneilles Sertorius, Molières Tartuffe en de klassieker van Engelse bodem
Rollo Duke of Normandy.210 Cornelis van der Dussen (1684-1754) maakte tijdens zijn bezoek aan

204. Schwerhoff 1995, 98-113.
205. Vegelin van Claerbergen 1668-1670, 197; 204.
206. Reize door Duitsland na Hungarie 1696, ff. 89v-90r; Zollinger 2002, 285-310.
207. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 2r-2v.
208. Fabris 2015, 23-32.
209. Huygens 1888, 106; 111.
210. Van Bleiswijck 1669, [226-227].
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Londen in 1706 maar liefst veertien bezoekjes aan de plaatselijke theaters.211 Hij zag onder andere
de kaskraker Arsinoe, Queen of Cyprus van de Engelse violist Thomas Clayton (1673-1725) en de
uit het Italiaans vertaalde opera Camilla van Giovanni Bononcini (1670-1747).212 Tijdens zijn verblijf in Hamburg bezocht de Amsterdamse vader ten slotte verschillende malen de Hamburger
Gänsemarkt Oper, “een fraay en groot theater”, waar hij onder de indruk was van onder andere
Christiaan Heinrich Postels Bajazeth und Tamerlan en Antoinette Deshoulières’ Genséric.213 Ook in
verslagen van reizen in eigen land werden theaterbezoekjes genoteerd. Na toneel te hebben
bezichtigd in het Leidse theater, kocht de Zeeuwse reiziger Samuel Radermacher (1693-1761) op
19 mei 1712 ook kaartjes voor de Amsterdamse schouwburg, waar hij De Spaanse heidin, een vertaling van Cervantes (1546-16), en de klucht De betoverde geldkist van Jan van Gysen (1668-1722)
bezocht.214
De locatie van het schouwspel was van belang. In Parijs bezochten Constantijn Huygens
jr. en Cornelis de Jonge van Ellemeet bijvoorbeeld allebei het prestigieuze Hôtel de Bourgogne.215 In Londen beleefde The Duke’s Theatre hoogtijdagen dankzij het mecenaat van prins Jacobus II (1633-1701), hertog van York. Hendrik Jordens vermaakte zich daar in het najaar van 1684
uitstekend, niet alleen met het acteerspel, maar ook met “het gesigt van veele soete en schoone
dames”.216 Tutor Carolus Casparus Neander en zijn pupil Gerard Horenken ten slotte waren in
februari 1683 in Parma te gast bij het imposante Teatro Farnese, “wiens gelijck”, volgens Neander, “[wij] op onse gehele reijse niet gesien hebben.”217 Hoewel statige locaties een streepje voor
hadden, vermaakten reizigers zich ook onderweg met muziek en drama. Coenraad Ruysch bekeek de voorstellingen van rondtrekkende toneelgezelschappen tijdens zijn doortocht in Duitsland in 1674, textielkoopman Pieter van der Meersch (º1677) zag op zijn handelsreis in 1700 in
Heule bij Kortrijk een amusant staaltje toneel van plaatselijke boeren, Allard de la Court kocht in
het Engelse Bath kaartjes voor het marionettenspel en zijn zus Adriana zag op een pleziertocht
in Maastricht in juni 1733 een troep Britse muzikanten die “een tarare tarare tarare tara” lieten
klinken.218
Reizigers kwamen ook in contact met professionele musici. Constantijn Huygens, die op
jonge leeftijd al de viola da gamba, de luit, de klavecimbel en de orgel had leren bespelen, kwam tijdens zijn diplomatenreis naar Venetië in 1620 voor de eerste keer persoonlijk in aanraking met de
Italiaanse muziek. Naast zijn bezoek aan diverse concerten, zag hij op 24 juni van dat jaar tijdens
de vespers de beroemde componist Claude Monteverdi (1567-1643):
Het was de volmaakste muziek die ik ooit in mijn leven heb mogen aanhoren. De
componist van het stuk, de wijdvermaarde Claudio Monteverdi, maestro di cappella van San
Marco, was ook de dirigent van deze uitvoering, gespeeld door vier theorben, twee
fagotten, twee violen, een contrabas van reusachtig formaat, het orgel en andere

211. Van der Dussen 2016, 121.
212. Van der Dussen 1706, 36; 66.
213. Reize door Duitsland na Hungarie 1696, f. 113r-113v. Voor Postels toneelstuk, zie: Wolff 2016, 23-29. Voor
Deshoulières, zie: Van Oostrum 2004, 163-164.
214. Radermacher 1712b, [3]; [6]; Blom en Van Gemert 2016.
215. De Jonge van Ellemeet 1669, 118; Huygens 1888, 106.
216. Jordens 1684-1685, [26]. Cf. Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 22.
217. Neander 1680-1683, 125.
218. Ruysch 1674, f. 4v; Van der Meersch 1700, 6; De la Court 1928, 98; De la Court 1733, [4-5].
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instrumenten, het één nog mooier bespeeld dan het ander. Verder was er een koor van tien
of twaalf stemmen, die me buiten mezelf van verrukking brachten.219

diens echtgenote Isabella Clara van Habsburg (1629-85). Daar zag hij een spel vol kunst- en
vliegwerk:

Hoewel zijn vracht met Italiaanse bladmuziek op zee werd gekaapt, bleef het zuiden zijn hele
leven lang invloed uitoefenen, zoals blijkt uit zijn Italiaanse gedichten en zijn muzikale composities in Pathodia sacra et profana uit 1647.220 Coenraad Ruysch kwam dankzij de connecties van Jacob-Ferdinand Voet, schilder van de Romeinse beau monde, in contact met signora Margarita Pia,
“de beste en de aldergerenomeerste contatrice [zangeres] van gans Italien”, een muzikale ontmoeting die hem “het grootste contentement van de werelt” gaf.221 Ook ontmoette hij de componisten Lelio Colista (1629-80) en Carlo Ambrogio Lonati (ca. 1645-1712).222 Lonati werd vanwege zijn bochel en zijn mecenas Christina van Zweden in de volksmond ook wel ‘Il Gobbo
della Regina’ genoemd, de gebochelde van de koningin. Ruysch was eerder op zijn reis uiterst gecharmeerd geweest van Lonati’s muziek in de Venetiaanse opera. In Rome vergezelde hij een
reisgenoot naar Lonati’s huis om wat “merveilles”, wat muzikale wonderwerkjes, te maken en om
adressen uit te wisselen, opdat de gevierde componist tijdens zijn reis naar het noorden ook de
Republiek zou bezoeken.223 Ten slotte werd Ruysch in een brief van Constantijn Huygens op het
hart gedrukt om te informeren naar signora Anna Bergerotti (ca. 1630-ca. 1700), een operazangeres die hij in Parijs had leren kennen en met wie hij sindsdien correspondeerde.224
Reizigers hadden oog voor vernieuwende theatertechnieken in het buitenland. In juli
1682 bezocht een Friese reiziger het Palais-Royal in Parijs, waar hij onder de indruk was van JeanBaptiste Lully’s balletspel Persée.225 Het toneelstuk maakte gebruik van katrollen en toneeltrucage,
waardoor de titelheld, de Griekse held Perseus, vanuit de lucht op een zeemonster af kon duiken
om het met vier halen van zijn zwaard terug in de zee te drijven.226 Ook De Ridder van Groenesteijn, die in Milaan in de zomer van 1666 meerdere keren het hertogelijke theater in het Palazzo Reale bezocht, had aandacht voor de diverse toneelmachinerieën die het Italiaanse toneel rijk
was. Hij zag een opvoering van Pietro Andrea Ziani’s Annibale in Capua, waar het niet alleen vermeldenswaardig was dat de balkons “bloncken van juweelen” van de rijke toeschouwers, maar
ook dat “diverse schoone prospectiven” en “diverse schoone machines” werden ingezet.227 In
Venetië kwam Johannes Lieshoud in 1652 voor de eerste keer in aanraking met een levensechte
toneelmechanica in de vorm van beweegbare decors, zinkluiken en een klein arsenaal aan katrollen, dat acteurs boven de planken liet zweven. Op uitnodiging van een ander – Lieshoud was als
zoon van een Amsterdamse boekbinder niet verzekerd van toegang – bezocht hij het Venetiaanse
theater in het doorluchtige gezelschap van Carlo III Gonzaga (1629-65), hertog van Mantua, en

Den 16 dito [mei] hebbe hier een comedie sien speelen. Dit geschieden voor den hertog
van Mantua en Tirol. Het was een groote gonst dat wy daar in quamen want met gelt was
daar niet te doen. Dese plaats was by naa even eena als het schouwburg te Amsterdam dog
was langer maar soo breet niet. Het was een heerlyk werck. Het toneel wiert wel 20 maal
verandert, dat al sonder de voorste tapyten toe te doen en het veranderen geschieden in
een ogenblick. Het eerste toneel was een zee casteel met veel galyen. Op dit water quam
een boot aanroeyen. Het tweede was een perspecktief van een galdery die scheen meer als
een uer lang te syn. Hiernaar een tuijn van de selfde lengte. Hierna een bosch, daar naar
een turcks palys met wel 2000 beelden. Hiernaar een palys. Hierna een kamer met stoelen
en banken en andere versierselen. Hier naar een drie dubbelde galdery en veel andere
dingen meer. Als het toneel veranderde soo veranderde het verheemelte van gelyke. Daar
wierden drie persoonen seer aardig omhoog getrocken, andere daalde weder, andere neer
op draken. Ook quamen der vier paarden en vier buffels en vier luypaarden dansen. Op
dese comedie wiert niet gesproken maar altyt gesongen. Ik hebben van veel reysigers die
overal geweest waren verstaan dat sy nooyt diergelyk gesien hadden.228

219. Huygens 2003, 146-147. Vert. Frans Blom. “[...] l’Eglise Saint Jean et Lucie, où j’entendis la plus accomplie
Musique, que je fay estat d’ouïr en ma vie. Le tant renommé Claudio di Monteverde, Maistre de la Chapelle à Saint
Marc, que en estoit autheur, la dirigea et modera aussi cette fois, accompagné de 4 Tiorbes, 2 Cornets, 2 Fangotti, 2
Violins, une Viole Basse de monstrueuse grandeur, les Orgues et autres instruments, qui furent touchez, et maniez,
au parangon les uns des autres, outre 10 ou 12 Voix, qui de ravissement me mirent hors de moy.”
220. Rasch 2015, 99-103.
221. Ruysch 1674-1677, f. 34r; 49v; 64v.
222. Idem, ff. 50r; 136v-137r.
223. Idem, ff. 136v-137r.
224. Constantijn Huygens sr. aan Coenraad Ruysch, Den Haag, 28 mei 1675 (ePistolarium).
225. Voor Perseé zie: Pierce en Thorp 2004.
226. Journael van mijn reijs 1682, f. 11r-11v.
227. Journael van mijne reijse 1666, 212.
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Voor Lieshoud was het Venetiaanse toneel volledig nieuw. Het was de eerste keer dat hij kennismaakte met de Italiaanse opera, een begrip dat hij overigens pas maanden later op zijn reis voor
het eerst bezigde.229 Bovendien had de reiziger geen oog voor het plot van het stuk, maar enkel
voor de revolutionaire technieken die werden toegepast. Die theatermechanica was in het Hollandse schouwburgleven van 1652 nog onontgonnen. Pas in 1665 werd de verouderde Amsterdamse schouwburg volledig vernieuwd door architect Philip Vingboons (1607-78), die zich in
zijn ontwerp baseerde op het Venetiaanse theater en onder meer vier paar in perspectief beschilderde decorschermen en verscheidene toneelmachinerieën toevoegde.230 Schouwburgdirecteur Isaac Commelin (1598-1676) zette eveneens in op het Italiaanse voorbeeld:
[O]m aldaar wederom, een nieuw Toneel, (na d’Italiaanze manier), als men nu te Venetien
gebruykt, met alle bedenkkelijkke en schiellijkke veranderingen van perspectiven of inzichten,
en veelderley vliegende werkken, die men machines noemt,) in de plaats te stellen; op dat
d’aanschouwers alle omstandigheden van de plaatzen der speelen, als palyzen, steden, dorpen,
zalen, landtschappen, hoven, bossen, rotzen, bergen, duynen, stranden, zeen, hemel, hel, […] zullen
kunnen zien […] Waar over niet alleen deze stadt, maar gants Hollandt, ja geheel Nederlandt,
als nooyt zoodanige vreemdigheden hier gezien hebbende, ten hoogsten met
verwonderinge zal opgetoogen worden.231
In 1667 werd Amsterdam verbluft met het spektakelstuk Medea van Jan Vos (1612-67), dat de
mogelijkheden van de nieuwe toneelmechanica liet zien. Reizigers als Johannes Lieshoud hadden
in de jaren daarvoor al kennisgemaakt met dit kunst- en vliegwerk in het buitenland.232 Hun cultureel repertoire liep vooruit op dat van medeburgers die niet hadden gereisd.

228. Lieshoud 1652, 21-22.
229. Lieshoud 2005 2005, 81.
230. Elenbaas 2004, 289-291; De Paepe 2013, 13-16.
231. Commelin 1665, 207. Cf. De Paepe 2013, 13.
232. Amir 1996, 258-265.
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De schouwburg was een plek om de elite te observeren en te ontmoeten. Franco van
Bleijswijck observeerde in het Londense theater in 1669 vorst Karel II en diens echtgenote Catharina van Bragança en Jacob Gronovius zag tijdens zijn studieverblijf in Florence in januari
1674 vanuit de banken groothertogin Vittoria della Rovere (1622-94) en kardinaal Francesco
Nerli jr. (1636-1708).233 De Ridder van Groenesteijn schreef tijdens in 1666 over de adel die hij
in de buitenlandse opera’s zag. In Milaan kreeg hij meerdere keren vorstin Maria Anna van Oostenrijk (1634-96), koningin van Spanje, en haar hofhouding te zien in het theater van het Palazzo
Reale. Een Italiaanse hertogin in haar gevolg werd daar door in livrei uitgedoste bedienden in een
luxueuze draagstoel naar haar stoel getild.234 Hoe de beau monde van de stad, “soo wel uijtlanders
als inlanders” met elkaar omging, converseerde en soms een blauwtje liep, was een bron van vermaak.235 In La Favorita, het Habsburgse zomerverblijf even buiten Wenen, zag De Ridder van
Groenesteijn de première van Antonio Cesti’s Nettuno e Flora festeggianti ter ere van de verjaardag
van vorstin Margaretha Theresia (1651-73), infante van Spanje. De reiziger hield exact bij welke
hoogheden het Weense toneel bezochten. Die lijst was imposant. Naast de Rooms-Duitse keizer
Leopold I (1640-1705) en zijn familie, was een keur aan adellijke Oostenrijkse telgen present.236
De Ridder van Groenesteijn had enkel oog voor de adel die het theater aandeed.
Leven in een grote buitenlandse stad was nauw verbonden met status en zelfpresentatie.
Hoewel het beeld van een exorbitant uitgavenpatroon van elitereizigers genuanceerd moet worden, probeerden reizigers zich via luxueuze woningen, een ris bedienden en een sierlijke outfit
niettemin toegang te verschaffen tot de kringen van de elite van Parijs. Het aanschaffen van
souvenirs, kunst en boeken hoorde bij die elitaire habitus. Ook was het een symbool dat het
thuisfront moest overtuigen van de vermeende culturele en kosmopolitische superioriteit. Een
Frans portret aan de muur en een Italiaanse sierurn in de tuin waren een teken van culturele kapitaal. Tenniswedstrijden, jachtpartijen en muziek- en theaterbezoekjes boden vertier, maar lieten
reizigers vooral flaneren in de kringen van de binnen- en buitenlandse elite die zich in een grote
stad ophielden. Dat was een spel van zien en gezien worden. Het uiteindelijke doel was dat die
contacten toegang konden verschaffen tot de hoogste regionen van de maatschappij, tot de hoven van Lodewijk XIV in Parijs, Christina van Zweden in Rome en groothertog Cosimo III de’
Medici (1642-1712) in Florence.

4.4. ‘Je vous remercie’: audiënties en status
Een bezoek aan vreemde steden was een uitstekende manier om in contact te komen met de elite. Het opbouwen van een respectabel portfolio met grote namen werd vaak gezien als een groot
pluspunt van de educatiereis. De Friese reiziger Tjepcke van Eminga noteerde zo de “ghekroonde ende souveraijne hoofden” van Europa die hij onderweg had gezien, onder wie de paus en
keizer Leopold I (1640-1705).237 Dankzij vrienden en landgenoten met goede connecties wisten
reizigers de sociale ladder te beklimmen om zo audiënties met geleerden, kardinalen en vorsten
te worden verleend. Aanbevelingsbrieven waren daarbij cruciaal. Sommige brieven of kopieën
daarvan zijn nog overgeleverd. In zijn journaal nam baron Adriaan van Overschie bijvoorbeeld
233. Van Bleijswijck 1669, [227]; Gronovius 1673-1674, f. 10v.
234. Journael van mijne reijse 1666, 186.
235. Idem, 204-205.
236. Idem, 44-49; Aercke 1994, 226.
237. Van Eminga 1678-1682, ff. 81v-89r.
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een brief van Christina van Zweden over, die hem toegang kon verschaffen tot het Spaanse hof
in Madrid.238 Een ander goed voorbeeld van dergelijke interacties is de correspondentie van raadpensionaris Johan de Witt (1625-1672). In 1654 verzocht hij Willem Boreel (1591-1668), ambassadeur te Frankrijk, om de jonge Nikolaas Colvius (1634-1717) op reis te assisteren. Ongetwijfeld
had de raadpensionaris zijn eigen rondreis in de jaren veertig nog in gedachte:
Ende naedemael aen d’eene sijde welgeboren kinderen genegen sijn de voetstappen van
haere ouders naer te voegen, ende aen d’andere sijde mede genereuse ouders niets soo
aengenaem is als hunne kinderen tot grooter saecken te helpen formeren, ende te sien
bequaem maecken, soo heeft de voorseide sone d’ingeboren genegentheijt, ende den ijver
van de voornoemde sijner vader [filosoof Andreas Colvius (1594-1671)], doen begrijpen
dat het principael wit [doel] van reijsende jonge luijden behoort te sijn, om personagien,
ende personen van renommée, ende van wetenschap te mogen abboucheren, ende door
goede addresse daer toe acces becomen.239
Of het nou Christina van Zweden en haar entourage in Rome was, de geleerde kring van groothertog Cosimo III in Florence of de Engelse vorst in Westminster, een audiëntie was een signum
van status waarover reizigers trots rapporteerden aan het thuisfront.240 Dat deden zij in verslagen,
brieven en alba amicorum. Dat laatste is wel de meest gecondenseerde vorm waarin ontmoetingen zijn overgeleverd. De handtekeningen in alba laten direct zien dat een reiziger in contact was
geweest met Europese grootheden. Hoewel er geen reisverslag is overgeleverd, is de academische
pelgrimage van de gerenommeerde filoloog Johann Friedrich Gronovius (1611-71) tussen 1639
en 1642 uitstekend te reconstrueren met behulp van zijn correspondentie en intekenboek.241 Ook
brieven doen uitgebreid verslag van ontmoetingen met de Europese elite. Per post hield Constantijn Huygens zijn ouders op de hoogte van zijn visites in Heidelberg. Daar ontmoette hij de
jurist Dionysius Gothofredus (1549-1622) en kreeg hij vriendelijke woorden te horen van keurvorstin-douairière Louise Juliana van Nassau (1570-1640), dochter van Willem van Oranje
(1533-84).242 Bezoeken en tegenbezoeken werden nauwkeurig neergepend.
Tijdens een bezoek aan buitenlandse universiteiten maakten reizigers verschillende handtekeningen buit. Een audiëntie met de vorst was echter moeilijk verkrijgbaar. Doorgaans hadden
bezoekers de mogelijkheid om de monarch van een afstand te observeren tijdens theaterbezoeken, feesten en ceremoniële processies of in paleizen die voor dat specifieke doeleinde waren opgesteld voor een select publiek. In die laatste categorie vallen de paleizen van Lodewijk XIV. Tijdens een bezoek aan Versailles weidden reizigers pagina’s lang uit over de pracht en praal van het
gebouw, te midden waarvan zij de koninklijke familie aan de dis of in de kapel zagen. Al dat
goud had een functie: gasten imponeren, macht uitstralen en macht legitimeren.243 Reizigers konden vertellen over de talloze kunstschatten en architectonische wonderwerken van Versailles en
over de beroemde vorst die zij van een afstand hadden kunnen zien. Op welke manier observeer238. Christina van Zweden aan N.N., Rome, 10 november 1676 (Van Overschie 1674-1676, 491).
239. Johan de Witt aan Willem Boreel, 30 juni 1654 (NA, 3.0.1.17, inv. nr. 3, ff. 466r-467r). Cf. Huysman en Peeters
2020, 43.
240. Motley 1990, 188-192; Leibetseder 2004, 28; Verhoeven 2009a, 38-39; Leibetseder 2010, 426-430.
241. Dibon en Waquet 1984.
242. Huygens 1911, 47-48. Huygens’ brief en de passage in zijn reisverslag over de ontmoeting met de keurvorstin
zijn vrijwel identiek. Huygens 2003, 64-65.
243. Duindam 2003, 1-14.
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den reizigers buitenlandse grootheden en hun paleizen? En hoe kwamen zij uiteindelijk met de
toplaag in contact?

Parijs

Afbeelding 15: Adriaen Frans Boudewyns naar Adam Frans van der Meulen, Gezicht op het kasteel
van Versailles, naar de Orangerie (1654-1711). Ets en gravure op papier. Amsterdam: Rijksmuseum,
RP-P-0B-70.446.

4.4.1. De koning in Versailles
Het hof van Versailles, het jachtslot dat Lodewijk XIV vanaf 1655 rigoureus liet verbouwen, trok
het oog van veel reizigers.244 De paleizen van Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau, Saint-Cloud
en het perfect geometrisch aangelegde stadje Richelieu, ontworpen door de gelijknamige kardinaal, trokken de belangstelling. Versailles spande als architectonisch hoogstandje echter de kroon.
Toen Balthasar Bekker in 1683 een bezoek bracht, oordeelde hij dat Fontainebleau bij Versailles
in het niet viel: “Een plaats van so uitstekende heerlikheid, datter al ‘t ander voor wykt. […] Wij
wisten niet wat de koning tot Fontainebleau moght doen, so lang als hem Versailles beuren
magh.”245 Versailles was een begrip, een model waarop verschillende andere paleizen in Europa
waren gebaseerd, zoals het jachtslot Huis Honselaarsdijk bij Den Haag en – na de renovatie door
Willem III – het Engelse Hampton Court Palace.246 Verschillende gidsen kwamen op de markt
die uitweidden over de rijkdom van het gebouw. Met dergelijke boeken in de hand schreven reizigers in superlatieven over het aangezicht van het paleis.247 Sommigen krabbelden in de marges
een tekening van Versailles. Anderen lieten na om uit te weiden omdat hun pen ontoereikend zou
zijn om die rijkdom op te sommen.248 Pieter de la Court van der Voort, doorgaans kritisch op
Frankrijk en zijn inwoners, wist in 1700 niet goed hoe hij zijn beschrijving van Versailles zou aanvangen, “want alles wat ik zie is eeve coninklyk.”249
Reizigers bezochten de Grande Galerie, de imposante Spiegelzaal waar zij in de plafondschilderingen episodes uit de Hollandse Oorlog herkenden. Ze wandelden door de grote tuinen
en stonden stil bij de fonteinen en het quasi-Chinese blauwe lustpaviljoen, het Trianon de Porcelaine. Ook deden zij verslag van exotische dieren als struisvogels, civetkatten en elanden in de koninklijke dierenverblijven.250 Een reiziger in 1683 vatte de menagerie samen:
Van daer gingen wij om het canael heen nae de menagerie, alwaer wij sagen voor eerst een
13 a 15 vogelstruissen, sivetkatten, witte raven, en alderleij Oostindische vogels. Ja, alles
wat men bedenken kost van wilt was daer, oock oliphanten, leeuwen en diergelijke meer
andere te veel om alhier te verhalen.251

244. Black 2003a, 18-23; Leibetseder 2004, 20; Verhoeven 2009a, 300-308.
245. Bekker 1998, 97.
246. Pots 2000, 30; Barras 2016, 217-218.
247. Verhoeven 2009a, 301. Voorbeelden daarvan zijn André Félibiens Description de la grotte de Versailles uit 1679, La
description du château de Versailles uit 1687 en Simon Thomassins geïllustreerde Recueil des figures, groupes, thermes, fontaines,
vases, et autres ornemens dans le Château et Parc de Versailles uit 1694.
248. Cf. Journael van mijn reijs 1682, f. 19r; Neander 1680-1683, 20; De la Court van der Voort 1928, 51.
249. De la Court van der Voort 1928, 51.
250. Cf. Hinlopen 1667-1668, 13-14; Neander 1680-1683, 21-23; De la Court van der Voort 1928, 51-53; Bekker
1998, 97-98.
251. Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 65.
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Een terugkerend thema was het project van watermanagement dat de moerasachtige streek voor
een astronomisch bedrag had omgetoverd in het ideaal van de koning. ”Van de waterwerken soude wel ‘t meest te schrijven vallen, daardien de selve minst weerga in de weereld hebben”, schreef
Balthasar Bekker.252 Pieter de la Court van der Voort was eveneens onder de indruk van de “ongelooflijke coste en artifise” van Versailles die een “schriklyke abontie van waater” naar de tuinen
leidden.253 Hij verzekerde zijn echtgenote Sara Poelaert ervan dat de fontein wel drie- à viermaal
zo groot was als het waterwerk van buitenplaats Buitenzorg, dat in het bezit was van zwager Willem Backer.254 Volgens tutor Neander was iedere pint Versailleswater door al die werkzaamheden
even duur als de beste champagne:
Het palais is seer groot en kostelijck gebout, in forme van 2 groote vleugelen, tuschen
dewelke is een spatieuse cour of wandelplaets, verciert met een treffelijke fonteine. Het
dack is op verscheidende plaetsen vergult, t’ welck in de sonneschijn de ogen verblint. […]
Het voornaemste dat men tot Versailles verwondert, is de groote quantiteijt wateren, in
een plaets die uit de natuir geen waeter heeft, geprocureert met ongelooflijcke onkosten
door middel van verscheiden putten, uit dewelke t’ water door windmeulens wort
opgetroken, vallende in een lacq daartoe gemaeckt: uit het welke naderhant door een
groote molen van paerden gedreven, om hoge wort gevoert en also overal verdeelt. Men
segt dat elke peinte water de koningh soveel kost als de beste vin de champagne.255
Tijdens de bezichtiging van Versailles kregen bezoekers de gelegenheid om een blik op
de koning te werpen. Dat gebeurde doorgaans tijdens de mis, de avondmaaltijd of een jachtpartij. Hoewel Pieter de la Court van der Voort tijdens zijn bezoek de toegang tot de eetzaal werd
geweigerd, zag hij de vorst even later uit de kapel komen. Met het kritische oog beschreef de lin252. Bekker 1998, 99.
253. Pieter de la Court van der Voort aan Sara Poelaert, Parijs, 21 augustus 1700 (De la Court van der Voort 1928,
53).
254. Ibidem; Lisman 1999, 59.
255. Neander 1680-1683, 21-23.
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nenfabrikant het uiterlijk van Lodewijk XIV, gekleed in een bruin kostuum met zilver borduursel
en een zwarte hoed met witte pluim. Voor zijn echtgenote maakte hij een vergelijking met familieleden. Zo had zij een goed beeld. De koning ging gekleed als zijn overleden neef Groenendijk
en was ietsjes dikker dan diens vader.256 Ook Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen maakte tijdens zijn bezoek een uitgebreide observatie van de koninklijke familie. Op nieuwjaarsdag 1679
woonde hij de mis in de Louvrekapel bij op steenworp afstand van Lodewijk XIV:
Maer terwijl ic de eer had van de koninck van soo dicht te sien, kan ic niet voorby gaen
van sijn pourtrait soo veel ic sagh te maeken. Het is een prins die het wesen niet
vrouwachtich, maer van een recht monarch heeft. Hij steeckt booven andre menschen uyt
van groote. Hij heeft breede schouwers. Sijn aengesicht dat vol van vleesch is, is van vol
van kleijne pockdaelties gemerckt. Hij heeft schoone groote bruijne oogen, een schoone
roodachtige mont, braeve dicke roode koonen, de oogen hebbende wreedachtich wijt
open [...]257
Net als veel anderen merkte Vegelin van Claerbergen op dat de koning groot van postuur was en
in zijn jeugd een littekens had overgehouden aan de pokken.258 In Versailles werd het hof nauwkeurig beschreven, variërend van diverse hertogen en graven tot de dauphin en de broer van de
koning. Leden van de buitenlandse adel werden nauwkeurig op papier gezet. Tijdens zijn bezoek
aan het Duitse Glückstadt in mei 1674 bijvoorbeeld ging Coenraad Ruysch uitgebreid in op het
voorkomen van de Deense koninklijke familie. Koning Christiaan V (1646-99) had een gemiddeld postuur, een rood gezicht en een krijgshaftige gesteldheid, zijn echtgenote Charlotte Amalia
van Hessen-Kassel (1650-1714) had een goede taille, een blank gezicht en een goedaardig gelaat
en de prins, George van Denemarken (1653-1708), was “seer aengenaem en blanck van tronie”,
met een witte pruik waardoor hij “in alles aen den heer Van Oudenkerke gelijkenende.”259 In hun
afgewogen bespreking was het voor reizigers niet ongewoon om het thuisfront te attenderen op
gelijkenissen met kennissen.
Reizigers wezen op de fysieke afstand tot de vorst of hooggeplaatste. Vegelin van Claerbergen merkte op dat hij de koning van dichtbij kon zien, Arnout Hellemans Hooft ontving de
benedictie van paus Innocentius X (1574-55) en bestudeerde van dichtbij het wratje op zijn kin
en aartsbisschop William Laud (1573-1645) was binnen handbereik van Pieter de la Court tijdens
een preek in de Tower of London.260 Soms wisten reizigers daadwerkelijk de aandacht te trekken.
Een reiziger schreef dat hij tijdens een wandeling door de paleistuinen van Windsor de Engelse
koning Karel II aantrof, die hem vriendelijk groette “als of het een particulier waer.”261 Enkele
weken nadat de samenzweerders van het Rye House-complot waren opgerold, een groep die in
1683 een staatsgreep tegen de Stuartmonarchie voorbereidde, arriveerde predikant Balthasar
Bekker in Westminster.262 De koning keek hem “straf, gelyk hy doet, en, so ‘t scheen, bekommerd

256. Pieter de la Court van der Voort aan Sara Poelaert, Parijs, 21 augustus 1700 (De la Court van der Voort 1928,
53).
257. Vegelin van Claerbergen 1668-1670, 408.
258. Eijkman 2012, 377. Cf. Journael van mijn reijs 1682, f. 20r.
259. Ruysch 1674, f. 5r.
260. Vegelin van Claerbergen 1668-1670, 408; Hellemans Hooft 2001, 103; De la Court 1928, 5.
261. Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 26.
262. Zie voor de Rye House-samenzwering: Zook 1999, 115-147.
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aan.” Hij ontving pas een glimlach nadat de broer van de koning, Jacobus II, had ingefluisterd
dat zijn gasten uit Amsterdam goed volk waren.263
Daarnaast beschreven reizigers hoe vorsten zich gedroegen tijdens openbare bezichtigingen. Pieter de la Court van der Voort zag in Saint-Germain-en-Laye bijvoorbeeld de oude Engelse vorst Jacobus II en zijn zoon, die sinds de Glorious Revolution van 1688 in ballingschap verbleven aan het Franse hof. De koning-in-exil was chagrijnig en had tijdens de maaltijd eigeel
gemorst op zijn pruik, iets wat de bedienden niet durfden te melden.264 Vegelin van Claerbergen
zag hoe de Franse vorst aanschoof bij de maaltijd van de Engelse koningin Catharina van Bragança en haar kleindochter Maria II (1662-94), toekomstige echtgenote van stadhouder Willem
III:
Daer wierder 7 mael opgedischt, en yder reys vroegen sy: ‘Plaisit il de cela? [Bevalt dit u?].’
En als de koningin of monsieur [de koning] sey van ja, soo lieten sy ‘t op de taefel staen.
Daer waer een pottage van hoender vleesch gesooden, waer monsieur lustich van at.
Monsieur praette geduurich met dese kleyne princesse. [...] Monsieur vraechde haer noch
of sy wel baignées [beignets] luste. Sy gaf te kennen dat sij se heel geern mochte. ‘Wel’, sey
monsieur, ‘dan moet je by my soms koomen, want ick kan die koekjes heel wel maecken.’
[...] Sij aeten recht op syn Hollants sonder forchetten, en tasten lustich met haer handen in
de schotel.265
In plaats van de statie en het ceremonieel dat reizigers zagen, schertste de koning dat hij beignets
zou bakken voor de vijfjarige prinses. Doorgaans ontkwam een reiziger tijdens een openstelling
niet aan het ceremonieel. Hendrik Jordens bezocht in de week voor Pasen het paleis van Versailles en bekeek hoe de koning voorafgaand aan de avondmis de voeten van arme mannen waste,
een vast gebruik op Witte Donderdag. Zijn schoondochter, grande dauphine Maria Anna Victoria
van Beieren deed in een andere ruimte hetzelfde voor de armen van de dames.266 Dat gebruik
ging terug op het Nieuwe Testament, waarin Christus op Witte Donderdag de voeten van de
apostel Paulus waste. De vorst plaatste zich daarmee in een lange traditie, die werd gereflecteerd
in de kapel van Versailles.267 Ook de koninklijke handoplegging trok bekijks, de traditionele bestrijding van het koningszeer. Dankzij goddelijke inbreng was de koning naar verluid in staat om
de halsklierziekte scrofulose bij patiënten te genezen. Op Allerheiligen 1666 trok Cornelis de
Jonge van Ellemeet naar Saint-Germain-en-Laye om dat wonderwerk van dichtbij te zien.268 Gerard Hinlopen zag in 1668 hoe diezelfde traditie in zijn werk ging aan het hof van Karel II:
[...] verschijnen voor hem op haar knien alle die geen die door doctoren geoordeelt werden
met t koninckx seer besmet te wesen, en raeckt haer den koninck daer mee met beijde
duijmen en vingers aen haer wangen, werdende door de predicanten op ijeder aanrakinge
uijt t evangelium gelesen.269

263. Bekker 1998, 44.
264. Pieter de la Court van der Voort aan Sara Poelaert, Parijs, 21 augustus 1700 (De la Court van der Voort 1928,
60).
265. Vegelin van Claerbergen 1668-1670, 415.
266. Jordens 1684-1685, [106-107].
267. Edmunds 2002, 58.
268. De Jonge van Ellemeet 1666-1667, 119.
269. Hinlopen 1668, 45-46.
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Hinlopen beschreef hoe patiënten na de koninklijke handoplegging een blauw lint ontvingen en
de zaal verlieten. Volgens een kwaadwillige roddel hadden de patiënten aan het Engelse hof vooral last van geslachtsziektes, maar konden zij hun reputatie redden door te pretenderen aan scrofulose te lijden.270

4.4.2. De audiënties van Laurens Gronovius
Een audiëntie was zeldzaam. Wanneer een reiziger op audiëntie kwam, werd het in het reisverslag
vaak gepresenteerd als het hoogtepunt van de reis. Constantijn Huygens ging uitgebreid in op
zijn contact met de Venetiaanse doge en Coenraad Ruysch besprak in de puntjes zijn audiëntie
met Christina van Zweden in Rome, variërend van haar hofhouding en haar uiterlijk tot de diverse gespreksonderwerpen en haar vermeende sympathie voor de Republiek.271 Thuis kon een
reizigers trots vertellen over zijn contact met de hoogste regionen van Europa. Huygens ontving
een gouden ambtsketting om zijn ontmoeting te vieren en Ruysch verzocht de bevriende schilder
Jacob-Ferdinand Voet een kopie van het portret van Christina van Zweden te vervaardigen om
dat, naast zijn eigen portret en enkele schilderijen van mooie Italiaanse dames, mee terug te
nemen als aandenken.272 Hoe zo’n ontmoeting tot stand kwam en welke sociale ladder een reiziger moest beklimmen, lezen we in het reisverslag en de correspondentie van de Leidse geleerde
Laurens Gronovius.273 Een audiëntie met Lodewijk XIV was een van de hoofdredenen van zijn
buitenlandreis.
Op kerstavond 1671 stierf de gerespecteerde filoloog Johann Friedrich Gronovius, onder
andere hoogleraar welsprekendheid en geschiedenis aan het Athenaeum Illustre in Amsterdam
en hoogleraar Griekse taal en geschiedenis aan de universiteit van Leiden.274 Gronovius kwakkelde al langer met zijn gezondheid en wijdde zich in die periode volledig aan het vervaardigen van
een wetenschappelijke editie van de geschiedkundige werken van Tacitus. Dat project mondde uit
in een tweedelige studie van ruim tweeduizend pagina’s.275 Gronovius werd ondersteund door
zijn twee zonen, Jacob en Laurens, die zich elders ten lande eveneens op de klassieke letterkunde
hadden gestort.276 Vijf dagen voor zijn overlijden legde Gronovius de laatste hand aan de inleiding. Zijn
zonen zorgden ervoor dat de bevriende Leidse uitgever Daniël Elsevier (1626-80) een paar maanden later
C. Cornelii Taciti Opera van de pers liet rollen. Het boek werd door de “zeer nederige en toegewijde

270. Idem, 46.
271. Huygens 2003, 39; Constantijn Huygens sr. aan Christiaan Huygens sr. en Susanna Hoefnagel, Venetië, 2 en 4
juli 1620 (ePistolarium); Ruysch 1674-1677, f. 31v.
272. Ibidem; Jansen 2011, 94-95.
273. De reizen van Laurens Gronovius zijn goed gedocumenteerd door Hoogewerff en Wallinga. Naast twee
reisverslagen is er tevens correspondentie bekend van Gronovius. Hoogewerff noemt veertien brieven aan de
Florentijnse wetenschapper Antonio Magliabechi. Hoogewerff 1942a, 35-56. Wallinga editeerde daarnaast enkele
brieven aan de familievriend Graevius. Die brieven bevinden zich in de Bayerische Staatsbibliothek te München.
Wallinga 1997b, 266-271. Ik baseer mij daarnaast op de 24 brieven van Laurens Gronovius, die onlangs zijn
gevonden in het privé-archief Van Asch van Wijck te Rhenen. 22 brieven zijn gericht aan Jacob Gronovius en twee
zijn van de hand van Antonio Magliabechi. Daarnaast liggen er nog enkele collaties. De brieven werden verzameld
door Jacobs zoon Abraham (1695-1775) en kwamen via zijn schoondochter Dorothea Wijnanda van Asch van Wijck
(1697-1743) terecht in het familiearchief van landgoed Prattenburg. Voor deze informatie en voor de brieven ben ik
dank verschuldigd aan de familie Van Asch van Wijck en de archivaris, Vincent Klooster.
274. NNBW, I, 989-992.
275. Tacitus 2004, 11-12.
276. Wallinga 1997a, 462-463.
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begunstigde” Johann Friedrich Gronovius opgedragen aan zijn mecenas, vorst Lodewijk XIV, die
sinds 1665 een jaargeld had geschonken.277
Pas zeven jaar later, in het voorjaar van 1679, zag de dertigjarige Laurens Gronovius de
mogelijkheid om het boek van zijn vader in Parijs aan te bieden aan de vorst. Aanvankelijk had
hij meteen in 1674 een rondreis door Europa willen maken, maar de Hollandse Oorlog gooide
roet in het eten. Zijn oudere broer was onder bescherming van diplomaat Adriaen Paets
(1631-86) naar Spanje en Italië getrokken tussen 1672 en 1675, maar had geen gelegenheid gehad
om de koning te ontmoeten tijdens de driedaagse tussenstop in Parijs.278 Gedurende die jaren was
het voor Nederlandse reizigers verboden om in Frankrijk te verblijven.279 Op 27 mei 1679 arriveerde Laurens Gronovius in Parijs. Het bleek geen sinecure om zijn vaders werk te schenken.
Ruim twee maanden later, op 2 augustus, werd hem een audiëntie verleend.280 In de tussentijd
vervorderde Gronovius zijn onderzoek in de koninklijke bibliotheek en de collectie van JeanBaptiste Colbert (1619-83), de minister van financiën en de oprichter van de Académie des Sciences. Onder het toeziende oog van bibliothecarissen werkte Gronovius aan verschillende edities
en collaties van klassieke auteurs.281 Zijn broer stelde hij op de hoogte van zijn vorderingen. Uit
die brieven blijkt dat Gronovius in Parijs en later in Florence voortdurend als academisch manusje-van-alles werd ingezet om manuscripten te verifiëren en te collationeren. Voor familievriend
Graevius (1632-1703), hoogleraar in Utrecht, collationeerde hij werken van Cicero en Columella,
voor zijn broer werkte hij aan Strabo, Herodotus en Livius. Zelf collationeerde hij de toneelstukken Troades en Thyestes van Seneca en legde hij het grondwerk voor latere studies.282 In Parijs
mengde Gronovius zich onder de intelligentsia. Hij ontmoette onder andere de grammaticus Gilles Ménage (1613-92), bibliofiel Henri Justel (1620-93), de libertijnse anatomist Pierre Bourdelot
(1610-85), cartograaf Melchisédech Thévenot (1620-92) en de oriëntalist Eusebius Renaudot
(1646-1720). Enkelen van hen hadden zijn vader en broer al ontmoet.283 In zijn brieven rapporteerde Gronovius over de reputatie van collega’s. Hofcartograaf Augustin Lubin (1624-95) was
“seer arrogant” en Pierre Daniel Huet (1630-1721), oprichter van de Académie du Physique te
Caen, “een vroom en naerstig abt” te bewonderen om zijn “geleertheijt en sinceerheijt”.284
Deze geleerde contacten waren onontbeerlijk om de vorst te zien. De reiziger moest een
sociale ladder beklimmen. Een familievriend, Frederick Michielsen, verwees Gronovius om raad
in te winnen door naar de geleerde Melchisédech Thévenot, die “grote kennis hadde aent
Hof ”.285 Thévenot raadde op zijn beurt aan om zijn broer in Leiden te vragen naar aanbevelingsbrieven aan het adres van minister Colbert en Charles de Saint-Maure (1610-80), graaf van Mon-

277. Gronovius 1672, opdracht; Bugter 1980, 53; Wallinga 1997b, 250. “Humillimus et devotissimus beneficiarius”
Gronovius correspondeerde ook met de Franse vorst. Dibon, Bots, Bots-Estourgie 1974, 425-426.
278. Gronovius 1672-1673; Wallinga 1997b, 249.
279. Wallinga 1997a, 449.
280. Gronovius 1679-1682, ff. 1r-2v.
281. Voor de bibliotheken, zie: Saunder 1991, 283-300; Wyn Oliver 2007, 10.
282. Gronovius 1679-1681; Wallinga 1997b, 250-251.
283. Uit zijn album amicorum blijkt dat Johann Friedrich Gronovius in contact stond met Franse geleerden. Daarin
zijn inscripties te vinden van Gilles Ménage en Christophe Justel (1580-1649), vader van Henri Justel. Gronovius
1634-1646, f. 69r; 102r.
284. Gronovius 1679-1682, f. 2r; Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Parijs, 15 en 25 september 1679
(Gronovius 1679-1681).
285. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Parijs, 22 juni 1679 (Gronovius 1679-1681).
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tausier, de gouverneur van de zeventienjarige dauphin.286 Beiden hadden het luisterende oor van
de koning. Ook Graevius vroeg hij om brieven.287 Op advies van Thévenot trok Gronovius op
15 juli per karos naar het paleis Saint-Germain-en-Laye, waar hij de graaf van Montausier ontmoette, die reeds een exemplaar van de Opera in bezit had. Dankzij de uitnodiging van de graaf,
kon Gronovius het werk overhandigen aan de dauphin en minister Colbert. Voor een audiëntie
met de koning was geen tijd, maar vanuit de verte zag hij – net als vele andere bezoekers – de koninklijke familie aan het diner.288 Op 1 augustus schoot Gronovius weer mis, maar een dag later
werd hem dan eindelijk een audiëntie gegund, geleid door graaf Montausier:

trouweling Steffano Pignatelli.293 Nadat hij de Liviuseditie had overhandigd, sprak hij met de koningin over zijn broer Jacob en wijlen zijn vader, die zij ooit had uitgenodigd het hof van Stockholm te bezoeken.294 In Florence ontmoette hij Cosimo III. Een eerste poging tot een audiëntie
mislukte, “het welck ter ooren van Sijne Hoogheid komende, qualick heeft opgenomen, en indien het Sijne Hoogheid als doen was te de deegh aengeregt geweest was, soude terstont audientie verleent hebben.”295 Per brief informeerde hij zijn broer dat bij de volgende gelegenheid alle
wachtenden ruim baan moesten maken en dat de vorst hem verwelkomde met een “O Gronovius”.296 Met een uitgebreide introductie presenteerde hij de groothertog de werken van zijn broer:

Den 2 augustus liet mij duc de Montausier op de middach int palleijs komen, als ick dede,
en naer het opstaen van de tafel, brocht mij bij Sijne Maiesteijt, waer aen duc de
Montausier mijn komste bekent maeckte, en oock de oorsaeck, waer mede ick de Tacitus
aen Sijne Maiesteijt presenteerde, en deselve uit mijn handt nam, seggende ‘Je vous remercie’
[Ik dank u], waer mede mijn afscheijt nemende vertrock ick dien avont weder met de caros
naer Parijs.289

Onder dese oratie de Livius overlangende, ontfingse Sijne Hoogheid met sijn eigen handen
en soo nederleggende tot ick gedaen hadde, kreeg hij se weder in handen, en mij daer nae
heel familiaer aenspreeckende, vroegh hij naer U Edele en soo in de Livius eenigsins
bladende, en siende Dedicatorium et Magliabecqui nomen [de opdracht en de naam van
Magliabechi] lagte Sijne Hoogheid en seijde de Patrono nostro [onze patroon] [...].297

“Je vous remercie.” Met die drie woorden was Gronovius’ hoofdtaak volbracht. Hij rapporteerde
zijn broer over het succes en verzocht, op aanraden van Thévenot, om de koninklijke bibliotheek
te spekken met recente studies uit de Republiek. Daarbij was het cruciaal om zijn broers uitgeschreven oratie aan de universiteit van Leiden te zenden, evenals diens recente notities op het
werk van Livius.290 Omdat Gronovius voor het slechte winterweer de Alpen wilde oversteken
naar Italië vertrouwde hij die taak aan Huet toe.291 Het eindresultaat was hetzelfde:
Ick sal evenwel vertrecken en dese winter geenszins tot Parijs doorbrengen en sal hebben
4 Livios van Elzevier [uitgever Daniël Elzevier] gehaelt, voor de koning, die mij oock
koninglick gelt kost, doch dat zijn sumptus salutares et honesti [bruikbare en eerbare kosten],
en die geven vroligheijt […]292
De ontmoeting met de vorst was kort en krachtig. Het aanbieden van de Tacituseditie en ander
wetenschappelijk werk stond gelijk aan het inlossen van een belofte van vader Gronovius, maar
verleende ook status aan zijn twee geleerde zonen.
Ook tijdens het vervolg van zijn academische pelgrimage naar Italië kreeg Gronovius de
gelegenheid om audiënties aan te vragen. Dankzij de bevriende geleerde en bibliofiel Antonio
Magliabechi (1633-1714), spin in het web van het wetenschappelijke leven in Italië, werd Laurens
voorgeleid aan groothertog Cosimo III in Florence en koningin Christina van Zweden in Rome.
Dat laatste kwam tot stand dankzij een aanbevelingsbrief van Magliabechi aan Christina’s ver-

286. Ibidem. Dat Michielsen een familievriend van Gronovius was, is uit andere brieven af te leiden: hij en zijn
familie verzochten meermaals om Hollandse boter en kaas. Cf. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Parijs, 9
juni en 15 september 1679 (Gronovius 1679-1681).
287. Wallinga 1997b, 266. Cf. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Parijs, 12 augustus 1679 (Gronovius
1679-1681).
288. Gronovius 1679-1682, f. 2r.
289. Idem, f. 2v.
290. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Parijs, 12 augustus 1679 (Gronovius 1679-1681).
291. Gronovius 1678; Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Parijs, 25 september 1679 (Gronovius 1679-1681).
292. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Parijs, 25 september 1679 (Gronovius 1679-1681).
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Om de dag feestelijk af te sluiten, ontving Gronovius uit naam van de groothertog twaalf flessen
wijn. ‘s Avonds dronk hij met Magliabechi en medegeleerden op de gezondheid van de groothertog en zijn broer. Laurens had geïnformeerd of het mogelijk was om enkele flessen naar Leiden
te vervoeren, maar kreeg te horen dat de bootreis vanaf Livorno funest zou zijn: “Evenwel soo
daer weer wat komt, sal ick niet naelaten deselve over zee aen U Edele te senden”.298
Uit de talloze visites aan de koninklijke paleizen van Versailes, Saint-Germain-en-Laye en
Fontainebleau blijkt dat reizigers het waardevol achtten om de vorst en zijn hof van dichtbij te
bestuderen. Het uiterlijk van de koning en de ceremonies waaraan hij deelnam, waren vaste elementen in het reisverslag. Dat het thuisfront geïnteresseerd was in die observaties blijkt uit de
vergelijkingen die bezoekers trokken met familie en kennissen. In de casus van Gronovius zien
we dat het verkrijgen van een audiëntie gelijk stond aan het beklimmen van een sociale ladder.
Dankzij zijn academische collega’s kwam Laurens Gronovius in contact met de bestuurlijke toplaag en uiteindelijk, na een aantal weken, met de vorst.

4.5. Conclusie
Educatie en status waren op de educatiereis nauw met elkaar verbonden. Pedagogen en auteurs
van reisliteratuur zetten hoog in op het idealistische, educatieve aspect van de reis en bezagen de
buitenlandreis als het formatieve slotstuk van een maatschappelijke opvoeding. Door andere landen te bestuderen en te beoordelen, door te wikken en te wegen, kon een onervaren reiziger veranderen in het droombeeld van een schrandere, wereldwijze en gecultureerde jongvolwassene.
Dat deed hij onder andere door nieuwe steden en landen secuur te beschrijven in zijn reisverslag,
door gerenommeerde geleerden te bezoeken en door buitenlandse gewoontes te omarmen of af
te keuren. Wel lagen er gevaren op de loer, zowel fysieke als morele, maar door deze te door-

293. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Rome, 21 april 1680 (Gronovius 1679-1681).
294. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Florence, 14 oktober 1680 (Gronovius 1679-1681). Voor de relatie
tussen J.F. Gronovius en Christina van Zweden, zie: Bugter 1980, 24; Dibon en Waquet 1984, 40.
295. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Florence, 5 december 1679 (Gronovius 1679-1681).
296. Ibidem.
297. Ibidem.
298. Ibidem.
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staan, zou een reiziger zijn karakter sterken en als een beter mens thuiskomen. Dat alles moest
hem een aanwinst maken voor familie en vaderland.
In de praktijk had de educatiereis evenveel te doen met status. Gefortuneerde families gebruikten de reis als een sociaal distinctiemiddel bij uitstek. Dankzij hun formatieve ervaring
hadden reizigers een streepje voor op generatiegenoten en konden zij voortvarend met hun carrière van start. Hoewel Nederlandse reizigers, zeker in vergelijking met hun Britse leeftijdsgenoten,
geen extreem exorbitante levensstijl aanmaten, brachten zij als bewijsstuk van culturele superioriteit kunst, portretten, souvenirs en universiteitsbullen mee terug. Bovendien trachtten zij te veranderen in het ideaal van de honnête homme, een man van stand die zich tijdens zijn bezoek aristocratische vaardigheden als schermen, dansen en paardrijden had eigen gemaakt, zijn Franse
uitspraak had geperfectioneerd en visites had gebracht aan de buitenlandse elite. De koninklijke
paleizen van Versailles en Saint-Germain-en-Laye waren het natuurlijke habitat van de honnête
homme en het uiteindelijke doel was een bezichtiging, of zelfs audiëntie, met de Franse vorst en
zijn hofhouding. Een vriendelijke groet van Lodewijk XIV kon een reizigers aristocratische pretenties verzilveren.
Frankrijk was bij uitstek geschikt voor de opvoeding tot honnête homme. Dat had te maken
met Parijs en het Loiregebied. In de hugenotengemeenschappen aan de Loire konden bezoekers
een graad bemachtigen en privé-instructeurs inhuren in een omgeving van religieus gelijkgestemden. De compassie die zij toonden voor hugenoten, hun bloederige geschiedenis en hun wankele
politieke situatie laat zien dat reizigers een hechte band voelden met hun geloofsgenoten, waarbij
verschillen tussen naties en denominaties verbleekten. Tijdens een langdurig verblijf in Parijs imiteerden reizigers de levensstijl van de elite en trachtten zij in contact te komen met de aristocratische toplaag van het land. Een audiëntie met de vorst was voor weinigen weggelegd, maar zelfs
een visite aan Versailles, waar reizigers met wat geluk een glimp konden opvangen van de man,
was een distinctiemiddel. Zoals we in de volgende hoofdstukken zullen zien, staat de nationale,
masculiene en religieuze identiteit van een reiziger direct in relatie tot de achterliggende educatieve ideeën en de status van de educatiereis. Reflectie op het vaderland en geloof staat bijvoorbeeld
in verhouding met de kosmopolitische pretenties van de educatiereis en ideeën over mannelijkheid zijn direct gerelateerd aan de constante herhaling van fysieke en morele gevaren.

Gevaren onderweg

5. Gevaren onderweg
5.1. Inleiding
Tijdens hun educatiereis waren jongeren te gast in metropolen als Parijs, Londen en Rome. In
Frankrijk voltooiden zij een maatschappelijke opleiding tot honnête homme en maten zij zichzelf
elitaire vaardigheden als schermen en paardrijden aan. In Italië kwamen zij in aanraking met Europa’s klassieke verleden en werden hun noordelijke, calvinistische mores geconfronteerd met het
zuidelijke katholicisme. Deze thema’s zullen in aparte en afgebakende hoofdstukken per land
worden besproken. Dit hoofdstuk is niet gekoppeld aan één land of streek, maar aan de fysieke
daad van het reizen. Een groot gedeelte van hun tijd brachten reizigers immers onderweg door,
reizend van dorp tot dorp. Per rijtuig, per paard, per boot, per trekschuit en te voet bereikten
reizigers gestaag hun eindbestemming. Dit soort passages in reisjournalen zijn een luwte in de
spanningsboog tussen twee imposante stadsbeschrijvingen. Vaak vormen zij een literair middel
om vervreemdende en gevaarlijke situaties te presenteren en uit te vergroten. Het uitvergroten
van woeste stormen, steile bergpassen, kapers en struikrovers gebeurde niet alleen om lezers naar
het puntje van hun stoel te doen schuiven, maar ook om een dapper en masculien zelfbeeld over
te brengen. Volgens historica Sarah Goldsmith vormen dit soort confrontaties de crux van een
educatiereis. Masculiene deugden werden door gevaar en tegenslag onderweg stelselmatig op de
proef gesteld.1 In dit hoofdstuk staan deze dagtekeningen centraal, fragmenten waarin reizigers
reflecteerden op een gevaarlijke tocht en uiting gaven aan een masculiene identiteit. De daad van
het reizen en het gevaar dat daarmee gemoeid ging, vormen een belangrijk onderdeel in de representatie van identiteit.
Drie onderwerpen komen hieronder aan bod: seksualiteit en de masculiene observatie
van vrouwen, de veelzijdige representatie van gevaar en het discours van vrouwelijke reizigers.
De hoofdthema’s die daaraan verbonden kunnen worden, zijn masculiniteit, narrativiteit en liminaliteit. In de eerste paragraaf worden deze drie thema’s onder de loep genomen en besproken
hoe masculiene self-fashioning en de liminaliteit van de educatiereis elkaar versterkten. In paragraaf
drie gaat het vervolgens om seksuele volwassenwording, de masculiene observaties van vrouwen
en het sluimerende discours van feminien gevaar. De paragraaf daarop bestudeert hoe reizigers
uiting gaven aan fysiek gevaar en hoe zij zich positioneerden als stoïcijnse, koelbloedige mannen.
Het gaat daarbij om narratieve tactieken die in verschillende reisverslagen kunnen worden getraceerd. Als tegenbalans wordt in de laatste paragraaf verkend hoe vrouwen verslag deden van hun
reiservaringen.

5.2. Liminaliteit en masculiniteit
Een jongvolwassene kon gedurende zijn educatiereis moreel, intellectueel en sociaal groeien.2
Persoonlijke groei kunnen we met een sociologisch-antropologisch kader duiden. De reis kan
worden beschreven als een rite de passage, als een overgangsritueel dat de jonge reiziger veranderde
in een verstandige en ervaren man van de wereld. Ook tegenwoordig komen dergelijke reizen
voor, met backpacken door Azië tijdens een overbruggingsjaar als duidelijkste voorbeeld.3 De
1.
2.
3.
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Franse etnoloog Arnold van Gennep maakte in 1909 een systematische categorisatie van overgangsrituelen. Hij muntte daarbij de term liminaliteit. Dat begrip, afgeleid van het Latijnse limes
(drempel), verwijst naar het gevoel van ambiguïteit en onbehagen dat mensen ervaren gedurende
een overgangsritueel. Deelnemers voelen zich op dat moment tot geen van beide groepen verbonden: niet tot de gemeenschap die ze hebben achtergelaten, maar ook nog niet tot de gemeenschap die zij willen toetreden. Van Gennep onderscheidt drie fasen in zijn liminaliteitstheorie:
een persoon wordt ritueel van de samenleving losgemaakt, vervreemdt tijdens een liminale fase
en reïntegreert in de maatschappij.4 De socioloog Victor Turner bouwde in de jaren zestig voort
op de ideeën van Van Gennep. Turner beargumenteert dat liminaliteit uitnodigt tot zelfreflectie
en identiteitsformatie. De ambigue positie die iemand inneemt tijdens de liminale fase stelt hem
in staat om zijn cultuur, normen en waarden kritisch te heroverwegen. Het is een moment van
herijking van iemands identiteit. Tijdens de liminale fase is een persoon bovendien “betwixt and
between” twee sociale groepen. Hij wordt vergezeld door een groep lotgenoten die dezelfde ervaring ondergaat.5
De educatiereis past tot op zeker hoogte in dit plaatje.6 Doordat de reiziger zich – fysiek
en mentaal – distantieerde van de Nederlandse gemeenschap en zich onderdompelde in een andere cultuur was er tijdens een liminale fase gelegenheid om een tolerante, kosmopolitische houding aan te meten of juist te volharden in nationale vooroordelen. Een jongvolwassene werd hoe
dan ook gedwongen om te reflecteren op zijn identiteit. Reisgenoten waren ook lotgenoten en
deelden die ervaring. Daarnaast is de reis als rite de passage een mannelijke volwassenwording. Een
jongen kon zijn wilde haren verliezen. Zonder ouderlijk toezicht kon hij feesten, drinken en seksuele ervaring opdoen om zich vervolgens bij thuiskomst, in een zogeheten postliminale fase, te
schikken naar het keurslijf van de regentenkringen. De reis is zo een overgangsritueel van een
jongvolwassene naar een volwassene.7 Hoewel reizigers uitgebreid spraken over vreemdheid en
vreemde ervaringen, gingen zij doorgaans niet in op de vraag hoe zij die vervreemdingen ervoeren. Dat element van introspectie ontbreekt vaak.
Latere brieven en egodocumenten benadrukken het idee van de formatieve werking van
een educatiereis. Vaders instrueerden hun zonen om net als hen zo veel mogelijk uit hun buitenlandreis te halen en alles uitgebreid op te tekenen.8 Een goed voorbeeld van zo’n bespiegeld egodocument is De vitâ propriâ, sermonum inter liberos, waarin Constantijn Huygens (1596-1687) op 82jarige leeftijd terugblikte op zijn diplomatieke reis naar Venetië in 1620. In deze Latijnse memoires in dichtvorm wijdde de staatsman maar liefst 300 van zijn 2100 hexameters aan zijn liefde
voor Italië en het sombere besef daar nooit naar terug te zullen keren.9 Ook Abraham van der
Meersch (1643-1728), een doperse handelaar die in 1674 een gevaarlijke handelsmissie naar
Scandinavië ondernam, keek op latere leeftijd terug op deze formatieve ervaring.10 Voor beide
auteurs gold dat zij met hun overpeinzingen een achterliggende agenda hadden. Volgens de regels van de autobiografie hielden zij zich aan een exemplarisch kader, waarin werd gereflecteerd

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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op de verdiensten van de vormende buitenlandervaringen en de gevaren op de route. Het nageslacht kon er zo iets van opsteken.11 Illustratief is Huygens’ latere reflectie op zijn bezoek aan de
kathedraal van Straatsburg. In zijn reisverslag bespreekt hij hoe de meeste bezoekers de uiterste
top niet durfden te beklimmen, maar dat hij het obstakel overwon. Op de piek zag hij de kousenband die daar door de koning van Bohemen was opgehangen.12 De negentiende-eeuwse biograaf
Jorissen merkt bij die gevaarlijke episode droogjes op dat Huygens zijn biografische taak aanzienlijk had kunnen verkorten.13 Op bejaarde leeftijd rekende ook Huygens hoofdschuddend af met
deze jeugdige overmoed:
Maar dan die levensgevaarlijke torenwand te beklimmen die boven de slakkenhuizen
zonder enige omheining angstaanjagend loodrecht de hoogte ingaat, dat doen idioten. En
de grootste was ik zelf, toen ik me daar direct met mijn handen optrok aan puntige en
hakige uitsteekseltjes, vervolgens ook met mijn voeten wel dacht te kunnen steunen, en zo
tot in het topje van de spits ben geklommen. Ja, ja, absoluut de moeite waard je leven daar
te gaan riskeren om jochies in verrukking te brengen en voer voor spreekbeurten te
leveren! […] Houden jullie dit soort fratsen alsjeblieft ver van je, kinderen van mijn
bloed.14
Lang na het gebeuren werd de educatiereis als een formatieve ervaring geduid. Jeugdige naïviteit
werd gecontrasteerd met latere wijsheid. Huygens raadde zijn drie zonen aan, allen teruggekeerd
van langdurige diplomatieke reizen, om ook in hun latere leven overmoed te mijden.
Naast liminaliteit is het thema gender de afgelopen jaren een vruchtbare invalshoek in het
onderzoek naar de educatiereis. Onderzoekers geven een stem aan vrouwelijke reizigers in de
vroegmoderne tijd en analyseren masculiniteit en masculiene zelfrepresentatie.15 De vroegmoderne educatiereis was een voornamelijk mannelijke activiteit.16 De verslaglegging beschreef een liminale transformatie tot man en edelman, waarbij een masculiene identiteit werd bevestigd en
benadrukt.17 Masculiniteit was gelaagd en werd op verschillende wijzen gepresenteerd.18 In zijn
onderzoek naar de zelfrepresentatie van Jan Teding van Berkhout (1713-66), die tijdens zijn Italiëreis tussen 1739 en 1741 uitgebreid correspondeerde met het thuisfront, beargumenteert Gerrit Verhoeven dat educatiereizigers een meervoudig beeld laten zien:. We zien een gepolijst imago
voor ouders en oudere familieleden, waarin mannelijke idealen de boventoon voerden, en een
meer ontspannen beeld voor vrienden, waarin deze idealen niet altijd werden waargemaakt.19 Jans
briefwisseling met zijn oudere broer Pieter (1711-44) bijvoorbeeld benadrukt het belang van
mannelijke deugden als wellevendheid en zelfbeheersing, terwijl de brieven met zijn jongere

11. Huygens 2003, 18-19.
12. Idem, 19-22.
13. Idem, 21.
14. Idem, 22. Vert. Frans Blom.
15. Voor de rol van reizende vrouwen zie bijvoorbeeld: Polk en Tiegreen 2001; Turner 2001; Brewer 2013, 45-62;
Baumgartner 2015, 1-27. Voor masculiniteit en stereotyperingen, zie: Cohen 1999a; Cohen 1999b, 44-62; Cohen
2001, 129-141; Gabbard 2003, 83-100; Goldsmith 2017, 1-19; Meens en Sintobin 2018; Verhoeven 2020, 3-19.
16. Verhoeven 2009a, 152-159; Brewer 2013, 45-62. Voor de onderbelichte rol van vrouwen op educatiereis zie:
Dolan 2002; Devitt Tremblay 2018, 24-41.
17. Cohen 2001, 131-132.
18. Zie voor een inleiding op Nederlandse masculiniteit in de zeventiende eeuw: Sturkenboom 2019.
19. Verhoeven 2020, 5-6.
- 173 -

Gevaren onderweg

broer Coenraad (1714-70) ruimte bieden aan uitweidingen over vermaak, seks, haantjesgedrag en
sentimentaliteit.20
Volgens Verhoeven kenmerkte masculiniteit op de Nederlandse educatiereis zich door
een focus op cultureel kapitaal. De juiste culturele kennis over schilderijen, beeldhouwwerk en
architectuur en het juiste jargon om deze kunstobjecten te beschrijven, vormden een belangrijk
distinctiemiddel. Anders dan Engelse reizigers, die doorgaans een adellijke titel voerden, was dit
voor reizigers uit de Republiek essentieel om zich van de middenklasse te onderscheiden.21 Naast
het beoefenen van kunstgeschiedenis en kunstkritiek cultiveerde een reiziger het model van de
honnête homme door zich galant, wereldwijs en tolerant te gedragen. Hij diende soepel een gesprek
aan te kunnen snijden in het Frans en Italiaans, een vaardigheid die zowel in zaken als op de huwelijksmarkt van pas kon komen.22 Wel moest de jongeling ervoor waken niet in die verfijning
door te slaan. Het doemscenario was immers dat een reiziger terugkeerde als feminiene, geaffectioneerde fat.23 Hij diende ruiterlijk en verfijnd hofgedrag te etaleren, maar zich eveneens te bekwamen in sport en militaire exercitie.24
Masculiniteit kenmerkt zich ook door het koelbloedig overwinnen van gevaar en ongemak. De beroemde Engelse reiziger Richard Lassels (ca. 1603-68) stelde dat een jongeling alleen
kon groeien door het comfort van thuis af te leren en in plaats daarvan het ongemak van een
vreemd bed, een slecht paard en een zware reisdag te trotseren. De edelman die thuis bemoederd
achterbleef, kon als puntje bij paaltje kwam niet eens een dagtrip naar Londen maken zonder zijn
zakdoek vol te snotteren.25 Een reis kon, als een echte rite de passage, een man maken.26 Gevaren
en ongemakken waren niet louter ongelukkige neveneffecten, maar vormden ook een cruciaal
onderdeel waarop schrijvers hun persoonlijke verslaglegging stoelden.27 Volgens de Michèle Cohen werd een jongen een edelman dankzij het hof en de paardrijlessen, maar een man door ongemak en gevaar.28
Het breed uitmeten van gevaar was een vast onderdeel in reisliteratuur. Een mooi
voorbeeld daarvan is de opkomst van het alpinisme in de achttiende eeuw. De journalen van
bergklimmers hebben het uitgebreid over overwinning, spanning, gevaar en angst.29 Avontuur en
gevaar was vermakelijk voor het leespubliek en een middel van self-fashioning. Gevaarlijke bergpassen waren het canvas waarop reizigers hun eigen masculiniteit konden schilderen. Door in dit
hoofdstuk te kijken naar passages over gevaar kunnen we bestuderen op welke manieren educatiereizigers uiting gaven aan hun masculiene identiteit. Het is daarbij niet onmiddellijk relevant
om te peilen hoe gevaarlijk een reis daadwerkelijk was. Volgens Chloe Chard, die onderzoek
heeft gedaan naar narrativiteit in reisliteratuur, werden dergelijke gevaarlijke passages soms zo
benadrukt dat ze absurdistisch of onwaarschijnlijk lijken. De grens tussen feit en fictie wordt
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daardoor vervaagd.30 Gevaar en persoonlijk groei geassocieerd met het doorstaan van gevaar
werden in de zeventiende en achttiende eeuw als topoi slachtoffer van satire. In zijn schelmenroman Schelmuffskys Wahrhafftige Curiöse und sehr gefärhliche Reisebescheibung zu Wasser und Lande uit 1696
bijvoorbeeld parodieerde de Duitse satiricus Christian Reuter (1665-1711) het cliché door zijn
personage Schelmuffsky geen kans onbenut te laten om zijn publiek met de nodige krachttermen – “der Tebel hohlmer!” – te overtuigen van het gevaar van zijn reis. Het waarheidsgehalte
van zijn verslag werd door die eindeloze herhalingen op de hak genomen.31
De historica Sarah Goldsmith heeft onderzocht welke narratieve tactieken Engelse reizigers op educatiereis in de achttiende eeuw gebruikten om hun masculiene identiteit te presenteren. Zij legt de nadruk op waarden als dapperheid en stoïcijnse zelfbeheersing. In hun journalen
moesten reizigers hun bereidheid demonstreren om gevaar tegemoet te treden en tegelijkertijd
fysieke en emotionele zelfbeheersing handhaven. Een manier om dat te bereiken, was door op
een onderkoelde en neutrale toon gevaar te observeren. Reizigers boden precieze details, maar
gingen niet in op eigen gevoelens. Door de regels van zo’n feitelijke verslaglegging heen konden
ouders de stoïcijnse en dappere houding van hun zoon lezen. Een tweede methode was het gebruik van een reisgezel. Reizigers vertelden over angstige bedienden, of zelfs paarden en honden,
die getroffen werden door een gevaarlijke situatie. Door de angst bij een ander te leggen, kon hij
gevaar uitlichten en tegelijkertijd de Britse stiff upper lip laten zien.32 Het fungeerde als bewijs dat
de reiziger superieur was en daarmee geschikt voor een toekomstige bestuurlijke functie.33

5.3. Vrouwelijk schoon
“Mij dunkt dat men hier wel 4 maal soo veel fraeije vrouwen siet als elders anders”, noteerde Arnout Hellemans Hooft (1629-80) in zijn beschrijving van het Duitse Neurenberg.34 Net als veel
andere reizigers had Arnout oog voor het vrouwelijk schoon dat hij onderweg tegenkwam. Waar
hij aangenaam verrast werd in Neurenberg, oordeelde Johannes Lieshoud (1628-63) dat de
mooiste Italiaanse vrouwen uit het dorpje Recanati kwamen en was Constantijn Huygens jr.
(1628-97) juist gecharmeerd van de dames van Genève.35 Hellemans Hooft vervolgde zijn stadsbeschrijving door uit te leggen hoe men gekleed ging. Mannen waren “al meest op onse manier
gekleedt”, raadslieden gingen met degens en fluwelen hoeden de straat op en vrouwen waren wel
erg zonderling uitgedost:
De vrouwen gaan heel soo wonderlijk, dat ik wel hondert mael gewenscht heb, die
schoone bakketjes in andere kleedingh te sien; want in plaets van lokken, verbergen sij ‘t
haijr achter in een huijfjen, en hebben boven op ‘t hooft van ‘t een oor tot ‘t ander een
hooghe bonte muts: daernae hebben sij manteltjes, niet gelijk te Ceulen die huijkjes
[mouwloze manteltjes], die sij op ‘t hooft setten, en tot half wegh de rok komen, maer sij
doen se hier om de hals, gelijk de mans, en komen maer tot haer middel. Om de hals
hebben sij groote lobben, met ouderwetse kanten, die ijemant die ‘t niet gewoon is,
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maghtigh schickkeren [doen lachen]. Aan de voeten hebben sij halve leersjes die sij aen de
sijde toereijgen.36
Allereerst gebruikte Hellemans Hooft deze uitweiding om zijn stadsbeschrijving te completeren.
Door de klederdracht van mannen, vrouwen en hooggeplaatste personen te beschrijven, illustreerde hij de lokale gewoontes en vinkte hij een vast onderdeel van de apodemische checklist
af.37 Kleding was in de vroegmoderne tijd sterk verbonden aan regionale identiteit. Een nauwkeurige beschrijving van vrouwelijke klederdracht was een beschrijving in het klein voor de andere regio in het groot.38 Dat zien we ook terug in de pentekeningen van Vincent Laurensz. van der
Vinne (1628-1702), die zich tussen 1652 en 1655 met collega-kunstenaars Guillaume Dubois
(1623-61) en Dirck Helmbreeker (1633-96) schetsend een weg baande door Duitsland en Frankrijk. Van der Vinne illustreerde de doorkruiste regio’s aan de hand van pentekeningen van de
vrouwen van Mainz, Straatsburg, Yverdon-les-Bains en Genève.39 Voor Hellemans Hooft waren
deze verschillen in klederdracht een bron van hilariteit. De kanten kraag, het type plooikraag dat
in de eerste helft van de zeventiende eeuw in zijn thuisland een rage was geweest, leek nu hopeloos ouderwets.40 Daarnaast gaf hij te kennen dat hij de dames van Neurenberg graag in andere,
minder verhullende kleding had gezien. Hun haar en neklijn werden verhuld achter een bontmuts
en kantkraag.
Journalen onthullen en verhullen veel over het contact dat educatiereizigers onderhielden
met buitenlandse vrouwen. Vrouwen fungeerden in het reisverslag niet alleen als symbool van
een andere cultuur, maar namen ook een belangrijke rol in de persoonlijke belevenissen van
jongvolwassen reizigers in. Van een jongeman werd verwacht dat hij gratie en wellevendheid liet
zien in zijn gesprekken met dames van stand. Tijdens een bezoek aan de Geneefse beau monde
diende hij het ideaal van de honnête homme na te jagen door zich vloeiend in een gesprek te mengen. Tegelijkertijd laten reisverslagen zien dat mannen binnen een informele sfeer van vrienden
en leeftijdgenoten flirtten, roddelden en pochten over seksuele prestaties. Wat zegt dit alles over
de masculiene identiteit van educatiereizigers?
Van oudsher waarschuwde reisliteratuur voor morele corruptie. Reisgidsen portretteerden de educatiereiziger als een onnozele en makkelijk beïnvloedbare jongeling, die eenvoudig ten
prooi kon vallen aan de listen van buitenlandse schoonheden en zowel zijn onschuld als
geldbeurs kon verliezen.41 In zijn inleiding ageerde de anonieme Amsterdamse vader tegen deze
“liberteit der courtisanes” waaraan in het buitenland geen gebrek zou zijn.42 Vrouwen symboliseerden een moreel gevaar.43 Toen hij tijdens zijn reis naar Londen in 1683 een bezoek bracht aan
de Vauxhall Gardens waarschuwde hij voor prostituees in het uitgaansgebied:
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Men vindt ‘er ook alderhande liqueurs en slickermickjes [lekkers] om te collationeeren.
Het is ook een rendevous van Engelse nimfen, met welke het wat gevaarlijk is, zoo voor
de beurs als voor de gesondheit om mee om te gaan.44
Volgens de auteur sloegen deze Engelse nimfen een gat in de fondsen en vormden zij een gevaar
voor de gezondheid. Sommige plaatsen waren berucht om hun courtisanes. “Venetie abordert
meer van hoererije dan eenige stadt van Italia”, waarschuwde P.C. Hooft al aan het begin van de
eeuw.45 Een enkeling merkte zijdelings op hoe hij de avances van een prostituee had genegeerd.
In Florence had Gerard Hinlopen (1644-91) gedecideerd een Florentijnse koppelaarster geweerd,
nadat zij hem een “brave dona” in haar emplooi had aangeboden.46 “Met hoe grammen gemoet
wy haar over soo onbeschaamden presentie weghdreven, hoeft niemand te vragen”, brieste hij.47
Tegelijkertijd was het geen uitzondering dat educatiereizigers tijdens hun rondreis seksuele ervaring opdeden, zij het tijdens een bordeelbezoek of een kortstondige romance. Hendrik
Jordens (1663-1715) bijvoorbeeld nam in Londen een meisje mee naar huis:
[…] naer de comedie van duc de Jorck [The Duke’s Theatre], daer wij aerdigh hoorden
singen en niet minder dansen, hebbende het gesigt van veele soete en schoone dames, van
welke wij de eer hadden om een te huis brengen, genietende eenigen tijdt haer soet
geselschap, en alhoewel sij niet veel duijts en conden nogh wij Engels, soo conden wij
egter malkanderen verstaen en te regte raecken.48
Ondanks de taalbarrière had Hinlopen een fijne avond. Een ander voorbeeld over seksuele ervaringen is het reisverslag van Constantijn Huygens jr., die wel vaker een boekje opendeed over de
erotische uitspattingen van de Hollandse regentenkringen. Zijn negentiende-eeuwse editeurs waren weinig gecharmeerd van de “staaltjes van den ijdelen roem door losbandige heeren op hunne
liefdesgevallen gedragen” die Huygens zonder veel opsmuk presenteerde. Zij besloten deze
‘staaltjes’ uit kiesheid te schrappen en in omfloerste bewoordingen weg te moffelen in voorredes
en noten.49 Voor het geheimtaal dat Huygens bezigde, boden zij evenmin een sleutel. Een van die
passages met geheimtaal leest als volgt:
Daer wasser een ander die een juffertje bij hem had dat hij seij sijn vrouws suster te wesen
en dat wij voor een hoertjen aensaghen. Hoogvrouw seij dat hij haer borsten gevoeld had; maer
daernae vonden wij dat het niet en was, sij heette Arnaud en was van Bergen-Wynox; haer
schoonbroer was Ontvanger van de statt. Nae den eten te 4 uren gingh ick met
Willeboorts rijden naer Berchem en deur de statt. Rame had met een hoer te Berchem
geweest. Savonts stond Rame en ick en sagen voor de glaesen daer dese J. Aernout stont
om te bedt te gaen. Rame wilde hebben dat sij de deur op doen soutt en wilde haer adieu
seggen, maar sij wilde niet. Sij stont met haer borsjes bloot.50
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In zijn dagboek lezen we over het gedrag van Huygens’ reisgezellen in Antwerpen. De heer
Hoogvrouw schepte op over zijn seksuele presentaties en werd later betrapt op een leugen. De
Rame had in het nabijgelegen dorpje Berchem een prostituee bezocht en besloot bij terugkomst
ongewenst binnen te vallen bij een meisje dat de groep eerder op de dag had ontmoet.
Het voorkomen van geheimschrift in Huygens’ verslag lijkt te suggereren dat dit gedrag,
waarbij bezoekers bordelen bezochten en onderling praatten over seksuele prestaties, wel vaker
voorkwam op de educatiereis. Dergelijke passages vormen de keerzijde van het groot aantal leergierige fragmenten over kerken, kunst en ruïnes. Ze vullen een lacune tussen strenge vermaningen van reisliteratuur enerzijds en de soms wat brave journalen anderzijds. Dit gedrag werd gefaciliteerd door de grote afstand en het gebrek aan ouderlijk gezag, ook al probeerden ouders met
brieven en meegezonden gouverneurs een vinger aan de pols te houden. De Amsterdamse vader
drukte zijn lezers op het hart dat een gouverneur geen enkele garantie bood. De gidsen die hij
was tegenkomen, waren ofwel “groote pedanten” die eindeloos Latijnse inscripties uitplozen of
“debauchanten, die haare pupillen tot alle ligtvaardigheit aanleiding gaven”.51 In zijn optiek verscholen feestvierende jongeren zich achter de studieuze reisverslagen die begeleiders in hun
plaats maakten om goed weer te spelen voor hun broodheren.52 In enkele gevallen hebben we inderdaad enkel de verslaglegging van een tutor, zoals het journaal van Carolus Casparus Neander
(ºca. 1655) die de reis van zijn pupil Gerard Horenken (1663-1712) beschreef.53 Mogelijk oefenden ouders een gedoogbeleid uit. Zolang hun kroost de familiereputatie niet te grabbel gooide en
zonder reputatieschade terugkeerde, werden seksuele escapades in Frankrijk en Italië oogluikend
toegestaan.54 Mogelijk waren dat soort uitstapjes zelfs een onbeschreven deel van de volwassenwording die een educatiereis als drempelervaring behelsde.55 Het idee van dit gedoogbeleid wordt
bevestigd door het geheimschrift en de omfloerste bewoordingen die in sommige reisverslagen
kan worden gevonden. De codetaal in het journaal van Arnout Hellemans Hooft laat zien dat hij
het bed deelde met buitenlandse prostituees.56 Ongeacht of ouders het konden ontcijferen, wekte
codetaal de suggestie dat hun kind zich in het buitenland had misdragen.57
Codetaal is goed te herkennen en eenvoudig te identificeren als een passage waarin iets
ongepasts gebeurt. Het zijn ook uitzonderingen. Hoogstwaarschijnlijk werd het thema seks
meestal niet aan het papier toevertrouwd en bleven verslagen verstoken van deze bronnen over
seksuele volwassenwording. Soms werd er niettemin in bedekte bewoordingen gezinspeeld over
nachtelijke avonturen. Het ontbreekt vaak aan voldoende context om zo’n fragment met zekerheid te duiden. Zoiets was immers bedoeld als persoonlijke noot of wenk aan de goede verstaander. Cornelis de Jonge van Ellemeet (1646-1721) bijvoorbeeld, die tussen 1666 en 1667 op educatiereis toog, tekende tijdens zijn verblijf in Parijs zuinigjes aan: “Den 25 [juli 1667].
Mademoiselle de Hornaij voor de eerste maal in haar kamer”.58 In zijn verslag gaf hij geen verdere hints over haar identiteit. Ook zijn naamgenoot Cornelis van der Dussen (1684-1754), die in
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1706 naar Engeland reisde, bleef vaag. Na een bezoek aan het Londense theater The Old Playhouse in Drury Lane, waar hij voor de tweede maal Thomas Claytons Arsinoe, Queen of Cyprus
had gezien, noteerde hij bewust onduidelijk: “en van daer na huijs wiert ik in tentatie gebrogt,
dog bleef als nogh constant.”59 Om wat voor verleiding het ging, deelde hij niet. Een laatste
voorbeeld komen we tegen in het reisverslag van Hessel Vegelin van Claerbergen (1655-1715),
die in de zomer van 1677 zijn vader Philip Ernst (1613-93) vergezelde op een dienstreis naar de
stadhouderlijke bezittingen nabij Hannover. In Hameln ontmoette hij de dochters van de plaatselijke commandant, met wie hij een lang gesprek aanknoopte en van wie hij een impromptu Duitse taalles kreeg. Aangekomen in het kasteel van het nabijgelegen Coppenbrügge, waar de Friese
jongen enige tijd verbleef, nodigde Hessel beide dames uit om binnen te komen.60 “Doch sij excuseerden haer wijl het te laet was; konden anders niet binnen Hamelen komen. Adieu”, maakte
Hessel zijn verhaal af.61 Direct daaronder noteerde hij een citaat uit de Aeneis: “Improbe Amor,
quid non mortalia pectora cogis?”62 “Brutale liefde, waar zet je sterfelijke harten niet toe aan?”
Had Vegelin van Claerbergen een oogje op het jongste, ongehuwde meisje? Met die laatste toevoeging lijkt Hessel te suggereren een blauwtje te hebben gelopen.
Twee romantische contacten die in meer detail zijn te reconstrueren zijn die van Constantijn Huygens jr. en P.C. Hooft (1581-1647). De eerste flirtte tijdens zijn winterverblijf in
Genève in 1649-50 onophoudelijk met Annelet Calandrini, dochter van een internationaal gerenommeerde bankiersfamilie.63 De Calandrini’s, Burlamachi’s, Diodati’s en Turretini’s kregen in
Genève wel vaker de zonen van bevriende zakenpartners uit de Republiek over de vloer.64 In korte dagtekeningen gaf Huygens het contact met Annelet aan. Ze voerden lange gesprekken, met
z’n tweeën of tijdens een eindeloze stoet aan visites en tegenvisites waarmee de Geneefse elite
zich dagelijks amuseerde. Als een ingewikkeld gezelschapsspel ontfutselden ze elkaar lintjes en
gouden ringetjes.65 Huygens vermeldde het nieuwtje dat “Joffrouw Calandrini seij [...], dat gisteren madame du Cré seij tot Madame de Blagnij haer quellende dat Honich baisoit volontiers l’Annelet [verliefd was op Annelet]”.66 Daarop antwoordde zij:
[...] que ny luy ny d’autres ne le faisoyent volontiers, mais que pour luy il se contentoit des belles idées [dat
er anderen waren die dit niet ongewenst zou zijn, maar dat hij zich in haar geval tevreden
moest stellen met mooie ideeën]. Daerop seijde madame du Cré: Dieu benisse les belles idées et
les bonnes intentions [God zegene mooie ideeën en goede bedoelingen], dat was voor mijn
reeckeningh.67
Frank-van Westrienen oppert dat deze intriges onderdeel uitmaakte van de opvoeding tot honnête
homme, waarbij een reiziger zich niet alleen de etiquette eigen maakte maar ook gevorderd werd in
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het sociale steekspel van conversaties en galant gedrag. Huygens’ verslaglegging van zijn Geneefse affaire past daarbij in het beeld van de man als beleefd, sociaal vaardig en hoffelijk.68
Ook P.C. Hooft, die aan het begin van de zeventiende eeuw Europa verkende, had een
buitenlandse liefde. Dit is een voetnoot in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Hoewel zijn beknopte journaal niets over het voorval meldt, had Hooft tijdens zijn bezoek aan Venetië tussen
augustus en december 1600 een romance met ene Isabella. We kennen haar naam uit een Franse
liefdesbrief die zij aan Hooft stuurde, waarin zij schreef dat haar plan om naar Rome te reizen
was mislukt.69 Daarbij voegde ze twee petrarkistische sonnetten. Mogelijk ging het om Isabella
Hoens, dochter van een handelscontact in Venetië.70 Waarschijnlijk ontmoette Hooft haar opnieuw tijdens zijn tweede bezoek aan de stad. Tijdens dit lange verblijf schreef hij het petrarkistische gedicht ‘In Venezia 1601. Chanson a Madame’.71 Daarin beklaagt de verteller zich over een
onbeantwoorde liefde. Waar het autobiografische element ophoudt en de genreconventies van de
lyriek beginnen, is doorgaans moeilijk te beantwoorden, ware het niet dat Hooft voor zijn Amsterdamse rederijkerskamer een tweede, aangepaste versie voor publicatie presenteerde. Deze
versie verscheen in 1610 in druk in de Bloem-hof.72 De twee versies, respectievelijk uit Hoofts zogenaamde Rijmkladboek en de ongeautoriseerde, met zetfouten voorziene uitgave in de Bloem-hof,
lezen als volgt:
Rijmkladboek
Ver wt de straten eng, en woelige canalen,
Als snachts slaeprige wint de zee sacht overweyt,
Ick op de stille vloedt mijn clachten sal verhalen,
Die niet en antwoordt, dat t’geen datmen selve seyt.

Bloem-hof
Ver wt de straten drang, op berch, in woeste dalen
Als snachts slaeprige wint het bosch sacht overweyt,
Aen Echo ick alleen mijn clachten sal verhalen,

Een Visscher die t verstaet, dewijl hij leijt sijn lagen,
Sal seggen, nae mijn doot, al waer sijn hart versteent:
Alhier ist daer den armen minnaer placht te clagen,
Die nu in Plutoos hof sijn avontuir beweent.

Een jager diet verstaet, dewijl hij leyt sijn lagen,

Diego die van huis mistroostich was gaen vluchten,
Verhaelde dus sijn clacht in d’ hooge Pyreneên:
De steile rootsen groen medoogent met hem suchten,
Dan tharte van sijn vrouw was harder als de steen.73

zijn ongelukkige affaire spreekt.74 Uit de aanpassingen valt te suggereren dat de auteur zijn
liefdesavontuur stil wilde houden voor het grote publiek. Waarschijnlijk zou een autobiografisch
gedicht over zijn Italiaanse affaire zijn toenmalige geliefde, Christina van Erp (1592-1624), in verlegenheid hebben gebracht. Vanaf december 1609 maakte Hooft haar het hof in verschillende
liefdesgedichten. Een jaar later traden zij in het huwelijk.75 Dat lijkt tevens te verklaren waarom
de auteur in zijn Emblemata amatoria uit 1611 een derde versie van ‘Chanson a Madame’ opnam.
De slotstrofe, met Diego als duveltje uit een doosje, is daarin weggelaten. Verkruijsse beargumenteert dat die strofe een achterliggende moraalkwestie verduidelijkt. Na zijn bruiloft kon
Hooft zonder gezichtsverlies voor beiden zinspelen op vroegere liefdes in een afgesloten hoofdstuk uit zijn leven.76 De kleine aanpassingen in één gedicht lijken veel te onthullen over het belang dat Hooft hechtte aan een jeugdige verliefdheid en de manieren waarop daar volgens de
contemporaine moraal over gesproken mocht worden.
Waar Constantijn Huygens jr. en P.C. Hooft subtiel zinspeelden op jeugdige romances,
leek Coenraad Ruysch (1650-1731) geen blad voor de mond te nemen over zijn romantische ervaringen in Frankrijk en Italië. Te oordelen aan het grote aantal dagtekeningen waarin hij meldt
met mooie meisjes te hebben gedineerd, gedanst en geflirt, kunnen we Ruysch omschrijven als
rokkenjager. Tijdens zijn bezoek in Rome gingen hij en zijn landgenoten meermaals naar kerken
en “op de Corso”, de Via del Corso, om met mooie Italiaanse vrouwen aan de praat te raken. Jacob-Ferdinand Voet (1639-89), de Nederlandse kunstschilder die goed bekend was in Rome, trad
tijdens dat soort middagen op als “nomenclator”, als persoonlijke gids en vertaler.77 Voet kreeg
van Ruysch opdracht om als souvenir enige schilderijen te maken van mooie Romeinse dames.78
Met name in de kerken, waar de plaatselijke dames van stand op hun paasbest naar de mis gingen, vertelde Ruysch met veel aandacht over het vrouwelijk schoon dat hij zag. Hij genoot volgens eigen zeggen van “de groote quantiteijt van noblesse en scoone dames” en haar “fraeje
borsjes, daer sij hier tegenwoordich wonder wel van voorsien sijn en gans niet beschaemt om een
ampel gesicht daer van aen ieder te gunnen”.79 Tijdens de ceremonie van een kloosterintrede in
de Basilica di San Sisto Vecchio, keek hij eveneens bewonderend toe. Hij beklaagde zich erover
dat de kersverse non, “dit jonge scepsel dat boven 18 jaer niet out en heel fraeij was”, voor een
religieus leven had gekozen en daarmee mannen haar schoonheid had ontzegd.80 Toen hij elders
in de stad op zondagochtend de kerken afstruinde “om de dames te zien”, kwam hij een meisje
tegen dat hem sterk deed denken aan een bekende in het vaderland.81 Hij spendeerde de ochtend
door haar van een afstandje gade te slaan. De verbouwereerde blikken die zij hem toewierp vatte
Ruysch op als teken van liefde:

In de tweede versie wordt de couleur locale van Venetië – nauwe straatjes, kanalen en de zee –
ingeruild voor een generieke berg, dal en bos. De Venetiaanse visser wordt jager. De autobiografische lezing van de lyrische ‘ick’ wordt vertroebeld door een slotstrofe, waarin het voorgaande een relaas blijkt van de getormenteerde, “deux-ex-machinale” Diego, die in de Pyreneeën over
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Onder anderen sach ick in de kerck van de jesuiten een juffrouw die admirabel wel geleken
aen seekre juffrouw in Hollandt, waer mede ick groot vrinscap geduerende mijn verblijf
aldaer onderhoude hebbe. Dit gesicht behaegde mij soo dat ick aldaer wel een half uer
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langer bleef als ick gedacht hadde, neemende pretext van de heer Scorel te wachten, die
noch geen mis gehooren hadde. En of sij niet kunnende begrijpen waerom een forestier
haer soo besach en daerom haer ooch niet houden kost van de plaets daer wij alle stonden,
ick expliceerden het anders om voor de tyt mijn selve met inbeeldinge wat te behaegen,
duijdende t’ selve op de sijmpathie die tussen de gelijkenis voor die tijt in myn harsenen
soude kunnen voorvallen. Altoos sij en wij keeken den andere naer tot dat de troep uyt de
kerck was.82
Voor de reiziger bleef het overigens niet bij een waarderende knik bij het zien van zoveel mooie
Italiaanse vrouwen. Hij besprak meermaals de avances die over en weer werden gemaakt. Soms
liep dat op niets uit. Tijdens een feest bij de Basilica di Sant’Agnese, even buiten de Romeinse
stadsmuren, werd hem “een soet kussie toe gesmeten van een admirabel fraij meijsken” met bijzonder mooie ogen.83 “[D]och dese stomme welspreekentheit wiert door den dranck van de
menschen haest gestaeckt” klaagde hij.84 In Rome bezocht Ruysch meermaals een non, “een juffrouw van groote conditie”, met wie hij een heimelijk briefcontact onderhield.85 Haar naam noteerde hij niet. Hun bedienden brachten meermaals bezoekjes om berichten, complimenten, geschenken en lekkernijen als makarons, citruskoekjes, suikerbrood, marsepein en appelwijn uit te
wisselen. Als afscheid deed hij haar een delicaat stuk Leidse zijde met helblauwe strikjes cadeau.86
Bezoekjes gingen gepaard met de nodige omzichtigheid. Toen Ruysch de broer en abt van zijn
non ontmoette, gaf hij “om geen suspitie te geven” aan dat hij voor de mooie muziek was gekomen.87 Tijdens een ceremonie waarbij verschillende meisjes haar klooster intraden, zorgde de
non ervoor dat niemand “haar eloquente contentantie” kon zien bij het maken van een reverence.88 Of het van haar kant louter beleefdheid was, liet Ruysch in het midden. Als reactie op zijn
afscheidspresentje klaagde zij over zijn vrijpostigheid:
Sij klaegden over myn regael en dat ick door t’ selve te senden, toonde dat ick opinie hadt
dat sij geinteresseert was, dat sij noch van geboorte, noch in een klooster was daer sulcke
menschen gevonden werden.89
Hoe we dit contact met een Romeinse non moeten duiden, is lastig te beoordelen. Het spel met
brieven, bodes, cadeaus en heimelijke bezoekjes lijkt veel op het bovengenoemde contact tussen
Constantijn Huygens jr. en Annelet Calandrini. Mogelijk waren dat soort intriges met dames uit
de hogere regionen van de maatschappij onderdeel van het leven van een honnête homme tijdens
zijn langdurige verblijf in de stad.
Met zijn geflirt onthulde Ruysch ook iets over de masculiene waarden waaraan hij in
gezelschap waarde hechtte, zoals viriliteit en mannelijke dominantie. Tijdens een meerdaags bruiloftsfeest in Dresden, waar “drincken [...] doch de leus was” en gasten volgens goed gebruik al
tijdens het ontbijt op een eerste glas wijn werden getrakteerd, pochte hij over de seksuele presta-
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ties van Nederlanders.90 Op de derde dag van het feest werd een toneelstuk met bruiloftsverzen
opgevoerd en kreeg de bruid een speciale kroon met kaarsjes opgezet, “tot teijken van haer verloore maechdom”.91 Voor Ruysch was dat gebruik reden om eens smakelijk te lachen en op te
scheppen over de viriliteit van Nederlandse mannen:
Wij quelden den bruydegom hier over en seijde dat wij in Hollandt wel andere Batavieren
waeren, dat wij om dat werck te verrichten maer een quartier uers van doen hadden, dat
wij op een maechdom vijf, ses in eene nacht tot onsen ‘t niet saegen en waeren sij sulke
onnoosele bloeyen [bloempjes] te minste dat sij die scande behoorden te swijgen.92
Een episode tijdens het Venetiaanse carnaval, waar Ruysch verschillende feesten en bals masqués
bijwoonde, laat ten slotte iets zien over mannelijke dominantie. Hij had een kortstondige flirt met
de zangeres Angelica, met wie hij verschillende winkels afliep, ging dansen en basette speelde in de
Ridotto, een vleugel van het Palazzo San Moisè dat dienstdeed als openbaar casino en dat, mits
gemaskerd, tijdens carnavalstijd toegankelijk was voor de lagere standen van de stad.93 Het tweetal kreeg ruzie nadat Ruysch, klagend over vermoeide voeten, een bezoek aan een feest had afgezegd. Toen zij “soo boos als de droes [duivel]” raakte, besloot hij niet in te binden. Ruysch was
ferm en verklaarde dat een man een overheersende vrouw niet mocht dulden:
waer op ick seer bruske mijn afsceijt nam en haer beloofde niet weer aen te spreeke voor
sy geleert hadt niet boos te werden om dingen die aen mijn devoir [plicht] niet
geattacheert waeren. Ick deedt dit om dat als de dames hier sien dat men haer colere
[d.w.z. rode wangen van boosheid] in consideratie neemt dat sij iemant dan wel alle daegen
soude couglioneren [koeioneeren], maer als sy sien dat het hart tegens hart is dat sij dan
seer willich koop geven. Oock begost sij al eerst passeerende wel twee, drie mael de troep
daer ick stondt, doch ick deedt als sij mij gedaen hadt en keerden den ruch.94
In het voorgaande hebben we gezien dat reizigers buitenlandse vrouwen doorgaans als couleur
locale of als moreel gevaar presenteerden. Masculiene observaties van vrouwen uit de lagere
standen waren vaak eendimensionaal en afstandelijk. De buitenlandse vrouw werd daarbij archetype voor de gevaarlijke Ander. Contact met mooie dames van stand werd anders aangepakt. Tijdens een langer stadsverblijf, waarbij reizigers in een schier eindeloze aaneenschakeling van visites, theaterbezoekjes en wandelingen kennismaakten met de plaatselijke elite, waren cadeautjes en
flirterige conversaties een middel om de sociale vaardigheden van een honnête homme aan te scherpen. Wanneer we dat soort gedrag als de sociale norm begrijpen, dan is de educatiereis een opvoeding van galante, welbespraakte mannen die moeiteloos een gesprek konden aanknopen met
het andere geslacht. Tegelijkertijd werden passages over seks of romances ten behoeve van het
thuisfront en toekomstige echtgenotes gecensureerd of in bedekte termen aan de marge toevertrouwd. Hoewel codetaal en een gebrek aan context het moeilijk maken om dit soort passages
adequaat te duiden, lijkt het niettemin te suggereren dat er op de educatiereis voldoende ruimte
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was voor affaires, romances en bordeelbezoek. De fysieke en mentale afstand tot het thuisland
lijkt dat gedrag mogelijk te hebben gemaakt. De sporadische wenken in reisjournalen en het juist
verrassend openhartige verslag van Coenraad Ruysch lijken dat eveneens uit te wijzen.

5.4. Gevaarlijke routes
In het voorjaar van 1674 trok de Leidse reiziger Coenraad Ruysch door het Duitse platteland op
weg naar Bremen. Een dijk was doorgebroken en slechts enkele voerlui waagden zich aan de gevaarlijke route over het “verdroncke landt” tussen Detern en Apen.95 De trekschuit was niet meer
dan een schamel paar aaneengebonden planken:
[E]en half quartier uers voort gereden sijnde, mosten wij met onse bagagie afstappen in
een kleijn scuytie, of ten minste t’ geen een scuytie wilde wesen, want wij vonden maer
drie a vier planken die sodaenich aen malkanderen gehecht waeren dat wij ons nauwlijckx
veroerde of het water quam van ondere, van boven en van alle kanten ons bestormen.96
Ruysch benadrukte zijn ontberingen tijdens de oversteek. Hij wees op het “continueele martelen” van de schippers die hun passagiers door de breuk in de dijk voerden.97 Om zijn ontevredenheid extra kracht bij te zetten, maakte hij een vergelijking met de klassieken:
Onse schippers waren twee domme boeren, dewelke nevens haer boot aen Charon
hoochloffelijke memorie geleken als twee druppels waeters. Ja, hadde ick van Aeneas dien
vroomen ridder sijn religie geweest, ick soude sekerlijck bij mijn selve gedisputeert hebbe
of ick naer de Eliseesche velde of naer Italie reijsde.98
De reiziger vergeleek de stuurlui met de veerman Charon, die volgens de Griekse mythen overledenen de dodenrivier de Styx liet oversteken op weg naar het hiernamaals. Hij riep de associatie
op met de held Aeneas, die in de zesde zang van de Odyssee de onderwereld trotseert. Die literaire
vergelijking diende als superlatief om zijn eigen ongemakkelijke overtocht in de verf te zetten.
Door zijn Duitse veermannen te presenteren als domme boeren sloot Ruysch tevens aan bij het
stereotype van het Duitse volk als dwaas, boers en bot dat in de Nederlandse literatuur veelvuldig
voorkwam.99 De situatie bleek ook gevaarlijk. De boot kon immers kapseizen. Uiteindelijk grepen de Nederlanders aan boord in. De knechten van Ruysch hielpen met roeien en een Amsterdamse schipper nam het roer over:
Hoe dat wij onse schippers wijs sochte te maeke dat de kreuke bladeren [het kroos] een
teyken waeren van slooten en diepte, sij voeren even dan on het landt en wilde dan noch
evenwel daer over, niet tegenstaende sij niet kosten, soo dat wij eyndelijck genootsaeckt
waeren onse knechts de stockken te geven en een Amsterdams schippers in ons geselscap,
naer Bremen willende, tot leitsman te promoveren.100
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Deze korte passage laat de verschillende manieren zien waarop educatiereizigers ongemak en gevaar presenteerden. Ruysch gaf aan hoe hachelijk de situatie was door op schampere wijze de
onzeewaardige staat van de schuit te illustreren. Het gevaar werd uitvergroot door te wijzen op
de precaire situatie van medereizigers. Een hyperbool werd ingezet om de boottocht af te
schilderen als helletocht. Ten slotte liet Ruysch zien dat hij kordaat handelde, ingreep en allen
veilig naar de overzijde kreeg. De domme Duitse boeren werden gecontrasteerd met Ruyschs
knechten en een kundige Amsterdamse schipper.
In reisverslagen nam het overwinnen van een gevaarlijke situatie vaak een cruciale plaats
in. In deze paragraaf wordt besproken welke tactieken reizigers gebruikten om gevaar te presenteren en zichzelf af te schilderen als dappere, geharde en koelbloedige mannen. Het gaat daarbij
om de representatie van masculiniteit. Drie casussen worden nader on de loep genomen: de representatie van Alpentochten, de representatie van de Vesuvius en het avontuurlijke reisverslag
door Scandinavië van de doperse koopman Abraham van der Meersch. Het is de analyse van respectievelijk één regio, één bezienswaardigheid en één journaal. De voorbeelden liggen qua tijd,
locatie en context weliswaar ver uit elkaar, maar de narratieve tactieken die gebruikt werden om
gevaar te presenteren, zijn in hoge mate vergelijkbaar. Om de representatie van gevaar te bestuderen is het belangrijk om eerst scherp te stellen met welke ongemakken en gevaren reizigers
daadwerkelijk te maken kregen.
Reizigers klaagden over slechte paarden, dure koetsen en hobbelige wegen. Douaniers
weigerden de toegang, namen degens en pistolen zonder reçuutje in beslag en rommelden ruw
door de valiezen op zoek naar contrabande en verboden boeken. Herbergen vormden eveneens
een bron van frustratie. Naar hartenlust verhaalden reizigers over onbeleefde en gierige waarden,
slechte maaltijden en matige wijn, steenkoude slaapkamers en bedwantsen. De besproken ongemakken en venijnige recensies zijn soms bijzonder kleurrijk. Sommige verslagleggingen, zoals het
journaal van Joan Geelvinck (1633-1707) of de brieven van Pieter de la Court van der Voort, lezen als een litanie aan klachten. Geelvinck klaagde voortdurend over overvolle en onwaarschijnlijk dure verblijfplaatsen in Frankrijk. In Nissan-lez-Enserune nabij Béziers kreeg hij het aan de
stok met “een onbeleefden bock van een waerdt en waerdin” en in Meung-sur-Loire werd hij uit
zijn bed gejaagd door bedbeestjes.101
Naast de meer alledaagse ongemakken in de herberg kwamen reizigers onderweg terecht
in gevaarlijke situaties. Dat gebeurde op zee, reizend per koets of paard of in de stad zelf. Op
zee verhaalden reizigers over verraderlijke mistbanken, woeste stormen en de constante dreiging
van kapers. Alleen al de overtocht over het Engelse kanaal, een relatief korte route, werd in veel
gevallen beschreven als een ploetertocht.102 In de winter van 1624 werd Constantijn Huygens sr.
bijvoorbeeld vertraagd door mist, hevige regenbuien en een sterke wind die het schip bijna op de
klippen liet lopen, “in soo grooten perplexiteyt, als oft wij genoechsaem om hals waren geweest”.103 Predikant Joannes Vollenhove (1631-1707), die tijdens zijn trip naar Londen in 1674
aan dek de dienst leidde, werd ‘s nachts overvallen door een onweersbui “met geduurigen blixem
uitbersten, zulx dat de lucht niet eenen oogenblik gesloten was”.104 De vlaggenstok van de grote
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mast brak door dat natuurgeweld doormidden. Ook een reis over de binnenwateren kon tot ongemakkelijke of angstige situaties leiden. De Amsterdamse vader vertelde uitgebreid over zijn
tocht over de Donau nabij het Duitse dorpje Grein. Zijn bootslui spraken over het Pilatusloch,
verwijzend naar de draaikolk waar volgens de legende de Bijbelse rechter Pilatus zich van de klippen had geworpen na zijn veroordeling van Christus. Sindsdien zou de streek geteisterd worden
door onstuimige wateren. De monniken in het nabijgelegen Sankt Nikola maakten veel misbaar
bij het zien van een schip dat de draaikolk trotseerde, luidden de klok en baden luidkeels “opdat
men haaren yver zou zien”.105 Eenmaal aanbeland in rustige wateren, kwam een geestelijke aangevaren: in de ene hand een beeld van Sint-Nicolaas, de beschermheilige van zeelieden, en in de
andere een kistje voor offergeschenken. De auteur was weinig gecharmeerd van dat katholieke
gebruik:
De schipper die wij hadden was heel ervaren, en had meenigmaelen desen tocht gedaan,
maar zouden door de groote devotie onser roeyers, die niet deeden als bidden, op de
Werbel gevaar gelopen hebben, ten waare ik haar met woorden en beloften aanmoedigde,
het bidden hier wat te staaken, en haar riemen wat beter te voeren, alsoo ik meer
vertrouwen op haare heylige armen had, als op de hulp van S. Nicolas, waarin ik my niet
bedroog.106
Een tocht over land was niet minder gevaarlijk. Reizigers moesten zich een weg banen
langs steile bergpaden, watervallen en snelstromende rivieren. Een misstap van een mank geworden paard kon leiden tot een fataal ongeluk. Tijdens de wintermaanden verbleven reizigers liever
in een grote stad als Parijs of Genève om barre tochten te vermijden. Daarnaast bestond het gevaar vijandige milities tegen te komen of het slachtoffer te worden van struikrovers en bandieten, die het gemunt hadden op rijke buitenlanders. Dat overkwam de dichter Matthijs van der
Merwede (ca. 1625-ca. 1677), die onderweg naar Napels door een negental Napolitaanse bandieten werd overvallen. Als wraak schreef hij een venijnig gedicht op Napels, ‘Den Vloek van Napels en Napolitanen’, waarin hij de stad en zijn dievenbende vernietigende plagen toewenste. Dat
vers steekt vreemd af in beruchte bundel Uyt-heemsen oorlog ofte Roomse mintriomfen (1651), die verder voornamelijk erotische gedichten bevat. Van der Merwerde wenste zijn belagers een hongersnood toe:
Sy moeten stikken, in een swerten hongers-nood,
Aen haer bebedeld, ja bemoord, beplundert brood. [...]
‘kWensch, dat sy scheuren, met een hongerigen tand,
En mag’re wang, haer eygen rookend ingewand.107
De meeste reizigers wisten bandieten te mijden. Toch was het duidelijk dat gevaar altijd op de
loer lag. De lijken van opgeknoopte struikrovers dienden in het reisverslag als waarschuwing dat
de auteur een gevaarlijke streek binnenreed. Nabij het Duitse Rolandswerth zag Constantijn
Huygens in 1620 bijvoorbeeld tientallen galgen en raderen die de diefstallen en moorden van de
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streek luguber symboliseerden.108 De schilder Willem Schellinks (1623-78), die in 1646 op kunstenaarsreis door Frankrijk trok, zag op weg naar Parijs criminelen die werden geradbraakt of in
boeien stierven van de dorst. Even daarvoor in het bos van Orléans was hij verzeild geraakt in
een mislukte overval, die door meereizende officiers, “al wel versien met degens, pistoolen en
lange roers”, werd verijdeld.109 Om overvallen te vermijden, reisden jongeren in een groter gezelschap. Auteurs van reisgidsen raadden bovendien aan om geen geldbeurs mee te nemen, maar
gebruik te maken van krediet- en wisselbrieven. Die konden in de grote stad worden verzilverd.
Opzichtig met geld strooien was gevaarlijk, evenals het meenemen van veel personeel. Dat liet
een bandietenbende immers zien dat er veel te halen viel.110
Ten slotte liepen reizigers het gevaar om onderweg ernstig ziek te worden. Soms werd
het klimaat, de stadslucht of de vreemde wijn de schuld gegeven.111 Steden waar een epidemie
was uitgebroken, werden zorgvuldig ontweken. In 1666 bijvoorbeeld beschreven zowel Cornelis
de Jonge van Ellemeet als De Ridder van Groenesteijn hoe zij met een grote boog om Nijmegen
heen gingen om de daar heersende pest te ontlopen.112 Om te garanderen dat bezoekers geen besmettelijke ziektes meebrachten, werd door het stadsbestuur vaak een bewijs van gezondheid geëist.113 De Amsterdamse vader merkte zo op dat Italiëgangers in Augsburg een “lettera di sanità”
moesten halen. Zonder dit specifieke document zouden zij bij binnenkomst in Venetië onmiddellijk in quarantaine worden geplaatst.114 In het reisverslag van Egbert de Pomerede (º1628), die in
1648 naar Italië reisde, vinden we een afschrift van zo’n officieel document, waarmee hij en zijn
reisgenoot Johan van Hoorn tot aan Napels mochten doorreizen:
Bewakers van de gezondheidsdienst van de Meest Serene Republiek van Genua
19 oktober 1648
Vertrekkende vanuit deze stad naar Napels, bij de gratie Gods gezond en buiten iedere
schijn van pestilentie. Aan de heer Johan van Hoorn, Vlaming van 22 jaar oud, geschoren,
donkere haren, en Albert [Egbert] de Pomerede, 22 jaar, puntbaard, blonde haren.115
Voor Gerard Hinlopen betekende het gebrek aan een gezondheidsattest het eindepunt van zijn
reis. Zijn schip kwam uit een streek waar de pest woedde. In Livorno kreeg Hinlopen te horen
dat hij ter betaling van een dukaat per dag in quarantaine zou moeten zitten in een plaatselijk lazaret. Hij probeerde de havenoverste te vermurwen, maar die pogingen mochten niet baten. De
pestepidemie betekende einde oefening voor de jonge reiziger. Hij voelde zich genoodzaakt
Rome en Venetië over te slaan en naar huis te keren.116

108. Huygens 2003, 51.
109. Schellinks 2008, 364.
110. Verhoeven 2009a, 106-128.
111. Griep 1988, 135-154.
112. Journael van mijne reijse 1666, 3; De Jonge van Ellemeet 1666, 107.
113. Ma̜
czak 2001, 137-142.
114. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 24r-24v.
115. De Pomerede 1648, 14. “Conservatori di Sancta della Serenisima Republica di Genoua. 1659 [sic] 19 ottobre. Si
parte dalla presente Cittù, per la Dio gratia sano e fuory d’ognispitto di peste per Napoli. Il Signore Johanni van
Horn, fiamingo d’anni 22, sbarbato capelli bicuri, et Alberto de Pomoredo, d’anni 22, barba pongte capelle biondi.”
De Italiaanse transcriptie is van de hand van A.J. Mensema en bevat mogelijk fouten (cf. Sancta-Sanità; Cittù-Città;
bicuri-obscuri).
116. Hinlopen 2009, 240-241.
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Alle gezondheidsattesten ten spijt werden reizigers onderweg soms ernstig ziek. Johan
Thijs (1621-53) werd door ziekte langere tijd getraineerd in Nîmes en Coenraad Ruysch kampte
in het buitenland met een ernstig geval van dysenterie, waarvoor de plaatselijke artsen hem wekenlang onder observatie hielden.117 Philips (1633-57), de benjamin van de Huygensfamilie,
bezweek aan een hardnekkig geval van buikloop in het Poolse Mariënburg.118 Zijn oudere broer
Constantijn had tijdens zijn tocht door Frankrijk meermaals de angst opgevat dat hij aan tuberculose leed. Nadat zijn haar met grote plukken was uitgevallen en hij witte korreltjes had opgehoest, besloot de reiziger naar de dokter in Genève te gaan. De “teeckenen van een bedorven
longe” deden Huygens zijn eigen sterfelijkheid overwegen.119
Ziekte, natuurgeweld, zware zee- en landtochten, struikrovers: een educatiereis kon veel
gevaren met zich meebrengen. Het was belangrijk dat journalen lieten zien dat jongeren die gevaren dapper doorstonden. Dat doorstaan van gevaar was gekoppeld aan masculiniteit.120 Daarnaast ging het overwinnen van gevaar gepaard met dankzeggingen aan God. De heilige voorzienigheid had er immers voor gewaakt dat een reiziger zonder al te veel kleerscheuren terug kon
keren naar zijn thuisstad.121 We kunnen vier dominante strategieën onderscheiden waarop reizigers gevaar presenteerden. Allereerst beschreven reizigers gevaar op een onderkoelde, stoïcijnse
wijze, waarop louter objectief werd gekeken naar de omstandigheden. De hoogte van een waterval, de diameter van een hagelsteen of het aantal doden van een watersnood werd in exacte
cijfers op papier gesteld, zonder uit te wijden over de schrik en vrees die daar mogelijk schuil
achter gingen. Ten tweede konden reizigers gevaar uitvergroten door te vertellen over de gebeurtenissen die anderen, zoals bedienden of reisgenoten, was overkomen.122 Coenraad Ruysch
had het meerdere keren over de ongelukken die zijn neef Dirck van Hoogeveen ten deel vielen.123 Deze tactiek werd veelvuldig ingezet door Britse reizigers uit de achttiende eeuw. De angst
van de ik-persoon werd geprojecteerd op bedienden, die door hun lagere stand ten prooi vielen
aan hun emoties. Ook honden konden deze rol vervullen. Hoewel een duidelijk klasseverschil
niet altijd aanwezig is, externaliseerden Nederlandse jongeren gevaar op een vergelijkbare manier.124 Ten derde gaven jongeren concrete voorbeelden van gevaar door te rapporteren over
nieuws en geruchten over mensen die het slachtoffer waren geworden van natuurgeweld en criminelen. Het was anekdotische bewijsvoering. Ten slotte maakten auteurs gebruik van hyperbolen, cliffhangers en literaire verwijzingen om hun avonturen kracht bij te zetten. Contrastwerking
was daarbij een belangrijk middel. De gevaren op de route werden gecontrasteerd met het aangename gezelschap dat daarop volgde, ofwel in een comfortabele herberg, ofwel in het vertrouwde
vaderland. De volgende drie casussen laten zien hoe deze vier narratieve strategieën werden gebruikt om dapperheid en masculiniteit te presenteren.

117. Thijs 1646-1648; Ruysch 1674-1677.
118. Frank-van Westrienen 1983, 68-69.
119. Huygens 1888, 148-149.
120. Goldsmith 2017, 3.
121. Bepler 1994, 182-193.
122. Goldsmith 2017, 5-13.
123. Ruysch 1674, ff. 16v-17r.
124. Goldsmith 2017, 3-21.
- 188 -

Gevaren onderweg

5.4.1. Over de Alpen
Tijdens een moeizame bergtocht over de Alpen kregen reizigers te kampen met slecht begaanbare bergpaden, extreme kou, windstoten, gevaarlijke watervallen, stroomversnellingen en lawines.
De uitvergroting van gevaar tijdens zo’n trektocht was al sinds de middeleeuwse pelgrimstochten
een geliefd literair procedé. De Alpen vormden een natuurlijk grensgebied dat een moeizame
overgang symboliseerde.125 De “tocht door de barbarij” over de besneeuwde vlaktes vormde een
contrast met het zonnige Italië.126 In zijn gedicht ‘Italia decolor’ beschreef Constantijn Huygens
hoe hij “de Noordzeegolven aan het strand” had verlaten om “een reusachtige top te beklimmen
te midden van onherbergzame wolkenflarden en verstijfde ledematen door zomerse sneeuw te
slepen” om zo Italië te kunnen bereiken.127 In de Italiaanse bergdorpjes merkten reizigers de verschillen met het achterland op: de taal, het voedsel, de tijdmeting, de architectuur en natuur waren hier anders.128 Met de komst van de Romantiek veranderde deze zienswijze rigoureus. In de
achttiende en negentiende eeuw vormden de bergen geen tussenland, maar werden zij bestemming bij uitstek. Romantische dichters vergaapten zich aan de schoonheid van een waterval en
lieten zich imponeren door het gevaar dat een val naar de bodem betekende. De Alpen werden
het literaire canvas om het pittoreske te beschrijven en het sublieme te ervaren.129
In de zeventiende eeuw presenteerden educatiereizigers hun bergtocht als een krachtmeting, een etappe die volgens allerlei anekdotes al de nodige slachtoffers had gemaakt. Tijdens zijn
reis in 1649 illustreerde Arnout Hellemans Hooft het gevaar van de Zwitserse Gotthardpas door
te vertellen over een boerenhutje midden op de berg, waar “eenige geraemten van menschen in
stonden die in ‘t geberghte gebleven waeren”.130 Mogelijk had zijn gids hem op het voorval gewezen. In zijn verslag dienden de geraamtes als luguber waarschuwingsteken dat de auteur op het
punt stond een gevaarlijk gebied te doorkruisen. Arnouts afdaling was evenmin zonder perikelen.
Volgens hem werd de route die hij volgde in de volksmond de “Bocca dell’inferno” genoemd, de
hellemuil.131 Ook de Amsterdamse vader beschreef een moeizame overtocht. In 1677 trok hij
met stormachtig weer over de Brennerpas, een moeilijk begaanbare en besneeuwde route die hij
“het paleis van Eolus” doopte.132 Daarmee verwees hij naar de woonplaats van Aeolus, de Griekse god van de vier winden. Met die literaire knipoog beschreef de auteur de snerpende wind die
hem tegemoet kwam. Ook de bergpaden waren gevaarlijk. De nauwe wegen hadden er meermaals voor gezorgd dat een onoplettende reiziger van de klippen stortte. Als bewijs daarvoor
verwees de reiziger naar de kerk in het nabije dorpje Brixen, waar men in de kerk de “tekenen
van veele zoodanige ongelucken ten toon ziet.”133 Nabij Neumarkt belandde hij in een lawine:

125. Zie ook pagina 271-274.
126. Van der Laarsse 2005, 63.
127. Huygens 2004, 202-203. Vert. Tineke L. ter Meer. “Illa per ingentes olim dilapsa triumphos, / illa super
geminum Fama levata polum, / qua caput atque orbis late dominator ocellus / diceris, hos oculos impulit, hosce
pedes, / iussit ab Arctois discedere litoris undis, qua Batavi fontem nescit harena soli, / scandere monstrosum per
inhospita nubila culmen, / ferre per aestivas torpida membra nives / iussit, et, o, vanis utinam ne lapsa revolvens /
luserit ignarum rumor imaginibus!”
128. Cf. Huygens 2003, 101-103.
129. Scaramellini 1996, 49-57.
130. Hellemans Hooft 2001, 156.
131. Ibidem.
132. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 23v.
133. Idem, f. 24r.
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Hier overviel ons een zwaren donder, die afgrijselijk was, door ‘t weergalmen der echo’s
van ‘t gebergte, die de slagen verdubbelden. ‘t Geweld van ‘t regenwater maakte ook de
steenen der rotsen los, die met vervaerlijke groote brocken op den weg rondtom
neervielen, en waeren in zeer groot gevaar van verplettert te worden soo dat wy onse
schuilplaets naemen te Newmarkt, 5 uren geslapen.134
De schrijver besprak in deze passage het onmiddellijke gevaar (de vallende steenbrokken) en de
directe omstandigheden (donderslag, zware regen), maar liet zijn emoties verder buiten beschouwing. De passage eindigt met een sec opmerking over het volgende dorp op de route. De Amsterdamse vader maakte kortom gebruik van anekdotisch bewijs, van literaire verwijzingen en van
een onderkoelde observatie van dreigend gevaar. Door gevaar op die manier te presenteren en
zijn eigen emoties te verzwijgen, liet de auteur zijn eigen dapperheid en mannelijkheid spreken.
Ook Coenraad Ruysch stelde zijn Alpentocht met verve op papier. In oktober 1674 bestegen hij en neef Dirck van Hoogeveen de Mont Cenis op weg naar Bologna. Zij huurden pakezels en een ervaren gids. Bij steile passen stegen ze van hun paard en lieten zich vervoeren in
een draagstoel, gebonden tussen twee lange stokken. De gidsen die zo over de pas klauterden,
waren in zijn ogen net berggeiten:
t’ Afklimmen sceen ons seer wonderlijck, alsoo dese menschen met onse passagies af
klommen die wij niet alleen als met groote moeyten af souden geraeckt sijn. Sij springen
van den eenen steen op den anderen als bockken en geijten en gaen van de afreuse
precipicen, soo ras als een paert op een gelijken wech kan stappen.135
Ruysch benadrukte in deze passage de vaardigheid van zijn inheemse gidsen, die het gevaar van
de overtocht aanzienlijk verminderden. Ook bij zijn terugkeer over de Mont Cenis, enkele jaren
later, stond hij stil bij het talent van zijn voermannen. Hij huurde kleine sleetjes waarmee hij
“gruwelijck snel” in een paar kwartier de berg kon afdalen: “De man die t’ selve regeert, sit voor
op en stiert met syn voeten soo adret [vlug] dat het een hoochste te verwonderen is.”136 Bijzondere vervoersmiddelen om de Alpen te trotseren waren een geliefd thema in journalen. De kunstenaar Willem Schellinks, die zijn jonge pupil Jacques Thierry jr. (1648-1709) in 1663 naar Piëmont
begeleidde, maakte een tekening van de speciale draagstoelen waarin hij over de bergen werden
getild. Om zijn verhaal kracht bij te zetten, had Schellinks het over ijzige dieptes, slibberige bergpaden en zware watervallen:
Wij dan ijder op een draagstoel geseten zijnde, wierden zeer snel door deze dragers een
ijsezelijke wegh neder gedragen, 2 mijllen verre. Wisten zij zeer behendigh van de een rots
op den andere te stappen, en op malkanders zwier en treden te letten, was anders ook niet
zonder prijkel door de ijzelijke dieptens onder en nevens ons, zo een van beijde hadde
mogen komen te misse, slibbere of struijkele.137

134. Idem, f. 29v.
135. Ruysch 1674-1677, f. 17r.
136. Idem, f. 123r-123v.
137. Schellinks 2008, 434.
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De constante dreiging van gevaar legde Coenraad Ruysch uit door de te wijzen op de onfortuinlijke ervaringen van zijn neef, die onderweg bijna dodelijk was verongelukt. Zijn paard was bijna
de afgrond ingelopen:
Den postillon, van sijn paert gestegen sijnde om t’ selve te soulageeren [verlichten], liet hij
het alleen wandelen. Dit beest, volgens de gewoonte van alle sijn even naesten,
marcheerden heel op het kantie. Neef van Hoogheveen, alsoo het noch donker was,
denkende dat het paert de wech gewoon was, volgde, en achter hem t’ baggagie paert. Ick,
die noijt in diergelijke passagie veel contentement gescept hadde, nam de sijde van den
berch soo veel t’ mogelijck was. En siende te nauwer noot dat neef Hoogheveen sich
buyten sijn weten al te veel hasardeeren, riep hem toe dat hij voor sich soude sien. Doch
hadt het woort niet uyt de mont of t’ paert dat voor neef van Hoogheveen marcheerde,
viel van boven neder en soude sekerlijck om hals sijn geraeckt ten waeren van de boomen
en struye opgehouden geworden was en soo doende maer een roede of twee laech
tuymelde.138
In dit geval werd het gevaar geprojecteerd op de ervaringen van een ander. Ruysch legde het
Alpengevaar uit door te vertellen over zijn neef, die onbehoedzaam het paard voor hem volgde
en langs de afgrond reed. Was er geen struikgewas geweest, dan zou neef Hoogeveen zijn gevallen. Ten slotte contrasteerde Ruysch het gevaar van de Alpen met het natuurschoon dat daar
eveneens te vinden was. In de afdaling naar het dorpje Novalese, beschreef hij de aangename
vergezichten:
Onsen wech was van Geneve tot hier toe seer vermaekelijck, behalven de Mont Zenis, ten
aensien van de scone beplante wegen, quantiteyt van nooten, caestanie en andere boomen,
heerlijke gesichten, watervallen, heuvele, bergen, precipicen etc.139
Constantijn Huygens, die eind mei 1620 de Alpen doorkruiste op weg naar de Venetiaanse doge,
beschreef ten slotte ook zijn ontberingen in de bergen. Terwijl François van Aerssen
(1572-1641), de leider van het diplomatiek gezantschap, in zijn verbaal niet vertelde over een gevaarlijke oversteek, wijdde Huygens meerdere pagina’s aan de bergtocht.140 Het gevaar begon al
bij de vertrekplaats Chur, waar de Rijn “klappend, kolkend en springend furieus zijn weg zoekt
tussen de klippen en rotsen”.141 De “huiveringwekkende pas” naar de regio Campodolcino was
berucht en een beproeving voor hun paarden, die in de mulle sneeuw wegzakten.142 Dan waren
er nog “verschrikkelijke bergbeken die met een angstaanjagende holle echo als woeste rivieren
langs de afgrond omlaag storten.”143
Net als Ruysch gaf Huygens hoog op over de vaardigheid van zijn leidsmannen. Terwijl
hij en zijn kompanen “handen en voeten te kort kwamen” om overeind te blijven staan, moesten
de ezeldrijvers lachen toen een van hun pakdieren met belading en al door de sneeuw naar bene138. Ruysch 1674-1677, ff. 16v-17r.
139. Idem, f. 17r.
140. Van Aerssen van Sommelsdijck 1853, 84.
141. Huygens 2003, 97. Vert. Frans Blom. “la furie du Rhin meine un bruit estrange parmi les rocs et rochers, qui le
font tomber, serpenter et bondir à tout coups”.
142. Idem, 99. “la monstueuse montaigne”.
143. Idem, 101. “les horreurs des torrents, qui jouënt parmi les precipices en façon de gros fleuves et y font une
resonance creuse et terrible.”
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den gleed.144 “We verloren bijna de moed om er doorheen te geraken, als we niet de gids en hulp
hadden gehad van mensen die hier wonen”, schreef hij.145 Het gevaar werd benadrukt door te
wijzen op paarden en reisgezellen die in benarde situaties terechtkwamen. Op de berg werd een
man ingehuurd om de sneeuw van de baan te ruimen en de veiligste route met vlaggen te markeren. De gesmolten sneeuw onthulde holle ruimtes onder het ijs, die de paarden deed steigeren:
“Er zijn paarden die zich bij het zien van zulke gapingen pogen te redden door meteen in de rulle sneeuw te gaan liggen, waar ze dan diep in wegzakken.”146 Ook had Huygens het over een bange jongen in zijn gezantschap die zittend naar beneden moest glijden:
De jongen ging voorop en terwijl hij zich liet glijden, maakte hij zulke grappige buitelingen
dat ik van achteren dacht dat hij er schik in had. Maar toen ik eenmaal hetzelfde had
gedaan, besefte ik dat het pure schrik was geweest die hem in zijn vaart gegrepen had.
Want voor vele mensen zonder ervaring is het een werkelijk angstaanjagende steile
afdaling, waar je in een flits beneden bent en als een pijl uit een boog vooruitschiet. De
snelheid verblindde mijn ogen, en nog dubbel bang werd ik door een paar bomen en grote
rotsen waar ik beneden tegenop vreesde te gaan botsen.147
De jongen had geen schik, maar schrik gehad. Huygens kon dat bevestigen. Ook hij was bang
geweest. De hoge snelheid en de angst te pletter te slaan, maakten het een memorabele bergtocht. Naast zijn eigen ervaringen en die van metgezellen, vertrouwde Huygens op de klassieken.
In de marge citeerde hij in het Grieks het boek Geographica van de antieke geograaf Strabo om
aan te geven dat het gevaar in de Alpen van alle tijden was. “De kleinste misstap betekent er onherroepelijk het einde, door een val in de peilloze diepte. Op sommige plekken is het pad zo
smal dat mensen die er te voet gaan, bevangen worden door duizelingen”, tekende hij aan.148 Ten
slotte was er sprake van contrastwerking. De gevaren uit de bergen werden opgevolgd door een
warm en statig onthaal van de ambassadeur in Chiavenna. Hij kon genieten van de Italiaanse
natuur:
Het dorp Chiavenna is gelegen in een weelderige en vruchtbare vallei. Het verraste ons
nogal om deze dag uit het hartje van de winter te komen en hier zo’n vergevorderde
zomer binnen te reden. De rozen bloeiden, en aardbeien, kersen en andere vruchten waren
in overvloed aanwezig.149
In deze passage is de symbolische betekenis van de Alpen onmiddellijk duidelijk. De reis een
moeizame ontbering op weg naar het zonnige Italië, waar de bloemen in bloei stonden en het

144. Ibidem. “qui ne se fit point sans souvent employer mainset pieds à se tenir.”
145. Idem, 99. “et perdroit on courage quasi d’en venir à bout, sans l’aide et conduite des habitants de ces pais”.
146. Ibidem. “et y a tels chevaux qui, voyant ces ouvertures, pour les penser eviter, se jettent soudainement à costé
dans la neige non frayée, où necessairement ils s’enfoncent.”
147. Idem, 101. “Ce Gentilhomme alla devant, et se laissa couler, faisant tant de droles gambades, que de derriere je
jugeay qu’il s’en jouoit; mais, ayant fait le mesme pas, j’apprins bien que c’estoit l’estonnement qui l’avoit tellement
esmeu en chemin; car, à la verité, pour ceux qui n’en ont point l’adresse, c’est une roideur terrible, qui vous met à bas
en un clin d’oeil et vous pousse en trait d’arbaleste; dont la veuë me fut esblouïe de vistesse, et me redoublerent la
frayeur certains arbres, et grosses pierres que je craignoye d’aller saluër en bas”.
148. Overgenomen uit: Huygens 2003, 99.
149. Idem, 101-103. “Le bourg Ciavenna est assis es une belle vallée et fertile; par où fusmes estonnez, que sortant
ce mesme jour de l’hiver parfait, si soudainement retombions dans un esté fort avancé, de sorte que desia fraises,
cerises, roses et autres fruits s’y trouvoyent en abondance.”
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fruit rijp was. Die grenservaring gaf Huygens ook expliciet aan: “Vanaf dit punt begonnen we
Italië te ‘proeven’.”150 De taal was anders, zo merkte hij op, maar ook de bouwstijl en leefwijze.
Het was een fel contrast.151
Dit hevige contrast tussen het barre noorden en zoete zuiden werd ook verkend in poëzie. Voor de schilder Michiel Soetens (º1626), die in de winter van 1651-52, terugkeerde naar
Den Haag, maakte Joannes Six van Chandelier (1620-95) het gedicht ‘Berouw op de weeromreis
van Venecie’, waarin hij een sterk verschil opmerkte tussen de Dogestad en de kille bergen
daarachter:
Waarom keer ik, o Tirool,
Van de Veneciaansche daaken,
Niet door ‘t Milaaneesch vermaaken,
Maar dit sneeuw, en beerenschool?
Is dit schraale berghriool,
Waar rivieren ruischen, kraaken,
Waar de menschen doof geraaken,
Van een Nylval uit den pool152
De Alpen vormden een onherbergzaam grensland dat de reiziger scheidde van het langverwachte
Italië. Gevaar werd op meerdere manieren benadrukt, bijvoorbeeld door te waarschuwen over
voorvallen uit het verleden, door eigen ontberingen in detail te beschrijven en door literaire en
klassieke verwijzingen in te lassen. De ervaringen van anderen, zowel in de vorm van angstige
paarden als reisgezellen, werden eveneens besproken. Ten slotte zorgden auteurs ervoor om een
duidelijk contrast te schetsen tussen de gevaren in de bergpassen en het aangename natuurschoon dat daar en in het directe achterland te genieten viel. Door dergelijke middelen strategisch toe te passen, konden reizigers hun publiek imponeren met de gevaren die zij onderweg
hadden doorstaan, zonder daarbij al te veel ruimte te geven aan eigen angst en onzekerheid. Het
resultaat is een masculien discours, waarbij de educatiereiziger zichzelf portretteerde met een
dapper, onderkoeld machismo. Hij was een geharde man die zonder klacht weer en wind
doorstond.

5.4.2. Een blik in de krater
Napels, de grootste stad van Italië, had verschillende bezienswaardigheden.153 Zuidelijker dan
deze grote havenstad waagden de meeste educatiereizigers zich doorgaans niet. De Britse journaalschrijver John Evelyn (1620-1707) noemde het de “non ultra” van zijn reis.154 Italiëgangers
die vanuit Rome een tweeweekse trip naar de stad maakten, besteedden de meeste aandacht aan
de natuurlijk en antieke wonderen in de omgeving, zoals het archeologisch complex in Baia, de
ruïnes van Pozzuoli, het merkwaardige natuurverschijnsel in de Grotte del Cane en de zwaveldampen van de Solfaterra.155 De begraven stad Pompeii werd pas in de tweede helft van de

150. Idem, 103. “D’ici nous commençames à fleurer l’Italie”.
151. Ibidem.
152. Six van Chandelier 1991, 88.
153. Paul 2002, 86.
154. Citaat van John Evelyn. Geciteerd uit: Pfister 1996, 81.
155. Frank-van Westrienen 1983, 294-296.
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achttiende eeuw blootgelegd, maar Herculaneum was al te bezichtigen.156 Vrijwel iedereen zag de
Vesuvius en de Campi Phlegraei, de ‘vlammende velden’, als spektakelstuk.157 Dat nam toe gedurende de achttiende eeuw dankzij veduteschilders die de idyllische havenstad afbeeldden onder
de dreiging van vulkanische rookpluimen. De vulkaan vormde een subliem element in de romantische verbeelding van de stad. Achttiende-eeuwse reizigers, zoals de Duitse kunsttheoreticus
Johann Winckelmann (1717-68) en de libertijnse schrijver markies de Sade (1740-1814), gaven uiting aan die sublieme ervaring door op de helling van de vulkaan te picknicken.158 Vulkanen waren niet alleen de achtergrond van een romantische ervaring, maar ook het onderwerp van wetenschappelijke interesse. Nadat hij een uitbarsting had meegemaakt in de zomer van 1766 bracht
de archeoloog William Hamilton (1730-1803) de vulkanische activiteit van de Vesuvius en de
Etna in kaart voor de Londense Royal Society. Zijn Campi Phlegraei (1776) en het addendum daarop (1779) werden rijkelijk geïllustreerd door Pietro Fabris en stonden aan de basis van het wetenschappelijke onderzoek naar vulkanisme.159
Ook in de zeventiende eeuw was de Vesuvius beroemd en berucht. Dat had met name te
maken met de desastreuze uitbarsting in december 1631, waarbij duizenden doden vielen. De
lava bereikte de stadspoorten. In Britse en Franse reisliteratuur, zoals de werken van Richard Lassels en Maximilien Misson (1650-1722), verwierf Napels sinds die tijd het topos van gevaar en
spanning.160 In de Republiek werd aanvankelijk weinig gemeld over de ramp. De Courante uyt Italien berichtte in januari 1632 kort en krachtig over de Vesuvius “ende dat daer uyt een grooten
roock ende vyer sich verheft.”161 Reisgidsen naar Italië beschreven de vulkaan voortaan als een
hoogtepunt. In zijn gids uit 1670 herhaalde Lassels het spannende relaas van zijn gids, die tijdens
de vulkaanuitbarsting van 1631 zijn vader had gered van de hete aswolken.162 Lassels beschreef in
detail hoe het natuurgeweld de Napolitaanse bevolking had overweldigd:
Then it flamed and cast out a cloud of ashes, which, had the wind stood toward the city,
had covered all Naples, and buried it in those ashes. Then it began to roar as if Madam
Nature herself had been in labour. Thunder was but pistolcrack to this noise; and the
mouth of a cannon a full mile wide, must needs give a great report. It bellowed &
thundered again: Naples trembled.163
Ook Nederlandse gidsen schreven met bewondering over de Vesuvius. In zijn lofdicht in het
voorwerk van de reisgids Wegh-wyser door Italien uit 1661 van Lambert van den Bos (1620-98) vatte
de schilder Samuel van Hoogstraten (1627-78) het spektakel van Napels samen door louter te
wijzen op het vergezicht van de Vesuvius:
Of zie, in ‘t zelfde oogenblick,
Het edele Napels, vol van lust;
Vezuvius, ô angst en schrik!
156. Ozgenel 2008, 13-15.
157. Sweet 2015, 167-168.
158. McCallam 2009, 259-270
159. Fino 2012, 71-78.
160. Idem, 11-12; 30-33.
161. Wt Ceulen den 10 dito, 17 januari 1632.
162. Lassels 1670, 284-286
163. Idem, 286.
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Met vuur en vlam de wolken kust.164
Van den Bos schreef zelf ook over de gevaren van de vulkaan. Met een knipoog naar de Griekse
mythe van de veelkoppige draak Typhon, die door oppergod Zeus onder de Etna werd opgesloten, zo leek ook de Vesuvius een wrokkig beest te verbergen.165
Reisgidsen verwezen eveneens naar de klassieken. De rampspoed in 1631 deed immers
sterk denken aan de vulkaanuitbarsting uit 79 na Christus, waarvan Cassius Dio en Plinius de
Jongere verslag hadden gedaan. In een brief aan de historicus Tacitus schreef de laatste over het
noodlottige einde van zijn oom, Plinius de Oudere, die uit nieuwsgierigheid naar het natuurgeweld werd gelokt en, volgens Van den Bos, door “de kracht van dese vlamme, en den damp verstickte.”166 Klassiek geschoolde educatiereizigers hadden deze kennis bij een bezoek aan Napels
natuurlijk paraat.
Verschillende reizigers huurden plaatselijke gidsen in om een bezoek te kunnen brengen
aan de Vesuvius. Zij rapporteerden dat de tocht naar de caldera moeizaam verliep. Het zicht werd
belemmerd door zwavel- en rookdampen die uit de rotsspleten opstegen. “Het rook soodanig
boven op den berg, dat men neffens malkandere staande, den eene den andere nauwlijks sien
kan”, oordeelden de broers Jacob (1671-1728) en Pieter van der Dussen (1673-1726) in 1700.167
Ook bestond het gevaar dat bezoekers in het mulle zand wegzakten. Coenraad Ruysch deed dat
ongemak, waarbij hij bij iedere stap voorwaarts zes stappen terugzakte, af als “seer kluchtich”.168
De gids van de academicus Laurens Gronovius (1648-1724) ging tijdens hun beklimming in april
1680 omzichtiger te werk. Om te kijken of het zand hun volle gewicht kon dragen, gooide hij ter
controle enkele zware rotsblokken van de bovenliggende klip.169 Ten slotte stonden reizigers stil
bij de hete bodem van de Campi Phlegraei. Het vulkanisch gesteente was zo heet dat het volgens
de gebroeders Van der Dussen door de schoenen heen brandde.170 Volgens een anonymus uit
1707 was het soo “extraordinaris heet” dat het te gevaarlijk was om naar de krater te klimmen.171
Het gevaar van de Vesuvius werd duidelijk gemaakt door te wijzen op de zichtbare restanten van eerdere uitbarstingen. De broers Van der Dussen verwezen naar de lava, “een vuur
dat liquiden was”, dat vier jaar voor hun komst door de vulkaan was uitgespuwd en nu was versteend.172 Tutor Neander en zijn pupil Gerard Horenken schraapten as van het dak van hun verblijfplaats om dat als souvenir mee terug te nemen.173 Deze restanten van eerdere uitbarstingen
waren het fysieke bewijs dat de reiziger zich in een gevaarlijk gebied had gewaagd. Wicher Pott
(1661-1721) riep de geschiedenis van “den beroemden natuirvorscher Plinius” in gedachte, die
tijdens de uitbarsting van 79 na Christus was overleden.174 Neander moest bij aankomst eveneens
denken aan Plinius. Ook vermeldde hij de wetenschappelijke prestaties van Athanasius Kircher
164. Van den Bos 1661, f. 12r-12v.
165. Idem, 437.
166. Idem, 438.
167. Van der Dussen 1699-1700, f. 62v.
168. Ruysch 1674-1677, f. 100r.
169. Gronovius 1679-1682, f. 12r. Cf. Laurens Gronovius aan Jacob Gronovius, Rome, 11 mei 1680 (Gronovius
1679-1681).
170. Van der Dussen 1699-1700, f. 62v; Aantekeningh van onse reijse 1707-1708.
171. Aantekeningh van onse reijse 1707-1708.
172. Van der Dussen 1699-1700, f. 62v.
173. Neander 1680-1683, 105.
174. Pott 1686; Frank-van Westrienen 1983, 296.
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(1602-80), die “sich selven met koorden in het geseijde kol [heeft] doen nederdalen”.175 Kircher
schreef daarover later in zijn Mundus Subterraneis uit 1664.176 Dat was zo’n gevaarlijke expeditie
volgens Neander dat de paus het voortaan had verboden “op poene [straf] van excommunicatie”.177 Net als de schrijvers van reisgidsen leunden reizigers sterk op de geschiedenis van Napels.
Johannes Lieshoud ging uitgebreider in op de gevaren toen hij in 1652 met een gids de
Vesuvius beklom. Hij schreef dat de dikke zwarte as tot zijn knieën reikte en de zon verduisterde. Dat gebeurde met enige regelmaat, te oordelen aan de roetzwart geworden hoeden van de
Napolitanen.178 Ook besprak hij de disastreuze uitbarsting van twee decennia eerder. De aardbevingen, vlammen, verstikkende aslaag en de vliegende stenen, zo groot als koeien, leken bij die
eruptie de dag des oordeels aan te kondigen.179 Ten slotte schreef de dichter Six van Chandelier
(1620-95) over de gevaren van de Vesuvius. In zijn ‘Op den bergh Vesuvius, en het Swaaveldal’
beschreef hij de vulkaan en het Solfaterra. De krater was een toegangspoort van de onderwereld,
waar de hellegod de scepter zwaaide:
Wij saagen staande, op ‘t spits, omwolkt, laagh Pluto branden,
En, in de scheemersmook, hem heerschen op syn stoel,
Omringelt met een heir van ongetelt krioel,
Gepynight van de vlam, aan eeuwige ysre banden. [...]
De leidsman sei, dit werd te Napels ‘t vaagevier,
‘t Geberghte flus gesien, den mond des hels geheeten,
Al leek nu pas verschil, aan ‘t kryschen, en getier.
Wij vraagden, vriend, waar is den Heemel nu gespleeten?
Hy stont gelyk verset, en sprak niet eenen sier.
God zy gelooft, dat wy dien saalgen ingangh weeten.180
Een bezoek aan de Vesuvius was in de zeventiende en achttiende eeuw een spektakelstuk. Het
was een gevaarlijke onderneming waarbij een reiziger met moeite naar de caldera klom, de restanten van eerdere uitbarstingen bekeek of zelfs als souvenir in de zak stak. Hij zette het gevaar van
zijn reis aan door klassieke bronnen, de ramp van 1631 en gewaagde eigentijdse expedities te
bespreken.

5.4.3. Dobberend op een ijsschots
In de avond van 4 maart 1674 trok Abraham van der Meersch door een bevroren Zweeds landschap in de hoop om voor het donker de stad Ängelholm te bereiken. Tot het bot verkleumd besloot hij onderdak te vragen aan een armoedig boerenechtpaar dat in een hutje langs de weg
woonde. Naar eigen zeggen had hij daar al snel spijt van. Hij sprak de taal niet, was onbewapend
en had veel geld op zak:

175. Neander 1680-1683, 106.
176. Glassie 2012.
177. Neander 1680-1683, 106.
178. Lieshoud 1652, 70.
179. Ibidem.
180. Six van Chandelier 1991, 81. Six van Chandelier schreef nog een tweede gedicht op de Vesuvius, ‘Aan den
brandenden Vesuvius’. Six van Chandelier 1991, 85.
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Doen wensten ik wel dat ik bij mijn goede vrinden was gebleeven, maar dat kon niet
baaten, want had mij hier iets quaadts overgekomen in deze woeste, afgeleege wildernis,
immers zou noijt mensch geweeten hebben waar ik gestooven of gevloogen zou zijn. Ik
had mijn valies bij mij, dat zag hij, mijn rijsmantel en mijn kleeding. Daarbij kost de boer
heel wel aen mij zien dat ik ook wel rijsgelt had en ik gans weereloos sonder stok of
swaart. ‘t Wier laat, dus sonder spreeken, stapten die boer ook int bed. Ik prepareerde mij
ook wat te leggen, maar niet om veel te slapen. De bank was mijn ledikant, ‘tvalies mijn
hooftkussen, mijn mantel sloeg ik om mijn ooren en zoo leij ik mij terneer en beval
Godde in zijn genadige hoede.181
Met een bank als ledikant, een koffer als kussen en zijn reismantel als bescherming tegen de kou,
probeerde de reiziger de slaap te vatten. Dat lukte maar moeilijk, omdat hij bang was beroofd of
vermoord te worden. Toen hij de volgende dag ongedeerd zijn weg kon vervolgen, verzuchtte hij
dat die nare nacht had aangevoeld als een hele week.182
Deze angstige nacht op het Zweedse platteland is een van vele vergelijkbare episodes in
het reisverslag van de doperse textielkoopman. De verbeelding van gevaar speelt hierin een
sleutelrol. Het journaal beschrijft een korte handelsreis naar Denemarken en Zweden in het
voorjaar van 1674. Van der Meersch trok toen om zakelijke redenen naar het koude noorden: hij
wilde enkele uitstaande bedragen bij Scandinavische schuldenaren innen. Dat reismotief raakt
echter ondergesneeuwd door de vele gevaren die hij onderweg tegenkomt. De schrijver amuseert
de lezer met een avontuurlijk verhaal over een ruige tocht door de noordelijke regionen van Europa en beschrijft de vele gevaren die hij onderweg tegenkomt. Die reeks onfortuinlijke gebeurtenissen wordt afgewisseld met vriendelijke woorden over de gastvrije ontvangsten door buitenlandse magistraten, uitweidingen over militaire zeges en zeehelden uit het roemruchte
vaderlandse verleden en een lange uitleg hoe Amsterdamse kooplui naar de Sont de Deense
staatskas spekken. Van der Meersch zette zijn lotgevallen dik in de verf en gebruikte literaire stijlfiguren om zijn verhaal kracht bij te zetten. Dat alles was hoogstwaarschijnlijk bedoeld ter lering
en vermaak van zijn kinderen in het algemeen en zijn kleinkind en naamgenoot, Abraham Arent
(1720-91), in het bijzonder.
Het verslag van Van der Meersch lijkt op het eerste oog een vreemde eend in de bijt. Zijn
reis bracht hem niet naar de zuidelijke cultuursteden, maar naar het barre noorden. Bovendien
ging het hem niet om educatie en status, maar om zaken.183 Om verschillende redenen is het verslag een bijzondere tekst. Allereerst beschikken we slechts over een handjevol zeventiende- en
achttiende-eeuwse reisverslagen naar Scandinavië. Voor de periode 1648-1713 zijn er slechts twee
andere reisverslagen in handschrift naar Scandinavië. Johan Wolfsen hield van 1671 tot 1673 een
verslaglegging bij als persoonlijk secretaris van de Nederlandse ambassadeur Willem van Haren
(1626-1708) die in Zweden was gestationeerd. Cornelis Hop (1685-1762), burgemeester van Amsterdam, maakte daarnaast in 1711 enkele uitstapjes in Denemarken.184 Ook reisgidsen hadden
181. Van der Meersch 1672-1674, 24-25.
182. Ibidem.
183. Waarschijnlijk blijft het verslag om die reden ongenoemd in het standaardwerk van Frank-van Westrienen.
Verhoeven stipt het verslag wel kort aan. In 1906 verscheen er een gedeeltelijke editie in het Deens. Van der Meersch
1906; Verhoeven 2009a, 27-28.
184. Wolfsen 1671-1674; Hop 1711. Deze telling is gebaseerd op het compendium van Lindeman, Scherf en Dekker.
Daaraan is het verslag van Wolfsen toe te voegen, opgemerkt door de Deense editeur Petersen. Van der Meersch
1906, 3; Lindeman, Scherf en Dekker 1994.
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weinig aandacht voor de noordelijke streken. De Beschrijvinge van de noordtsche landen, die gelegen zijn
onder den kouden Noordt-pool was de enige praktische Nederlandstalige reisgids die specifiek over
Denemarken en Zweden handelde.185
Ten tweede gaat het hier om een reizende en schrijvende familie. Abrahams zonen Pieter
(º1677) en en Arent (1683-1768) hielden allebei een journaal bij. Pieter rapporteerde over zijn
handelsreis naar Zeeland en Antwerpen in 1700 en Arent deed verslag over zijn handelsmissie
naar Hannover in 1703, waar hij uitstaande schulden wilde incasseren bij markgraaf Christiaan
Ernst (1664-1712) in Bayreuth.186 Uit kasboekaantekeningen weten we dat Abraham nog een reis
ondernam in 1687, samen met zijn echtgenote Elisabeth Bouttens (1643-1706) en twee zonen.187
Arents zoon Guilliam (1732-1809), advocaat-fiscaal en procureur-generaal bij het Hof van Holland, hield ten slotte nog een kort journaal bij over zijn zakenreis naar Mechelen in 1756.188 Abraham maakte tijdens zijn jeugd een handelsreis naar Spanje en ging voor de opbouw van zijn textielbedrijf naar Parijs en Londen om daar zakelijke contacten te leggen en nieuwe technologische
trends te bestuderen. Tijdens het Rampjaar vluchtte hij naar Hamburg en bij terugkomst bezocht
hij Scandinavië. Na die handelstrip ging hij ten minste nog éénmaal op reis.189 Hij was kortom
een doorgewinterd reiziger.
Ten slotte hebben we in het verslag van Abraham van der Meersch te maken met scribal
publication. De lezer wordt aangesproken en betrokken bij het verhaal.190 Aangekomen in Kopenhagen schrijft Van der Meersch bijvoorbeeld: “Sie daar vrinden, nu ben ik in Coppenhagen in
zulk een plaijzierig saijsoen [...].”191 De genoemde vrinden zijn de lezers van het verslag. Wanneer
hij uitweidt over de trekpleisters van de Deense hoofdstad concludeert hij: “Ik wijk te ver van
mijn bestek. Wij moeten ons niet langer ophouden, maar ons weer gereet maken tot onze rijs.”192
De lezer moet samen met de auteur doorreizen. Ook met andere stijlmiddelen, zoals cliffhangers,
dramatische vooruitwijzingen en literaire vergelijkingen, wordt de lezer onderhouden.
Wat de casus al helemaal interessant maakt, is dat we zowel beschikken over een reisverslag als over een autobiografie, die de besproken reis kort aanstipt. Dat is zeldzaam.193 In 1721,
47 jaar na zijn tocht door Scandinavië, legde de gepensioneerde koopman zijn memoires vast. In
deze autobiografie, getiteld De laatste vaderlijke lessen, spreekt de oude schrijver zijn “jongste spruijtje” aan, zijn kleinzoon Abraham Arent van der Meersch.194 Abraham sr. drukt daarin zijn vertrouwen uit over de aangeboren kwaliteiten van zijn eenjarige kleinzoon en besluit, zo leidt hij
zijn memoires in, om zijn persoonlijke advies te boekstaven als een feilloos recept voor een
succesvolle carrière en een goed leven. Zo schrijft hij liefkozend:
Ik heb u meenigmaal soo teeder en nog zo jong op mijn schoot genoomen om met al mijn
vermoogen op uE. jonge eigenschappen op u oogen, op u liniamenten, ja op alle u

185. Beschrijvinge van de noordtsche landen [1663].
186. Van der Meersch 1700; Van der Meersch 1703; Verhoeven 2009a, 138.
187. Van der Meersch 1700, 13-14.
188. Lindeman, Scherf en Dekker 1994.
189. Van der Meersch 1672-1674; Van der Meersch 1700, 13-14; Visser en Zilverberg 1991, 161-163.
190. Verhoeven 2009a, 27-28.
191. Van der Meersch 1672-1674, 15.
192. Idem, 18.
193. Ook Constantijn Huygens hield zowel een reisverslag als een autobiografie bij. Zie hiervoor pagina 171-175.
194. Zilverberg en Visser 1991, 159.
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beweegingen te laten en mij altijt verbeeld seer goedaardige eigenschappen bij een wakkere
geest in u resideerde.195
Voor het grootste gedeelte vormen de memoires een lange uiteenzetting over de religieuze nalatenschap van de Amsterdamse doopsgezinde gemeenschap, waarvan Van der Meersch actief lid
was en waarvoor hij tot tweemaal toe het ambt van diaken bekleedde.196 Daarnaast legde de oude
schrijver sporadisch levensfeiten bloot, die het mogelijk maken een uitgebreide levensloop te reconstrueren. Binnen de kringen van doopsgezinde handelaren was het in de vroege achttiende
eeuw niet ongebruikelijk om een autobiografie na te laten.197 Die zijn soms praktisch-testamentair van aard, met klip-en-klaar advies voor de voortzetting van de familiezaak. Vaak hebben ze
ook een exemplarisch karakter.198 Van der Meersch wilde zijn kleinkind wijze lessen voor diens
godsdienstige vorming en maatschappelijke loopbaan meegeven. Hij schreef:
Mijn tijd is om; mijn jaaren zijn gepasseert; mijn uirglas dat is uijtgeloopen. Bij uw, en zal
geen geheugen van uE. grootvader overblijven; daarom heb ik deeze ter gedagtenis nog
aan uE. willen opdraagen, en naalaaten, in hoope dattet uE. bij tijd, en wijlen, nog mogt
versterreken in de loopbane van dit leven, om u hier, en hier naamaals, eeuwig gelukkig te
maaken. Amen.199
Het reisverslag van Abraham van der Meersch kan als een aanvulling gelezen worden op zijn autobiografie. De laatste versie van het verslag werd waarschijnlijk gemaakt rond 1721, bijna vijftig
jaar na dato. Dat is uitzonderlijk wanneer we beseffen dat de meeste verslagen tijdens of kort na
de reis werden neergepend. Het journaal was geen souvenir om later nog eens van de boekenplank te pakken, maar een weloverwogen literair middel om zijn kinderen en kleinkind te onderwijzen. Abraham van der Meersch was bewust bezig met self-fashioning. Hij bepaalde hiermee hoe
hij nu en na zijn naderende dood gezien en herinnerd zou worden. Zijn beslommeringen over
zijn overlijden en nalatenschap blijken niet alleen uit zijn memoires en reisjournaal, maar ook uit
zijn correspondentie. In een brief uit februari 1727, ruim anderhalf jaar voor zijn dood, schreef
hij:
Het bloet spuwen is nu weer gepasseert, maar ik bevinde dattet mij verswakt. Mijn jaaren
zijn weg, tis tyt dat ik gereet ben om te verhuijsen en dat ik al om in deese weerelt mijn
afscheijd neeme en na mijn waarde kinderen alle zeegening gewenst hebbe, mijn ziele aen
mijn genadig hemelse vader opdraag. Vaar wel myn waarde kinderen en voed UE
kindertjes op inde vreese des Heeren in een gemoedelyke godtsdienst.200
195. Idem, 165.
196. Idem, 163-164.
197. Idem, 153.
198. Idem, 153-155.
199. Idem, 159.
200. Abraham van der Meersch aan (vermoedelijk) Arent van der Meersch en Petronella Hoevelingh, 9 februari 1727
(Van der Meersch 1727). Op het moment van schrijven zijn tenminste vier van zijn zes kinderen reeds overleden. De
brief lijkt gericht aan zijn jongste zoon Arent (1683-1768) en diens echtgenote Petronella Hoevelingh (1701-84).
Mogelijk is zijn zoon Pieter (º1677) ook nog in leven. De brief is verzonden ‘op Steevliet’, mogelijk in de omgeving
van Amsterdam of ‘s-Graveland, waar Van der Meersch in de jaren twintig woonde. Zilverberg en Visser 1991, 154.
De brief lijkt bij ontvangst te zijn doorgestuurd aan een ander familielid. Zij lijken te bespreken of het verstandig is
een meid te laten intrekken bij de oude Van der Meersch: “Geef eens raet of wij onze meyd zullen laten verhuijsen
of niet en of gij een goede weet.” Zowel de inhoud als het handschrift lijken te suggereren dat het geen
- 199 -

Gevaren onderweg

Waarschijnlijk baseerde de auteur zich bij het schrijven van zijn journaal op niet-overgeleverde
kladjes en eerdere versies. De definitieve terminus postquem is in ieder geval 1702. De tekst verwijst
naar de regeerperiode van de Britse koningin Anna (1665-1714), die in dat jaar het stokje overnam van Willem III (1650-1702).201 Op de allerlaatste pagina vinden we een addendum waarin de
winter van 1674 wordt vergeleken met andere strenge winters, onder meer die van 1721. Daaronder staat nog een aantekening over een strenge winter uit 1728, die gezien de kleur en positie
waarschijnlijk later werd toegevoegd.202 Deze jaartallen, 1721 en 1728, lijken de periode af te
bakenen waarin Van der Meersch naar alle waarschijnlijkheid de definitieve versie van zijn
reisverslag neerpende. De datering van het journaal is ook te baseren op Van der Meersch’ filosofische, religieuze en literaire voorkeuren, variërend van een uitgesproken wens om een doperse
school te stichten tot citaten van de doopsgezinde auteur Dirk Rafaelsz. Camphuysen
(1586-1627). Die ideeën lijken samen te vallen met soortgelijke meningen in zijn autobiografie.203
Hoewel de Scandinavische reis in de autobiografie maar zijdelings wordt besproken, kunnen we
het journaal lezen als een aanvulling. In beide teksten presenteert de auteur zich als een deugdzame en ervaren man die zijn kleinzoon advies geeft een succesvol en deugdzaam leven te leiden.
Daarin speelt de representatie van gevaar een belangrijke rol.
In het korte bestek van 36 pagina’s beschrijft Abraham van der Meersch tien gevaarlijke
gebeurtenissen. Naast zijn angstige overnachting bij een Zweeds boerenechtpaar schreef hij hoe
hij ernstig ziek werd, tot tweemaal toe onderkoeld raakte, door het ijs zakte, werd geconfronteerd
met vijandige soldaten, stuurloos op een ijsschots dobberde, in een verhitte discussie met een
aangereden Deense boer belandde en bijna werd verminkt door een tijger in de koninklijke dierenverblijven van Kopenhagen. Daar zet hij literaire middelen voor in. Tijdens de episode van
het boerenechtpaar bijvoorbeeld weidde hij uit over de gevaren en ongemakken op de achtergrond. Hij had te kampen met een bittere kou, de voerman sprak geen woord Duits en een opgeknoopte wolf maakte kenbaar dat hij een gevaarlijke streek passeerde. Om het geweken gevaar
nog eens te benadrukken, tekende Van der Meersch op dat hij bij vertrek in de verte een wolf
hoorde janken: “‘t Gehuijl der wolven, dat men in die morgenstont nog hoorden, gaaven klaar
bewijs dat ik op dien voorigen avond in groot gevaar was geweest van dat verhongerde wilde
gedierte”.204
Daarnaast maakt de auteur gebruik van een cliffhanger. Hij vertelt de lezer over zijn provisorische bed, maar onderbreekt zijn relaas met een uitweiding over zijn handelsreis naar Pamplona en Bayonne in zijn jeugd, waar het klimaat aanzienlijk milder was dan in zijn huidige verblijfplaats. Pas na dat intermezzo schrijft hij: “Hoe blij was ik doe ik de eerste rijs een haan
hoorde kraajen.”205 Ten slotte contrasteert de auteur zijn onaangename reis met het verlangen
naar huis en haard. Hij besluit zijn reisgenoten achter te laten in Helsingborg en op eigen houtje
door te reizen om zo snel naar Amsterdam terug te kunnen keren: “mijn drift joeg mij kort na
postscriptum van Van der Meersch zelf betreft. Onderaan de brief is zijn sterfdatum genoteerd.
201. Van der Meersch 1672-1674, 16. Het citaat luidt: “koning Christianus Quintus [koning Christiaan V], een
goedaerdig vorst, broeder van prins Jurge [George van Denemarken], getrouwt met princes Anna in Engeland, die
na koning William, als koningin Groot Brittanje regeerde.”
202. Van der Meersch 1672-1674, 38.
203. Cf. Van der Meersch 1672-1674, 19; 37. Voor de invloed van Camphuysen, zie: Schenkeveld-van der Dussen
2013.
204. Van der Meersch 1672-1674, 26.
205. Idem, 25.
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huijs en ik trok voort in een felle vorst”.206 Toen hij bij het boerenechtpaar geen maaltijd kreeg
aangeboden, maakte hij zijn koffer open om te genieten van drank en spijs van thuis: “een doosje
met anijsbrootjes, door moeder mij meede gegeeven, daar ik mij meede verquikte.”207 De gevaarlijke episode wordt ook gecontrasteerd door het gastvrije ontvangst in Kungsbacka, waar de
postmeester een lammetje voor hem laat slachten en hem met vrouw en bedienden trakteert op
een geïmproviseerd huiskamerconcert. Dit ‘Congbagze concert’ staat haaks op de hachelijke
overnachting een paar pagina’s eerder.208
In zijn verslag maakt Van der Meersch vergelijkingen tussen zijn eigen avonturen en die
van zijn fameuze voorgangers. Daarmee laat hij ook het literaire gehalte van zijn verslag zien.
Nadat zijn boot ruw is gestrand op een ijsschot in een Deense zeestraat, moet hij het schip gedwongen verlaten. Uiteindelijk vindt hij op het kleine eilandje Sprogø een noodhut:
Hier waaren wij op vast land, maar de geheele nagt hoorden wij het ijs met groot gewelt
tegen den oever kraaken en opschuijven tot geheele bergen. t’ Was waarlijk of wij aan
Nova Sembla waaren. Daar timmerde men ook maar een huijs om te overwinteren, maar
dat den druk verzagte was dat ons hier braaf wat te goede kosten doen.209
De koopman maakte een vergelijking tussen zijn eigen ervaringen en een van de evergreens uit de
Nederlandse reisliteratuur, het winterverblijf van de arctische verkenners Barentsz (ca.
1550-1597) en Van Heemskerck (1567-1607) op Nova Zembla, opgetekend in het journaal van
bootsman Gerrit de Veer in 1598. De noodhut roept bij Van der Meersch associaties op met het
beroemde ‘Behouden Huys’, de van wrakhout in elkaar getimmerde noodwoning op de pool. De
man die de noodhut bezit en het eilandje bestuurt, wordt met nog een literair personage vergeleken: Sancho Panza, de metgezel van Don Quichot in de roman van Cervantes (1546-1616). Net
zoals Sancho Panza het gouverneurschap krijgt over het eiland Barataria – ‘barato’ betekent
goedkoop in het Spaans – zo krijgt deze Deense bestuurder beschikking over het verwaarloosbare eiland Sprogø.210
Ten slotte maakt de oude auteur een wat meer heroïsche vergelijking in de inleiding van
zijn verslag. Voorafgaand aan zijn handelsreis beschrijft de auteur zijn vlucht tijdens het Rampjaar. Toen Franse troepen naar Amsterdam optrokken, besloot de linnenkoopman de wijk te
nemen naar de handelsstad Hamburg, samen met zijn echtgenote, zijn jonge dochters en een
groot gedeelte van de doopsgezinde gemeenschap. Tijdens die vlucht spiegelt Van der Meersch
zich aan een andere Amsterdamse banneling, het literaire figuur Gijsbregt van Amstel dat aan het
einde van Vondels gelijknamige toneelspel de hoofdstad ontvluchtte:
‘t Was int jaar 1672 dat den koning van Vranckrijk, Louis de XIV, zelfs in perzoon met
meer als 100.000 man dit, ons lieve vaderland, de 7 geunieerde provinciën, onvoorsiens
quam overvallen. [...] Wij verlieten als dan dat droevig Amsterdam, bij na in zulk een
verbaastheijt als men leest dat weleer Gijsbregt van Aemstel heeft gedaan.211

206. Idem, 22.
207. Idem, 24.
208. Idem, 27-29.
209. Idem, 12-13.
210. Idem, 13; González Echevarría 2015, 286.
211. Van der Meersch 1672-1674, 1-2.
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Net als Vondels titelheld moest Van der Meersch noodgedwongen zijn vaderstad verlaten en zijn
heil in het oosten zoeken – weliswaar niet opgelegd door de aartsengel Rafaël, maar eveneens gedwongen door een invallende legermacht.
In het doorstaan van benarde situaties was Abraham van der Meersch bezig met self-fashioning. Gezien de vermeende datering was dat waarschijnlijk bedoeld voor zijn kleinzoon Abraham Arent, die op latere leeftijd kon lezen over zijn dappere grootvader. Anders dan de nuchtere
en objectieve observaties van gevaar die in verslagen vaak voorkomt, geeft de auteur wel te kennen bang te zijn. Tijdens de episode van het Zweedse boerenechtpaar schrijft hij grote vrees te
koesteren voor wolven en andere gevaarlijke dieren.212 In het verslag van Van der Meersch gaat
het niet om het onderkoeld negeren van gevaar, maar om het doorstaan van dat gevaar. Daarin
zien we dapperheid en moed terugkomen, maar ook een vertrouwen in God. Zijn masculiene
identiteit kunnen we op een complementaire manier lezen. Door gevaren te benadrukken legt de
reiziger zijn zakenreis uit als een catharsische tocht. Hij overkomt gevaren en ongemakken en dat
inzicht stelt hem in staat zich te presenteren als een beter mens en een beter christen. Dat is een
devotioneel topos dat vaker voorkomt in reisliteratuur. Providentialisme erkent de goddelijke
voorzienigheid als een morele gids voor de reiziger, als zijn beschermengel.213 Dit providentialistische kader kunnen we ook op dit reisverslag leggen. Aan het einde van zijn verslag reflecteert
Van der Meersch op de vele doorstane gevaren op de route, die symbool komen te staan voor de
wisselvalligheden van het leven:
De uiren, de daagen, de weeken en de jaaren loopen kort voorbij gelijk ook ons geheele
leeven, dat wel teregt bij een moeijelijke reijse mag vergeleeken worden. Wij zijn hier alle,
als rijsigers rijzende na de eeuwigheid, pelgroms, die geen blijvende plaatsen hebben,
vreemdelingen en geen burgers, drijvende als op de baaren van de zee, op de schotzen ijs
tussen de klippen deur.214
Het aardse leven valt te vergelijken met een gevaarlijke tocht, waarin we de pelgrims zijn op de
wilde golven of – meer gepast voor een reis naar het noorden – de krakende ijsschotsen. Van der
Meersch presenteert zijn verslag met dit topos van providentialisme, als iets exemplarisch en als
een aandenken van persoonlijke groei. Net zoals hij in het klein al laat zien in het contrast tussen
de angstige nacht op het Zweedse platteland en het daaropvolgende warme onthaal in Kungsbacka, smaakt de thuiskomst na een barre tocht des te zoeter. Hij schrijft:
Hoe heuchelijk is het uijt de eenzame hutjes, uijt die afgeleegeme woestijne, uijt de
gevaarlijke wildernisse dezer weerelt, in een goede herberge ‘thuijs te komen rusten, maar
nog onvergelijkelijk meer vreuchde als wij na soo een tobbelende rijze bij onze waarde
vrinden in de veijlige en beboude haaven weer thuijs mogen komen, bij een liefhebbende
vader. Maar boven dit alles onbedenkelijk, vreuchdiger als wij na dit tobbelende korte
leeven met een vroijlijke, welgefondeerde hoope uijt de pelgrimage dezes leevens
schijdende bij onzen schepper, onzen genadigen hemelsche Vader [...]215

212. Idem, 23.
213. Bepler 1994, 182-193.
214. Van der Meersch 1672-1674, 36.
215. Idem, 36-37.
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Een warm thuis valt meer te waarderen na een moeizame tocht. Het hiernamaals valt in analogie
daarvan meer te waarderen na ons “tobbelende korte leeven”.216 Ter afronding van zijn reisverslag citeert Van der Meersch een passage uit het gedicht ‘Gewillige Patientie, ofte: Lydens Remedie’ van zijn literaire favoriet Camphuysen. De laatste twee regels vatten dit gedachtegoed samen:
Geen schat, geen angst: geen winst, geen schaa.
Alt geen ons komt, komt eerst hier naa.217
Het prototype manbeeld dat we in de vorige paragrafen zagen – de geharde reiziger die koelbloedig gevaar trotseert – wordt bij Van der Meersch aangevuld met een religieuze component. Net
als zijn medereizigers in de zuidelijke streken van Europa doorstaat hij de gevaren op zijn pad en
toont hij zijn eigen dapperheid door deze op tactische wijze literair uit te vergroten. De ijsschotsen dienen als obstakel waarmee Van der Meersch zijn familie niet alleen kan amuseren, maar
ook kan overtuigen van zijn volharding, taaiheid, moed en verlangen naar huis – de masculiene
elementen van zijn zelfbeeld. Het is een uitstekend voorbeeld van self-fashioning, de presentatie
van zijn persoonlijke groei en het pleidooi aan de lezer te geloven dat die groei echt heeft plaatsgevonden. Door zijn verslag binnen een providentialistisch kader te plaatsen, waarbij de goddelijke voorzienigheid hem helpt terug te keren, geeft Van der Meersch uiting aan zijn doperse gedachtengoed, net zoals hij dat rond diezelfde tijd deed in zijn autobiografie. Als addendum op
die memoires kunnen we zijn verslag lezen als een exempel. Wie goed leeft volgens de regels van
zijn gemeente kan zichzelf getroost vinden in het besef gesteund te worden door God.

5.5. Vrouwen op reis*
In de zomer van 1634 vertrok Gijsbert de With (º1611) naar Frankrijk. De drieëntwintigjarige
reiziger bezocht Parijs, inspecteerde de hugenotendorpjes aan de Loire en wist binnen korte tijd
een rechtendiploma te bemachtigen aan de universiteit van Orléans.218 Voordat hij in Hellevoetsluis scheep ging, wandelde De With over het dek van het oorlogsschip ‘De Maecht van Dordrecht’ dat op het punt stond te vertrekken.219 Hij was onder de indruk van de vrouw van de kapitein, die in hoogzwangere staat naar de Oost zou varen samen met haar jonge kinderen:
Het ancker wierde gelicht, en wij naemen ons afscheijt van alle officieren, als oock mede
van des capiteins huijsvrouwe, die hoewel opt uijsterste swanger sijnde, den moet hadde,
nevens haer man, een soontie, twee dochterkens, haer mede op soo groote een reijse te
begeven: sie daer de kloeckmoedicheid van een Hollantsche vrouwe!220
Gijsbert de With prees de echtgenote van de kapitein om haar dapperheid, maar liet ook zijn verbazing blijken dat een zwangere vrouw mee op reis trok. Verre reizen waren doorgaans alleen
weggelegd voor mannen. Een vrouwelijke reisgenoot – zeker op een oorlogsschip, en zeker

* Een versie van deze paragraaf werd eerder al gepubliceerd. Moss 2018, 99-112.
216. Idem, 37.
217. Camphuysen 1660, 318; Van der Meersch 1672-1674, 37. 318
218. Bots 1979, 469-480; Verhoeven 2010, 621-626.
219. De With 1634-1635, ff. 2v-3r.
220. Idem, ff. 2v-3r.
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zwanger – was bijzonder. Reisliteratuur herhaalde een vast aantal stereotypen over vrouwen, zoals die van aangename couleur locale, obstakel en verleidster. In het reisverslag diende de andere
sekse vaak als bordkartonnen toneelattribuut waartegen mannelijke reizigers hun eigen identiteit
projecteerden. Zo kwamen mannen naar voren als dapper en onderkoeld, immuun voor vrouwelijke verleiding of als honnête homme met een vlotte babbel. Vrouwen hadden in dat soort passages
weinig tot geen agency.
Ook vanuit wetenschappelijke hoek is deze gender bias dominant geweest. Reizen werden
bestudeerd als mannelijk avontuur, met vrouwelijk afleidingen in de marge. In haar boek Penelope
Voyages verwoordt Karen Lawrence die invalshoek als volgt:

Gevaren onderweg

Grafiek 18: Reisverslagen en egodocumenten van mannen en vrouwen (1600-1800)228

To varying degrees, all the studies of adventure and travel cited above encode the traveller
as a male who crosses boundaries and penetrates spaces; the female is mapped as a place
on the itinerary of the male journey.221
De vrouw is de exotische locatie op de route van de man. Deze paragraaf schenkt aandacht aan
een beperkt corpus aan vrouwelijke reisteksten, waarmee deze invalshoek kan worden genuanceerd. Hoe reflecteerden mannen en vrouwen op hun reiskompanen? Welke activiteiten worden
in hun verslaglegging uitgelicht? Allereerst is een inleiding nodig over vrouwelijke reisparticipatie
en de opkomst van laatzeventiende-eeuwse plezierreizen om deze afzonderlijke reisverslagen te
contextualiseren.
De statistieken laten zien dat vrouwen in beperkte mate meereisden, althans hoe dit is geboekstaafd in reisverslagen. Volgens Gerrit Verhoeven steeg vrouwelijke participatie gedurende
de zeventiende en achttiende eeuw maar geleidelijk: van 4,4% in de periode 1600-50, naar 9,5%
in de periode 1651-1700 en 20,1% tussen 1701 en 1750. Hij baseerde zich daarbij op een corpus
van 388 reizigers.222 Zoals te zien is in grafiek 18 vertoont het auteurschap van reisverslagen en
egodocumenten eveneens een scheve verdeling. Volgens het compendium van Lindeman, Scherf
en Dekker uit 1994 werd slechts 5,6% van alle reisverslagen uit de zeventiende en achttiende
eeuw geschreven door een vrouw.223 Uit de zeventiende eeuw is er slechts één handgeschreven
reisverslag van een Nederlandse vrouw bekend.224 Elisabeth van der Woude (º1657) beschreef
haar reis naar Frans-Guyana, waar haar vader was aangesteld als vicegouverneur van de kolonie
aan de Oyapockrivier.225 Ook uit de achttiende eeuw beschikken we over een beperkt aantal journalen: 23 van de 348 verslagen (6,6%) werden door vrouwen geschreven (zie grafiek 18 en tabel
6). Bijna de helft daarvan werd in het laatste kwart van de eeuw gemaakt.226 Van de 510 gecatalogiseerde egodocumenten uit de periode 1600-1800 is de verdeling niet veel anders: 41 documenten werden door vrouwen geschreven. Dat komt neer op 8%.227

221. Lawrence 1994, 2.
222. Verhoeven 2009a, 154.
223. Lindeman, Scherf en Dekker 2016.
224. Idem 1994.
225. l’Honoré Faber 1928, 214-236; Holz 1929, 611-618; Van der Woude 2001.
226. Lindeman, Scherf en Dekker 1994.
227. Lindeman, Scherf en Dekker 2016.
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Tabel 6: Reisverslagen van vrouwen (1600-1800)229
Auteur

Jaar

Bestemming

Elisabeth van der Woude (1657-98)

1674-1694 Frans-Guyana

Ignatia Geertruida Timmers (1714-33)

1729

Republiek (Rotterdam)

Adriana de la Court (1696-1748)

a) 1732
b) 1733
c) [1740]
d) 1743

a) Republiek en Zuidelijke Nederlanden
b) Duitsland (Kleef)
c) Zuidelijke Nederlanden
d) Duitsland (Hamburg)

Cornelia Carolina de Vassy

1748

Republiek (Zeeland en Brabant)

Anoniem

1755

Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen en
Brussel)

Johanna Constantia Palm (1733-84)

1760

Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen en
Brussel)

Anna Maria de Neufville (1742-82)

1763

Republiek en Duitsland (Kleef)

228. Deze inventarisatie is gebaseerd op de compendia van egodocumenten en reisverslagen van Lindeman, Scherf
en Dekker. Lindeman, Scherf en Dekker 1994; Lindeman, Scherf en Dekker 2016. Verslagen die daarbuiten vallen,
zijn niet meegerekend. Let erop dat voor de periode 1600-25 ook documenten zijn meegenomen die aanvangen
vóór 1600. In twee gevallen zijn er meerdere auteurs van één document. In dat geval is de vrouwelijke auteur
meegerekend. Dat is het geval bij het dagboek van Johanna, Neeltje en Jacob van der Linde (1768-1815) en de
aantekeningen van Cornelis van Boven en Helena Jacobs Pergu (1795-1814). Lindeman, Scherf en Dekker 2016,
195; 270. Ten slotte zijn dubbele lemma’s in de twee compendia meegenomen ten faveure van de reisverslagen.
229. Deze inventarisatie is gebaseerd op het compendium van reisverslagen van Lindeman, Scherf en Dekker.
Lindeman, Scherf en Dekker 1994. Informatie over reizen tot 1750 zijn te vinden in de appendices. Volgens de
inventaris van het Nationaal Archief dateert het tweede anonieme verslag niet uit 1766, maar uit 1786. Hetzelfde
manuscript bevat een kort verslag van hetzelfde uitstapje uit 1791. Steur 1967, 13. Iets vergelijksbaar geldt voor het
journaal van Jeanette Agnes van Delen: haar manuscript bestaat uit drie reisverslagen uit respectievelijk 1788, 1797
en 1807. In de bovengenoemde telling wordt het compendium aangehouden en wordt maar één journaal gerekend.
Het compendium vermeldt daarnaast vijf reisverslagen voor de periode 1801-1815: Guurtje van Vleuten (1808);
Clasina Cornelia van Nellesteyn (1808); Françoise Maria de la Fontaine-Schluiter (1811); Maria Elisabeth
Radermacher (1811) en Maartje van Vleuten (1813).
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Anoniem

1766
Zuidelijke Nederlanden
[1786-91] Brussel en Spa)

Anoniem

1774

Republiek

Anna Maria Verkolje (1753-1810)

1776

Republiek (Texel)

Margaretha Aletta Martens

1782

Republiek en Zuidelijke Nederlanden

Josina Seegers

1783

Republiek

Agneta Boreel (1770-1824)

1786

Frankrijk en Italië

Jacoba Johanna Nagtglas (1739-1812)

1787

Zuidelijke Nederlanden (Brussel)

Antje C.W. van Hogendorp (1766-1802) a) 1787
b) 1792

a) Republiek (Nijmegen)
b) Duitsland (Bonn)

Eva Magdalena Gavanon (1766-1803)

1791

Duitsland (Kleef en Bonn)

Jeanette Agnes van Delen (1762-1730)

1797
[1788,
1797,
1807]

Bataafse Republiek

Anoniem (C.F.J.E.)

1798

Duitsland

Maria Catharina de Leeuw

1799

Engeland en Duitsland

(Antwerpen,

Deze verdeling pakt zowel voor de zeventiende als de achttiende eeuw ietwat gunstiger uit als rekenschap gegeven van recentelijk herontdekte reisverslagen of reisdocumenten in de marge. In
de onlangs gedigitaliseerde Collectie Six bevinden zich bijvoorbeeld twee verslagen van Anna
Louisa van der Poorten uit 1781 en een anoniem verslag naar Canada uit 1795, overgeschreven
door Lucretia Johanna van Winter.230 In de Nederlandse archieven bevinden zich bronnen die
nog in beperkte mate zijn bestudeerd, zoals het aantekenboek van Johanna Agnes van Lintelo,
die in 1690 het stoffelijk overschot van haar man, buitengewoon gezant in Spanje, van Madrid
naar Holland vervoerde, of stukken van Maria Louisa (1688-1765), landgravin van Hessen-Kassel, over haar reis naar Aken in 1739.231
De volgende verslagen en journaalschrijfsters uit de zeventiende en achttiende eeuw zijn
echter de uitzondering. Er zijn meerdere redenen waarom vrouwen zo opvallend afwezig zijn in
vroegmoderne reisliteratuur. Voor de hand ligt de dominante rolverdeling waarin vrouwen het
huishouden bestierden terwijl hun echtgenoten om utilitaire motieven, zoals handel, oorlogvoering, diplomatie en educatie, andere landen verkenden. Waar reizen een vertrouwd onderdeel was
van het curriculum van welgestelde jongens, bleven meisjes vanaf hun dertiende thuis om zich
toe leggen op het huiselijke leven.232 Daarnaast werd reizen te zwaar en te gevaarlijk geacht.
Vrouwen waren volgens deze visie simpelweg ongeschikt voor de gevaren en obstakels die een
educatiereis in petto had.233 Reisgidsen herhaalden dat masculiene vooroordeel.234 Pas in de late

230. Van der Poorten 1781a; Van der Poorten 1781b; Suite de Voyage 1795.
231. Van Lintelo 1690; Van Hessen-Kassel 1739.
232. Verhoeven 2009a, 153.
233. Aitchison, MacLeod en Schaw 2000, 113-117.
234. Verhoeven 2009a, 153-154.
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achttiende eeuw maakten vrouwelijke auteurs als Mary Wollstonecraft (1759-97) en Ann Radcliffe (1764-1823) een inhaalslag in het reisgenre.235 Met de komst van de stoommachine, verregaande industrialisatie en toeristenorganisaties als het Britse Thomas Cook werd het eenvoudiger
voor vrouwen en gezinnen om het buitenland te verkennen.236 In zijn klassieke studie The Beaten
Track legt historicus James Buzard uit dat elitereizigers reageerden op deze mondaine toeristenstroom door hun buitenlandbelevenis te romantiseren als hoogst individueel, authentiek en pittoresk.237 Ook vrouwelijke schrijvers zetten zich af tegen de toerist.238 Ondanks deze internationale
verschuivingen bleef het aantal vrouwelijke reizigers dat in de pen klom tot in de twintigste eeuw
beperkt.239
Vrouwen die in de vroegmoderne tijd eeuw wars van rolverdeling en waarschuwingen op
reis gingen, werden gezien als buitenbeentjes, excentriek en zelfs gevaarlijk.240 Bekende vrouwelijke reizigers als de Britse Emma Hamilton (1765-1815), muze van een generatie kunstschilders, en
Paulina Bonaparte (1780-1825), zus van Napoleon (1769-1821), werden door mannelijke reizigers meewarig bekeken als amusant spektakelstuk.241 Natuurlijk waren er uitzonderingen. De
Poolse prinses Izabela Czartoryska (1746-1835) bijvoorbeeld begeleidde haar zoon Adam Jerzy
(1770-1861) op zijn educatiereis naar Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Engeland en schreef
onderweg een uitgebreid dagboek en diverse brieven aan vrienden en familie in Warschau.242
Edelvrouwen en hofdames waren in staat om met een hofhouding het buitenland te verkennen.
Prinses Cecilia van Zweden (1540-1627) wist tijdens de huwelijksafspraken met haar echtgenoot
Christoffel II (1537-75), markgraaf van Baden-Rodemachern, te bedingen dat zij samen een reis
naar Engeland zouden ondernemen om het hof van Elizabeth I (1558-1703) te bezoeken.243
Haar medelid van het huis Wasa, koningin Christina van Zweden (1626-89), stond wijd bekend
om haar reislust. Na haar abdicatie en bekering trok zij naar Rome. Ze ondernam verschillende
reizen naar Frankrijk, de Republiek en Zweden.244 Verschillende Nederlandse pamflettisten
schreven daarover.245 Vanwege haar kledingstijl, assertieve houding en reisgedrag werd zij meermaals afgebeeld als amazone.246 In zijn ‘Blijde Inkomste van Koninginne Christina Maria Alexandra te Rome’ beschreef Vondel (1587-1679) haar tocht als volgt:
Nu zing ick van geen Noorlantsche Amazoone, [...]
Het lustme nu CHRISTINE na te stappen,
Van daer de kou den steilen Noortbeer terght,
Te treën door ‘t sneeuw van ‘t Italjaensch geberght,

235. Chard 1999, 34-37; Gilroy 2000, 1-17; Baumgartner 2015, 1-27. Voor Wollstonecraft zie: Lawrence 1994,
76-102; Harper 2001, 45-63. Voor Ann Radcliffe zie: Gephardt 2010, 3-28.
236. Urry en Larsen 2011, 31-48.
237. Buzard 1993, 80-154; Youngs 2013, 58-60.
238. Mulligan 2016, 323-338.
239. Missine 2016, 27; Furnée en Vermeer 2013, 262; Geurts 2013, 264-288.
240. Dolan 2002, 8-13.
241. Chard 2000, 109-127.
242. Devitt Tremblay 2018, 32-37.
243. Ma̜
czak 1998, 199.
244. Popp 2015, 248- 254; 287-308.
245. Volgens de Knuttel-pamflettendatabase verschenen er in de periode 1655-65 circa vijftien Nederlandse
pamfletten over Christina van Zweden, onder andere over haar abdicatie, bekering en intocht in Rome. Over haar
reis naar Frankrijk verschenen zeven pamfletten, waaronder een gedrukt gedicht van Vondel.
246. Alexander 2001, 38.
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Tot Rome toe, en voor Sint Peters trappen.247
De meeste vrouwen beschikten niet over de middelen om te reizen. Nieuwsgierigheid,
vermaak en ontspanning werden in de Republiek pas aan het einde van de zeventiende eeuw geaccepteerde redenen om op reis te gaan.248 Rond die tijd kwamen plezierreizen in zwang. Verhoeven, die onderzoek heeft gedaan naar deze trend, beargumenteert dat dergelijke tochten een
overgangsfase vormden tussen de elitaire educatiereis en meer egalitair toerisme.249 Tijdens deze
zogenaamde ‘plaisierreisjes’ of ‘somertogtjes’ maakten welgestelde families een korte rondtocht.
Ze dobberden op een plezierboot op de Schelde, vergaapten zich aan katholieke vieringen in
Antwerpen en Brussel, luierden in kuuroorden als Spa en verkenden de modieuze centra van
Londen en Parijs.250 Net als een educatiereis waren dit soort zomerse reizen alleen weggelegd
voor de rijke toplaag van de Republiek. Kinderen en echtgenotes trokken mee.251 Vaak zijn dit
soort korte verslagen het staartje van een uitgebreid beschreven educatiereis. Zo vormen de
zeven verslagen van plezierreizen tussen 1674 en 1683 een kleine aanvulling op het journaal van
Gerard Hinlopen van een paar jaar eerder, toen hij de Griekse eilanden en Istanbul verkende. Activiteiten op een plezierreis waren gevarieerd. Kerken en paleizen bleven nog altijd trekpleisters,
maar reizigers schreven ook uitgebreid over hun bezoeken aan winkels, boetieks en theaters en
dagjes weg naar het platteland.252
Tijdens deze plezierreizen veranderde de rol van vrouwen. Waar de educatiereis een primair mannelijke onderneming was, vergezelden dochters en vrouwen hun echtgenoten op hun
korte zomertrip. Dat soort uitstapjes waren relatief kort, dichtbij huis en ongevaarlijk.253 Hoewel
hun aantal verbleekt bij mannelijke journaalschrijvers begonnen reizende vrouwen in de eerste
helft van de achttiende eeuw hun ervaringen eveneens op papier te stellen. Hun aandeel nam gedurende de achttiende eeuw toe.254 Doorgaans beschreven zij korte plezierreizen. Uitzonderingen
op die regel zijn Agneta Boreel (1770-1824) en Antje (1766-1802) en Truitje (ca. 1765-1800) van
Hogendorp. Boreel beschreef in 1786 – zover bekend als eerste Nederlandse vrouw – een tocht
door Frankrijk en Italië, een reis die zij maakte in het gezelschap van haar oom en haar toekomstige echtgenoot Hendrik Fagel de Jonge (1765-1838).255 Antje en Truitje van Hogendorp beschreven in 1787 hun verblijf aan het stadhouderlijk hof in Nijmegen, toen zij uit angst voor patriotten werden gedwongen de buitenplaats Sion bij Delft te verlaten.256 Andere vrouwelijke
auteurs beschreven hun korte reizen in de zomer. Zo ging Anna Maria de Neufville (1742-82) op
een ‘Gelders rijssje’ naar paleis Het Loo in 1763 en schreef Josina Seegers een vrolijk verslag op
rijm in 1783, waarin zij met haar kompanen ‘vrouw veelzorg’, ‘heer welberaden’, ‘vrouw goed-

247. Vondel 1656, A2.
248. Voor de positieve kwalificatie van nieuwsgierigheid, zie: Bepler 1994, 183-193; Stagl 1995, 48-49.
249. Verhoeven 2013, 264; 278-279.
250. Zie voor dat soort bestemmingen ook: Ronnes 2010, 47-72; Hoyle en Verhoeven 2013, 13-34; Ronnes en Van
der Voort 2016, 170-182.
251. Verhoeven 2013, 271-275.
252. Idem, 275-277.
253. Verhoeven 2009b, 78-97; Verhoeven 2013, 262-283.
254. Het compendium van Lindeman, Scherf en Dekker, dat reisverslagen tot het jaar 1814 bestrijkt, noemt
achtentwintig reisverslagen van vrouwen.
255. Fagel 1786.
256. Van Hogendorp 1902a, 229-251; Van Hogendorp 1902b, 328-342; Van Hogendorp 1904, 415-449; Baggerman
en Dekker 2004b, 143-156.
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hart’ en ‘heer patriot’ over de Veluwe trok.257 Door te kijken naar de volgende drie verslagen van
mannen en drie verslagen van vrouwen valt op hoe interesses en invalshoeken van elkaar
afwijken.

5.5.1. Angstige dames op de Schelde
In de verslagen van plezierreizen van mannelijke reizigers speelden vrouwelijke medepassagiers
doorgaans geen noemenswaardige rol. Hun aanwezigheid wordt genoemd in de inleiding, maar
de meeste aandacht gaat uit naar buitenlandse bezienswaardigheden. Dat is goed te zien in het
verslag van Gerard Hinlopen, die in 1683 een plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden maakte
in het gezelschap van zijn echtgenote Margaretha Hooghtwoudt (ca. 1648-84) en de gezinnen
van mederegenten Gerard van Tongen en Rutger Groot. Voor zijn huwelijk in 1681 had Hinlopen plezierreizen gemaakt in het gezelschap van vrienden en collega’s. In Brussel huurde de
groep enkele gidsen in om de plaatselijke trekpleisters te zien, zoals het arsenaal, de hertogelijke
tuinen en het begijnhof. In Antwerpen richtte de auteur zich met name op een kleurrijke beschrijving van de Pinksteroptocht, waar een feestelijke processie praalkarren met gefabriceerde
walvissen, dolfijnen, olifanten, leeuwen, reuzen en dwergen aan hen voorbijtrok.258 Wat Hooghtwoudt daarover te melden had, laat Hinlopen niet weten. Op de inleiding na werd zijn echtgenote maar op één punt genoemd. Op de terugweg naar Hoorn hield de groep halt in Breda. Terwijl de mannen in het gezelschap van de gelegenheid gebruikmaakten om de Bredase fortificaties
te bezichtigen, besloot het “vrouwvolk” een familiebezoek af te leggen en een trip te maken
door het nabijgelegen bos.259 Saillant detail is dat dit Hinlopens laatste verslaglegging is. Hinlopens biograaf, Joris Oddens, speculeert dat Hinlopen de dood van zijn vrouw in 1684 niet te
boven kwam: hij bekleedde niet langer een publiek ambt, hertrouwde niet en schreef niet langer
over tochten op de Schelde.260
Het reisverslag van Adriaan van Assendelft (1664-1742) is vrijwel hetzelfde gestructureerd. In 1696 maakte hij met zijn echtgenote Maria (1677-1715) en dochters een tocht naar
Kleef, Nijmegen en paleis Het Loo. Volgens het kasboek kostte de onderneming zo’n 106
gulden.261 Zijn zus Maria (†1744) en schoonbroer Willem (†1744), werkzaam als thesaurier en
rentmeester-generaal voor de stadhouder, trokken mee. Het hoogtepunt was het jachtslot, waar
de toegang hen vanwege de baan van broer Willem werd vereenvoudigd.262 Van Assendelft beschreef in detail de fonteinen, tapijten, schilderijen en geweien op het jachtkasteel van Willem
III. Ook de vergezichten in Nijmegen en Kleef werden met bewondering neergepend. Net als bij
Hinlopen spelen de vrouwelijke passagiers een marginale rol. Op één passage na, waarbij Adriaans jonge zus bekeek hoe papier werd gefabriceerd in de papiermolen bij Rosendaal, bleven de
vrouwelijke reisgezellen ongenoemd.263
Een interessanter verslag dat meer laat zien over mannelijke observaties van vrouwelijke
reisgezellen is het verslag van Cornelis de Jonge van Ellemeet. Deze reiziger had een paar jaar

257. Lindeman, Scherf en Dekker 1994.
258. Hinlopen 1683, 498-501.
259. Idem, 510.
260. Hinlopen 2009, 31.
261. Van Assendelft 1696.
262. NNBW, VII, 43-44.
263. Van Assendelft 1696.
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eerder een tweejarige rondreis door Frankrijk gemaakt, waar hij een rechtendiploma had bemachtigd aan de universiteit van Angers.264 In de zomer van 1669 besloot hij een plezierjacht te huren
en een korte trip te maken naar Antwerpen en Brussel. Cornelis werd vergezeld door zijn moeder Margaretha Briel (1617-85), zijn jongere zussen Johanna (1643-94) en Cecilia (1645-86) en familievriend Agatha de Jong en haar kinderen. De trip was volgens Cornelis afgedwongen door de
dames in het gezelschap. Zijn zussen hadden, mogelijk door de verhalen over de educatiereis van
hun broer, zin gekregen om andere streken te verkennen vanuit het comfort van een jacht:
Al twee of drie somers naar den anderen hadden de oude vrouwen wat vreugde aan haar
dogters belooft, en al desen tijd hadden de jonge juffers haar sinnen meest op een
Brabants reijsje gesteld, als een provintie sijnde weerdigh om besien te worden en in veele
dingen en voornamentlijk in maniere van godsdienst seer veele van ons Hollant
verschelende.265
De interesse in het katholieke achterland komt sterk naar voren in het verslag.266 Alleen al tijdens
de twee-daagse trip naar Antwerpen bezocht de groep tien kerken, vier kloosters en een begijnhof. In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal bewonderden de reizigers “veel konstige beelden en
schildereijen” en van de norbertijnen kochten ze bloemen en handgemaakt poppengoed. 267
Cornelis was geïnteresseerd in het gedrag van zijn metgezellen. De route had hij immers
al eerder afgelegd en bood naar eigen zeggen geen verrassingen. De boottocht was vermakelijk,
op een moment na waarin Agatha de Jong “een kleijn, kleijn, kleijn wein beetje” bang was geweest.268 Tot grote hilariteit van de dames werd Cornelis verrast door een hoge golf die hem
overspoelde.269 Aan dek besteedde de reiziger de meeste aandacht aan Agatha de Jong, met wie
hij uitgebreid kletste en van wie hij een geschreven “pourtraict” maakte. Op lyrische wijze bewonderde hij de “vriendelijkheijt in haer aanscheijn die sonder weergae is”, “haar albaste tanden”
en “haare roosen-vervige lippen”.270 Afgaande op de petrarkistische liefdesgedichten in de rest
van het manuscript, gericht aan een anonieme Haagse schone, bezigde Cornelis wel vaker dit
soort superlatieven. Vooral Agatha’s ogen spraken tot de verbeelding:
Haar oogen en sijn niet grood, maar soo vol viers en te gelijk vol alderhande
aangenaamheden dat het niet te bedencken is, hoe dat soo stercke vierbakens die als
flickerende sonnen soo veele gulde stralen van haar schieten die lieftalligheijt die men in
haar bespeurt konnen uijtwijsen [...]271
Agatha was het subject van Cornelis’ lyrische observaties, maar zij en de andere dames aan dek
vormden ook een middel om de dapperheid van de schrijver te benadrukken. Een plezierreis per
jacht was aanzienlijk minder gevaarlijk dan een langdurige educatiereis, maar de douanier die zij
troffen, “een grooten impertinenten beest”, bleek niettemin een hardnekkig obstakel.272 De
groep werd nabij Brussel opgewacht door vijf à zes soldaten die met geweld een tol van drie
264. De Jonge van Ellemeet 1666-1667; Zandvliet 2010, 54-56.
265. De Jonge van Ellemeet 1669, 149-150.
266. Voor die katholieke interesse zie ook pagina 218-227.
267. De Jonge van Ellemeet 1669, 158-160.
268. Idem, 158.
269. Ibidem.
270. Idem, 170.
271. Idem, 170-171.
272. Idem, 167.
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schellingen eisten, terwijl een van hen dreigde om met zijn ponjaard de scheepslijn door te
snijden. Cornelis’ jongste zus Cecilia, liefkozend Cijltje genoemd, was bevreesd: “Dit alles gaff
groote ontsteltenis onder het geselschap, en bijzonder munte uijt de schierlijkheijt van Cijltje, die
haar al soo wel als haar mamatje bevreest toonden”.273 In het nabijgelegen Vilvoorden kwamen
de dames van de schrik bij en dronken een glas fonteinwater.274
Op de terugweg bereidde de groep zich voor om met dezelfde grenswachters om te gaan.
Cornelis schatte de ernst van de situatie in door een “arme Brabantsche vrouw” te beschrijven,
die door de douanebeambten hardhandig van haar geld werd ontdaan.275 Toen hij dezelfde douanier zag die hem bij aankomst in Brussel had lastiggevallen, “dien grootsten belhamer”, zette
Cornelis de vrouwen in zijn gezelschap in om de gevaarlijke situatie te benadrukken.276 De dames
waren zo geschrokken dat zij onmiddellijk hun sieraden en geld in hun schoenen verstopten. Ze
verborgen zich benedendeks en lieten Cornelis het contact met de onbeleefde soldaten “alleen af
kaekelen”.277 Dat leverde enig financieel voordeel op, aangezien de soldaten het aantal passagiers
verkeerd noteerden. In deze passage zien we dat de auteur anderen gebruikt om het gevaar en
ongemak van de situatie te illustreren. In dit geval is dat geen bediende of leidsman, maar een
vrouwelijke passagier.278 Terwijl de dames in zijn gezelschap zich angstig verscholen, bleef hij
dapper aan dek om met de onbeleefde douaniers te onderhandelen. De belaagde Brabantse
vrouw vormt een schrikbeeld met wie het gevaar van de situatie wordt geïllustreerd. De “schierlijkheijt van Cijltje” werd ingezet ten behoeve van Cornelis’ masculiene zelfrepresentatie.279 Zelfs
op een relatief ongevaarlijke zomertocht was er in het reisverslag mogelijkheid daartoe.

5.5.2. Verslagen van vrouwen
Hoe schreven vrouwelijke reizigers over hun buitenlandervaring? Het meest uitgebreide
voorbeeld daarvan zijn de journalen van Adriana de la Court (1696-1748), de dochter van een rijke Leidse textielfabrikant. Verschillende leden van de familie De la Court togen op reis en Adriana was geen uitzondering. Haar fortuin en ongehuwde positie maakten al dat reizen mogelijk. Ze
trad pas op haar vijftigste, in 1747, in het huwelijk met Alexander Sweder (1703-68), rijksvrijheer
van Spaen.280 Op haar achttiende vergezelde ze haar schoonbroer Johan Meerman (1687-1752)
op zijn trip naar Engeland, waar ze werd geportretteerd door de Zweedse schilder Michaël Dahl
(1656-1743).281 Tussen 1732 en 1743 maakte ze verschillende reizen naar Maastricht, Spa, Kleef
en de Zuidelijke Nederlanden. In 1733 bijvoorbeeld reisde ze met het echtpaar Snakenburg naar
Maastricht, een tocht “met schoone weer, volmaakt plaisier zonder het minste rampje”.282 Haar
dagindeling was gevarieerd. In Maastricht wandelde ze over de stadswallen en de Sint-Pietersberg
en verwonderde ze zich over de wonderlijke gebruiken van katholieken in de Sint-Servaasbasiliek
en het Wittevrouwenklooster. Tevens werd er tijd vrijgemaakt om over het Vrijthof te flaneren,

273. Idem, 162.
274. Ibidem.
275. Idem, 166.
276. Ibidem.
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thee te drinken en verschillende visites af te leggen. Ook elders was er ruimte voor sociale activiteiten, zoals het bezoeken van de kermis, winkelen, op de koffie gaan en dineren met familie en
vrienden. Op de terugweg bezocht Adriana het Hof te Dieren, het jachtslot van Willem III nabij
Rheden, waar zij door de Franse tuinen wandelde en in de schaduw van een van de siergrotten
genoot van zoete kersen.283
Terwijl Adriana de la Court zelf haar reizen organiseerde, was de jonge Cornelia Carolina
de Vassy in 1747 aangewezen op medereizigers. In het gezelschap van het echtpaar Thibaut, Elias (1689-1752) en Catharina de Haze (1715-82) en het gezin van Leendert Bomme reisde Cornelia per boot van haar woonplaats Middelburg naar de hofstad. Om de littekens van de Oostenrijkse Successieoorlog te bekijken, hield de groep halt in het beschadigde Bergen op Zoom en
Wouw.284 Bijzonder aan De Vassy’s verslag is de vorm. Als een van de weinige journaalschrijvers
memoreerde ze haar reis in verzen:
Dog mij valt in of ‘k niet misschien
in d’een of ander hoek heb leggen
een klijn journaal ‘t geen mij kan seggen
‘t sij veel of wijnig van dat soet
dat onderweeg ons is ontmoet.285
In het merendeel van haar verslag klaagde Cornelia over het schip. Aan boord was het een zoeken naar geschikte kussens of een po, werd kleding noodgedwongen opgehangen op een vat
brandewijn en dienden koffers als stoelen. Met de nodige stoplappen in haar vers deed zij
verslag:
Daar mee soo kroop men weer na onder.
Men lij sig neer niet elk bisonder
in een lidange of op een bet
soo imant daar was opgeset,
hadt dan met ons niet moeten rijsen,
maar t’ leek met ons mee na de wijsen
wanneer men ons sag altemaal
naar sieken voor het hospitaal.286
Net als veel andere reisliteratuur vermaakte De Vassy haar publiek door een miserabele boottrip
te contrasteren met de aangename vergezichten die daarop volgden. In Goes ging De Vassy van
boord, dronk ze thee bij vrienden en huurde ze een meer comfortabele wagen om de tuinen van
kasteel Maelstede bij Kapelle te bezoeken, “seer vermakelijk, / bequaam tot wandeling als men

283. Idem.
284. De Vassy 1748, 1.
285. Ibidem. Uit de zeventiende en achttiende eeuw beschikken we over zeven reisverslagen op rijm, waaronder
Johan Farrets reis naar Curaçao (1635-49), de tocht van advocaat Lodewijk Knotter naar Nordstrand in NoordDuitsland (1709), de plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden in “dichtmaat uitgebreid” van predikant Willem
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smakelijk / gegeten heeft.”287 De auteur staakte haar verslag abrupt nabij Roosendaal, zonder
verder een eindbestemming te melden. De rest van het manuscript werd gebruikt als kasboek.
Mogelijk zorgde de speciale vorm ervoor dat het incomplete verslag als curiosum de tand des
tijds heeft doorstaan.
Een bijzonder verslag ten slotte is dat van de vijftienjarige Ignatia Geertruida Timmers,
die in 1729 haar plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden beschreef. Waarschijnlijk werd het als
aandenken bewaard door haar echtgenoot Paulus Boogaert (1703-89), heer van Alblasserdam,
nadat zij een jaar na hun huwelijk was komen te overleden.288 Waarschijnlijk stierf ze kort na de
bevalling van hun dochter Susanna Libertina (1733-80).289 Ze maakte de reis samen met haar ouders, oudere zus Aletta Johanna (1707-75) en enkele familievrienden. Interessant is dat Timmers
haar verslag aanving met een traditionele verbeelding van mannen en vrouwen. Terwijl de vrouwen benedendeks bleven, stonden de mannen aan dek om te drinken en kanonsalvo’s af te
vuren:
Tussen twaalf en 1 uijren nog seven schooten gelost hebben, waardoor alles wierdt op
gewekt, selfs tot de hoenders in de kooij, behalve een van de gedienstigen geesten van de
vrouwelijke sexe die soodanig door de slaap op t drinken van pocale overvallen moet sijn
geweest, dat daar van niets is gewaar geworden.290
In dit fragment wordt een onderscheid gemaakt met de mannen, die hun vertrek luid vierden. In
Antwerpen werd de groep verwelkomd met een ceremonieel kanonschot. De heer Bentinck deed
dezelfde plichtplegingen “met een weergaelose kloekmoedigheyt”.291 Net als veel andere verslagen van plezierreizen rapporteerde Timmers over haar bezoeken aan de hoogtepunten van de
zuidelijke steden. In Brussel bezocht zij het stadsarsenaal, de barokke Augustijnenkerk en het
kasteel van de landvoogdes, aartshertogin Maria Elisabeth van Oostenrijk (1680-1741). Samen
met haar zus Aletta spoedde Ignatia zich naar de opera om de aartshertogin te zien, terwijl de
rest haar aankomst in de stad bekeek. Een groot gedeelte van de tijd werd gespendeerd aan theatervoorstellingen, winkels en boetieks en verschillende bezoeken en tegenbezoeken. Dergelijke
sociale activiteiten nemen in haar verslag de hoofdrol in. In Middelburg bijvoorbeeld bezocht zij
mevrouw Radermacher en haar jonge zoon. Ze ging op de koffie bij mevrouw Campen om haar
kabinet met porseleinen serviesgoed te kunnen bewonderen. In Antwerpen besloot de groep
mee te doen aan een wijnproeverij en tijdens de laatste dag in Brussel maakte Timmers een ronde
langs alle vrienden en kennissen in de stad.
Timmers schreef over haar medepassagiers en de sociale activiteiten die zij samen ondernamen. Meerdere avonden verbleven de reizigers benedendeks in hun jacht, terwijl zij vrolijk
kletsten, thee dronken en kaartten. Anders dan de meeste verslagen – zeker die van de educatiereis – richtte zij zich niet op de vergezichten van de stad, maar op het sociale contact met haar
reisgenoten. In dat opzicht is haar verslag een tegenpool van de feitelijke verslagleggingen van
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Gerard Hinlopen en Adriaan van Assendelft. Interessant is dat de reizigers zich soms opsplitsen
en eigen interesses najoegen. In Middelburg bezochten de dames de plaatselijke glasblazerij en in
Antwerpen spendeerden zij uren met het aandachtig bestuderen van dure kanten kleding in de
boetieks, terwijl de mannen de munt bekeken. Gevaren beschreef zij op een traditionele manier.
De reis ging van een leien dakje op een ongemakkelijke overtocht in Vlaardingen na:
De dames seer bang geworden omdat wij tegen stroom en wint voerden, het geen ons
deet resolveeren om weder na Vlaardinge te keeren en na t huijs van de heer Convent te
gaan, alwaar de dames een glaasie wijn met salvolaat [vlugzout] voor de schrik hebben
genomen en een koppie tee gedronken, en degHeeren een glaasje wijn en een pijp
toebak.292
Nadat de dames van de schrik waren bekomen, zo schreef Timmers, keerde de groep via een
korte omweg terug naar Rotterdam. Anders dan in de beknopte verslagen van mannen besteedden vrouwelijke schrijvers ook aandacht aan de sociale en familiaire activiteiten op een
plezierreis, zoals winkelen, gezamenlijk spelletjes spelen en visites afleggen.
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In enkele gevallen had een dergelijke manier van zelfrepresentatie een religieus component, zoals te zien is in de verslaglegging van Abraham van der Meersch. Verschillende literaire
tactieken werden ingezet, zoals het uitvergroten van eigen ontberingen, anekdotische bewijsvoering van tragische voorvallen uit het verleden en het contrasteren van aangename vergezichten
met beangstigende obstakels. Ook de ervaringen van anderen, zoals het gezin van Cornelis de
Jonge van Ellemeet, werden gebruikt om gevaar uit te vergroten. Nadat een jongeman was thuisgekomen, konden familie en vrienden lezen over zijn dapperheid en koelbloedigheid.
Masculiniteit komt ten slotte ook naar voren wanneer we verslagen van mannelijke en
vrouwelijke reizigers met elkaar contrasteren en bekijken hoe de andere sekse wordt beschreven – of hoe dat juist wordt nagelaten. Dat kon met name tijdens de opkomst van de
plezierreizen in het laatste kwart van de zeventiende eeuw, waarbij mannen en vrouwen gezamenlijk Noord-Europa verkenden. Terwijl de aandacht van mannelijke reizigers doorgaans was
gevestigd op de bezienswaardigheden van buitenlandse steden, besteedden vrouwelijke journaalschrijvers, zoals Adriana de la Court en Ignatia Timmers, ook aandacht aan sociale en familiaire
activiteiten, zoals winkelen, visites, kaartavonden en theatervoorstellingen.

5.6. Conclusie
De educatiereis diende een vormende werking te hebben. Dat had te maken met het aanleren
van sociale vaardigheden en persoonlijke groei. Deze formatieve ervaring kan worden uitgelegd
met het idee van liminaliteit. Tijdens deze drempelervaring vervreemde een jongvolwassene van
zijn vertrouwde vaderland en transformeerde hij in een verstandige volwassene met een fikse dosis levenservaring. Mannelijkheid speelde een cruciale rol. Tijdens de educatiereis was er gelegenheid om romantische en seksuele ervaringen op te doen. De reis was niet alleen een mentale,
maar ook een seksuele volwassenwording. Omdat ouders de verslagen van hun zonen inspecteerden, werden dit soort passages doorgaans echter niet gedocumenteerd – ze werden het slachtoffer van zelfcensuur. Desalniettemin weten we door historische anekdotes, passages in geheimschrift en verslagen die braken met dit strikte keurslijf dat er onderweg voldoende avances
werden gemaakt.
Tegelijkertijd probeerden reizigers zich te modelleren naar een ideaal masculien beeld. Zij
presenteerden zich doorgaans als deugdzame man die het gevaar van buitenlandse vrouwen – archetypen van de verleidster en de gevaarlijke Ander – vermeden. Tegelijkertijd waren aangename
conversaties met jonge dames uit de hogere standen, zoals die in de calvinistische republiek
Genève, een sociale toets bij uitstek waarmee reizigers hun sociale vaardigheden konden aanscherpen. Daaruit blijkt het ideaalbeeld van de honnête homme als galante, welbespraakte man die
moeiteloos een gesprek kon voeren. Dat was een waardevolle vaardigheid om aan te leren, zowel
in het professionele leven als op de huwelijksmarkt. Familiair contact met mooie buitenlandse
vrouwen van stand werd aangemoedigd. Het ideaalbeeld van de man komt eveneens naar voren
in de manieren waarop een reiziger fysieke gevaren presenteerde. Gevaren en ongemakken werden benadrukt, met name in onherbergzame en afgelegen gebieden. Door gevaren te doorstaan
en dergelijke situaties op een onderkoelde manier te presenteren, gaf een journaalschrijver er
blijk van onderweg gegroeid te zijn.

292. Idem, 10.
- 214 -

- 215 -

Gevaren onderweg

Italië

6. Italië
6.1. Inleiding
In september 1649 trok de doopsgezinde dichter Reyer Anslo (1626-69) op reis. In vlot tempo
doorkruiste hij de Duitse landen om op tijd in Italië te arriveren, waar hij en zijn metgezellen de
ceremonies van het Heilige Jaar konden bijwonen. Anslo hield geen journaal bij, maar schreef
wel een gedicht over zijn vertrek. Uit het weemoedige ‘Afscheit van Amsterdam’, geschreven bij
het Duitse Bingerloch, spreekt een dubbel gevoel. Aan de ene kant kijkt de ik-persoon met heimwee terug naar zijn “verlaten voetstervliet”, de Amstelstroom. Aan de andere kant staat hij te popelen om de Romeinse Tiber te zien:
Toen keerde ik my heel twyflend langs de brug
By Nieuwersluis tot driemaal toe te rug
Naar Amstels vesten,
Tot dat myn geest, bevangen met een’ tocht
Tot reizen, my weêr aan het reizen brocht,
En sprak op ‘t leste:
Op, maak u op, om met een’ hoogen toon
Te Rome voor des Tybers Myterkroon
Latyn te spreken.1
Het afscheid van Amsterdam bleek voor Anslo voor altijd. Tijdens zijn verblijf in Rome, waar hij
de missen van paus Innocentius X (1574-1655) bijwoonde en vermaarde relieken zag tentoongesteld, besloot de dichter zich te bekeren. Hij maakte carrière in de kerk als subdiaken en zette zijn
poëzie voort in de kring van koningin Christina van Zweden (1626-89).2 In de Republiek schreef
collega-dichter Joannes Six van Chandelier (1620-96) over Anslo’s vertrek. De voorheen doopsgezinde schrijver liep nu rond “in lange knunnikrokken”.3 Het duurde lang, tot 1713, voordat
Reyer Anslo repatrieerde. In dat jaar verscheen zijn verzameld werk in druk, uitgebracht door
Joan de Haes (1685-1723). In het voorwerk nam De Haes de lovende woorden van Six over en
schaarde hij Anslo onder de “vermaerde dichteren”.4
De meeste reizigers werden in Italië voor de eerste keer in hun leven systematisch geconfronteerd met een andere religie. Godsdienst was een gevoelig onderwerp. Een afwijkende religie
werd met fascinatie en ongeloof gadegeslagen, vaak resulterend in spottend commentaar en hekeldichten. Sommigen stelden zich juist neutraal op en konden de katholieke eredienst zelfs appreciëren. Een enkeling, zo blijkt uit het bijzondere voorval van Reyer Anslo, werd overtuigd om
de soutane aan te trekken. In dit hoofdstuk staan de confrontaties van protestantse educatiereizigers in katholiek Italië centraal. Op welke manieren gingen reizigers om met het katholieke buitenland en hoe droegen deze ervaringen bij aan een gedeelde protestantse identiteit?
Hoewel al veel is geschreven over religieuze wisselwerkingen tussen Noord- en Zuid-Europa, neemt het onderzoek naar confessionele verschillen op de educatiereis een relatief margi1.
2.
3.
4.
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nale plaats in het academische debat in.5 Enkele historici hebben niettemin, vanuit Europese of
nationale hoek, gekeken naar protestantse observaties van het katholieke leven.6 Antoni Ma̧
czak
richtte zich bijvoorbeeld op supranationale protestantse ideeën over de katholieke relikwieëncultus.7 Anderen hebben geprobeerd een systeem te ontwaren in antikatholieke observaties of bestudeerden het reisgenre als vehikel van confessionele identiteit.8 Dit hoofdstuk heeft als doel de
confrontaties van Nederlandse reizigers met het katholieke buitenland nader onder de loep te
nemen om zo uitspraken te kunnen doen over het belang van hun confessionele identiteit. Het
vergelijkt de verschillende tactieken die reizigers hanteerden om het katholieke achterland te
duiden. Tegelijkertijd wordt ingezoomd op individuele ervaringen.
Dit hoofdstuk bestaat uit zes onderdelen. De eerste paragraaf gaat dieper in op het idee
dat religieuze confrontaties iemands identiteit kunnen vormen. Ook bespreekt het de Italiaanse
ontvangst van protestantse reizigers en de wijze waarop protestanten zich in Italië verenigden.
Na deze thematische inleiding is een paragraaf gewijd aan het imago en de populariteit van Italië
als onderdeel van de educatiereis. Paragraaf vier, het grootste onderdeel van dit hoofdstuk, beschrijft de diverse manieren waarop protestanten omgingen met katholiek Italië, variërend van
bewondering en participatie tot scepsis en en spot. De laatste paragraaf, gesitueerd in Florence,
richt zich op de bekering van één reiziger, Albert Burgh (1650-1708), die zich in Italië tot het katholicisme bekeerde. Door deze casus nader onder de loep te nemen wordt duidelijk hoe de Nederlandse gemeenschap ter plaatse reageerde op een confessionele en sociale crisis.

Italië

Door de opkomst van het protestantisme, dat zich in het midden van de zestiende eeuw als een
olievlek over Europa verspreidde, werden de autoriteiten van Italiaanse steden genoodzaakt om
na te denken over andersdenkende bezoekers uit het noorden. Zij werden oltramontani (letterlijk:
overbergsen) genoemd, een begrip dat vaak ook synoniem was voor bezoekers die de rooms-katholieke doctrine niet langer naleefden.9 Italië, dat voor de negentiende-eeuwse Risorgimento een
lappendeken van republieken en hertogdommen vormde, had geen uniforme aanpak om met oltramontani om te gaan.10 De aanpak werd bepaald en geregeld per regio. De republiek Venetië bijvoorbeeld, die financieel afhankelijk was van de internationale handel, ging toleranter om met religieuze dissidenten dan Rome en de Pauselijke Staat.11 Wel was duidelijk dat een
contrareformatorisch antwoord noodzakelijk was op de omgang met protestantse bezoekers. Religieuze instanties, die van oudsher waren gericht op de bekering van joden en moslims, openden
hun deuren voor oltramontani die wilden terugkeren tot de katholieke moederkerk. Een gemeenschap van gelijkgestemden bood onderdak, catechese en acceptatie. Bekeerlingen werden geïnstrueerd in de katholieke doctrine en klaargestoomd om het protestantisme officieel in te wisselen voor het katholicisme.12 Andere instituten gingen agressiever om met de protestantse

reizigersstroom, legden straffen en veroordelingen op en huurden missionarissen in om buitenlandse edellieden te bekeren.13 Het Italië van de zeventiende eeuw had kortom een religieuze infrastructuur die er op berekend was noordelijke reizigers op te vangen en te bekeren.
Ondanks dit contrareformatorische klimaat bleef Italië een belangrijke bestemming.
Hoewel Italiaanse steden het geloof van de oltramontani verre van faciliteerden, werden reizigers
binnenskamers zelden belet in hun individuele godsdienst of denkbeelden. Natuurlijk kostte het
tijd en moeite om een protestantse levensstandaard te onderhouden. Douaniers konden verboden boeken en contrabande innemen; inquisiteurs konden straffen en veroordelen.14 Reizigers
moesten op de autoriteiten een beroep doen om op vrijdagen en vastendagen vlees te mogen
eten. Diplomatieke en universitaire instanties, die al ruim voor de Reformatie vaste voet hadden
in Italië, boden hulp.15 Reisgidsen ontmoedigden bezoekers daarnaast om luidkeels over politiek
en geloof te praten. Een uitgesproken antikatholieke houding kon immers slapende honden wakker maken.16 Op de pagina’s van hun reisverslag of in de privésfeer van medeprotestanten konden katholieke mores met meer vrijheid worden besproken, bekritiseerd en bespot. Deze bronnen geven daarom een goed inzicht in reacties van protestantse reizigers op katholieke gebouwen
en gebruiken.
Om te begrijpen hoe religieuze confrontaties plaatsvonden, is eerst nodig om een uitgebreider beeld te schetsen van de religieuze infrastructuur in Italië, zowel van katholieke bekeringsinstanties als de universitaire, diplomatieke en religieuze leefwereld van protestanten. Daarbij is het ook nodig om stil te staan bij de angst voor bekeringen, de negatieve beeldvorming van
katholiek Italië en de aanbevolen manier van omgang met katholieken. Daarna staat de vraag
centraal waarom protestantse reizigers katholiek Italië überhaupt bezochten. Was het katholicisme een onfortuinlijke bijkomstigheid bij het bekijken van het culturele erfgoed van Europa? Of
was Italië juist populair dankzij zijn katholicisme? Gaf het reizigers bijvoorbeeld gelegenheid om
hun protestantse identiteit te stutten met behulp van gedeelde antikatholiek ideeën?
Vanaf het midden van de zestiende eeuw werden in Italië zogenaamde Casa de Catecumeni
opgericht, huizen die joodse en islamitische bekeerlingen opvingen en voorbereidden op het
doopsel. De aanpak van niet-katholieken verschilde per pauselijk bestuur. De zestiende en zeventiende eeuw kenden afwisselend periodes van rust, amnestie, onderlinge spanningen en repressie.
Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw werden in Italië verschillende religieuze instituten
gesticht waar protestanten zich vrijwillig konden bekeren. Anders dan moslims en joden, zo ging
de gedachte, betrof het gelovigen die een christelijke dwaalleer volgden. Rome beschikte vanaf
1600 over de Congregatio de iis qui ad fidem veniunt en vanaf 1673 over het Ospizio dei Convertendi.17
Die laatste instantie huisvestte in het laatste kwart van de zeventiende eeuw circa 1.775 bekeerlingen, het merendeel arbeiders, soldaten, zee- en kooplieden.18 Venetië had vanaf 1557 de Pia Casa
dei Catecumeni, dat aanvankelijk moslims en joden opnam, maar later ook protestanten onderdak

5.
6.
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12.

13. Idem, 57-61.
14. Matheus 2013, 187-192.
15. Voor de universitaire wereld, zie: Premuda 1963, 97-105; Frank-van Westrienen 1983, 143-145. Voor
diplomatieke contacten, zie: Externbrink 2013, 231-248.
16. Nadór-Ablonczyné 2011, 86.
17. Voor het Ospizio dei Convertendi zie: Matheus 2012; Fosi 2014, 154-174.
18. Matheus 2013, 181-183; Mazur 2016, 46-47.
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bood.19 Aartsbisschop Federico Borromeo (1564-1631) stichtte in Milaan in 1604 het Collegio degli
Alunni, dat vanaf het midden van de zeventiende eeuw volwassen protestanten opving in een
huis nabij de Basilica di San Simpliciano. Dat was een symbolische plek. Volgens de overlevering
was kerkvader Augustinus hier bekeerd.20 De castraat-musicus Domenico Melani (1634-93)
stichtte in Florence in 1688 ten slotte het Ospizio di Gesù, Maria, e Giuseppe.21
Naast de inrichting van deze opvanghuizen werd in Italië ook op agressievere wijze met
protestantse bezoekers omgesprongen. Redelijk effectief bleek een netwerk van spionnen en informanten in ambassades, taveernes en herbergen dat bisschoppen en inquisiteurs op de hoogte
stelde van verboden praktijken.22 De Inquisitie probeerde verschillende rondtrekkende protestanten te bekeren. Verschillende oltramontani werden vervolgd. Zij werden beschuldigd van een groot
en divers aantal delicten, zoals het bezit van verboden boeken, het eten van verboden spijs,
schandelijk leven, vloeken, sacramentsmisbruik, hekserij, waarzeggerij en het aanroepen van demonen. Daarnaast konden bezoekers te maken krijgen met algemene beschuldigingen als lutheranisme, calvinisme, anabaptisme, afvalligheid en de terugkeer tot het vorige geloof.23 Hoewel
bronnen over de vervolgingen van oltramontani door de Inquisitie onvolledig en inaccuraat zijn,
lijken bezoekers uit Nederland niet bijzonder vaak het slachtoffer te zijn geworden. Eén inventaris, die de periode 1547-1794 beslaat, meldt dat slechts twintig Noord- en Zuid-Nederlanders van
de in totaal 236 oltramontani (8,5%) werden berecht vanwege een religieus delict.24 Eveneens ineffectief bleken de herhaaldelijke pogingen van de Heilige Stoel om protestanten de toegang tot
Italië te versperren. Dat was gezien de massale toestroom van oltramontani over de Alpen en de
zeeroutes tussen Livorno, Nice en Civitavecchia een logistieke nachtmerrie.25
Om het grootschalige probleem van oltramontani te kunnen oplossen, richtten de ecclesiastische instanties zich voornamelijk op aristocratische educatiereizigers uit het noorden. De Sacra Congregatio de Propaganda Fide, de kerkelijk instantie belast met evangelisatie, kondigde in 1625
een edict af om de protestantse aristocratie aan universiteiten, met name die in het populaire Padua, met zachte hand te overtuigen toe te treden tot de katholieke kerk. Speciale missionarissen
werden ingehuurd die de moedertaal van reizigers machtig waren. Een moedertaalspreker had
immers meer kans een potentiële bekeerling te overtuigen, zo ging de gedachte. Het idee was dat
bekeerde coryfeeën eenvoudiger een voet tussen de deur kregen in de noordelijke protestantse
landen.26 Het bekeren van protestantse kopstukken was een contrareformatorische tactiek die
culmineerde in de intocht van koningin Christina van Zweden (1626-89). Toen zij in 1654 afstand deed van troon en geloof en naar Rome trok, werd daar veel ruchtbaarheid aan gegeven.
Paus Alexander VII (1599-1667) vierde de triomf met een zegetocht door de Italiaanse steden.
Haar intocht in Rome ging vergezeld met een opeenvolging aan feesten, vuurwerk, muziek, circustoeren en theater.27
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Door de aanwezigheid van oltramontani ontstond in Italiaanse steden eveneens een ad hoc
protestantse infrastructuur. Geloofsgenoten kwamen onderling bijeen in nationes, de internationale studentenverenigingen die al ver voor de Reformatie aanwezig waren in universiteitssteden.28
Hoewel religie vaak een delicaat punt was, werden diplomaten en gezanten beschermd tegen religieuze vervolging.29 Het was niet vreemd dat elitereizigers hun geloof beleden onder de bescherming van dergelijke diplomaten. In Parijs bijvoorbeeld bood ambassadeur Willem Boreel
(1591-1668) vanaf 1650 onderdak aan protestantse Nederlanders.30 Diplomatieke delegaties en
militaire troepenmachten namen doorgaans eigen predikanten mee.31 Tijdens zijn verblijf in Engeland weidde de predikant Joannes Vollenhove (1631-1708) uit over zijn voorbereidingen van
de zondagsmis. Dankzij zijn goede zorgen hoefden zijn collega’s, een groep afgevaardigden op
diplomatieke missie, niet noodgedwongen de anglicaanse dienst bij te wonen.32 Petrus Zaunslifer
(1677-1739) diende gedurende de Spaanse Successieoorlog ten slotte als vlootpredikant aan
boord van het schip De Zeven Provinciën van viceadmiraal Philips van der Goes (1651-1707).33
Na de belegeringen van verschillende forten nabij Cádiz en het enteren van een Spaanse zilvervloot verleende Zaunslifer aan dek geestelijke bijstand aan de bemanning.34
Van groot belang was de mogelijkheid om overleden protestantse bezoekers te kunnen
begraven. In de handelsstad Livorno werd in 1606 de Nazione Olandese-Alemanna opgericht, een
organisatie voor Nederlandse en Duitse handelaren die een eigen begraafplaats in de crypte van
de Chiesa della Madonna en een niet-katholiek kerkhof wist aan te schaffen. Protestanten die
niet op katholieke grond begraven wilden worden, kregen een plekje in de tuin van de Lutherse
ingenieur Constantijn Lambert.35 In zijn gedicht ‘Jooden kerkhof te Livorno’ wees Six van Chandelier op deze religieuze verscheidenheid in de Italiaanse havenstad:
Ghy saagt misschien ook ‘t lykenhof,
Van andere begraaven stof,
Van Engelschen, van Sweed, van Deen,
Of van een kind, uit Hollands veen,
Na Luther, of Kalvyn genoemt,
Die ‘t heiligh huisje, als ketters, doemt,
Al saam gedekt, van teeder gras.36
Na 1683 werd daarnaast de ‘Garten der Holländer’ in gebruik genomen, zo genoemd vanwege
zijn exotische flora.37 In Rome was de situatie minder gunstig. Vóór de ingebruikname in 1738
van de Cimitero Acatollico per gli Stranieri, een akker op de Testaccio in de schaduw van de Piramide
van Cestius, was het een dilemma om protestantse reizigers in Rome te begraven. Ongelovigen,

28. Premuda 1963, 97-105; Frank-van Westrienen 1983, 143-145; Ferretto 2013, 145-158.
29. Externbrink 2013, 232-234.
30. NNBW, VII, 177-178. Cf. Geelvinck 1663-1664, f. 106r.
31. Frank-van Westrienen 1983, 193; 220; Verhoeven 2010, 625. Zie voor diplomatieke missies met een predikant
bijvoorbeeld: Huygens 1651-1652; Vollenhove 1674; De Mey 1840, 205-214.
32. Vollenhove 2001.
33. De Jonge 1860, 578-624.
34. Zaunslifer 1702.
35. Hoogewerff 1927, 147-182; Engels 1997, 131.
36. Six van Chandelier 1991, 432.
37. Del Nista en Panessa 2004, 6-8; Koels-Krebs 2005, 81-85.
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ketters, geëxcommuniceerden en prostituees werd een plek misgund in het Romeinse kerkhof
buiten de Porta Flaminia. De Joodse gemeenschap beschikte wel over kerkhoven, maar voor protestanten was geen plek geoormerkt.38
Het katholieke Italië van de zeventiende eeuw had kortom een religieuze infrastructuur
om protestantse bezoekers vrijwillig of minder vrijwillig te bekeren. Terwijl de kerkelijke autoriteiten vóór de Reformatie vooral bezig waren geweest met de bekering van joden en moslims,
werden er gedurende de zeventiende eeuw verschillende instanties voor oltramontani gesticht. Protestantse gemeenschappen in Italië wisten op kleine schaal terrein te winnen en vormden een
toevluchtsoord voor noordelijke bezoekers. Omdat inquisiteurs de massale toestroom van noordelijke bezoekers onmogelijk konden bijbenen, richtte de kerk zich middels een contrareformatorische strategie vooral op de protestantse elite. Door Duitse, Britse of Nederlandse elitereizigers
te bekeren, kon het katholicisme een voet tussen de deur krijgen in het protestantse noorden.
Die tactiek roept de vraag op hoe reizigers reageerden en zich voorbereidden op het potentiële
gevaar van bekeringen in Italië.
Noord-Europese reisliteratuur stond bol van stereotypen van reizigers als aanstellerige
heertjes, immorele atheïsten en culturele losbollen.39 Het beeld van de katholieke bekeerling
kwam echter aanzienlijk minder vaak voor. Volgens de anglist Sara Warneke, die onderzoek heeft
gedaan naar de Britse beeldvorming van de educatiereis, vermeed meer dan de helft van alle reisgidsen het onderwerp bekering.40 Een vergelijkbare trend is te zien in reiscorrespondentie.41 Dat
geldt ook voor de Nederlandse Republiek. Caspar Ens, de Nederlandse vertaler van de populaire
reisgids Delitiae Italiae uit 1602, zag bijvoorbeeld weinig gevaar. Hij verontschuldigde zich voor de
overgenomen katholieke zaken uit het Duitse origineel, hoewel die “voor de ghene die inde
Christelijke [lees: protestantse] Religie gefundeert zijn / niet schadelic en is”.42 Hoewel hij sprak
vanuit commerciële overwegingen hadden de gekopieerde legendes en kerkbeschrijvingen volgens Ens weinig invloed op zijn publiek. Wanneer bekeringsangst wel voorkwam, werd het vaak
gelijkgesteld aan legio andere morele zondes. Bijbelvertaler Willem Baudartius (1565-1640) werd
door zijn vader bijvoorbeeld op het hart gedrukt “de voornaemste coninckrijcken van christenrijck” te doorkruisen, maar om met een grote boog om paaps Italië en Spanje heen te gaan:
maer om mijnent wille sult ghij Spanijen, noch Italijen nijet bewoonen, op dat ghij daer
niet verleijt en wort tot de paepsche religie ende tot andere leelicke sonden, die in die
landen gemeijnsamer sijn als in andere landen; immers sijn daer onstraeffbaer hoerdom
ende allerleij oncuijsheit, item vloecken ende sweeren &c., ende wort in die landen nau
voor sonden gerekent. Ick verswijghe nu de groote affgoderije ende paepsche superstitijen,
die in die landen in swanck gaen [...]43

38. Krogel 2013, 89-90.
39. Zie hiervoor met name: Warneke 1995.
40. Warneke 1995, 160. Apodemische werken waarin het onderwerp wordt besproken, zijn bijvoorbeeld: Quo vadis?
A Iust Censure of Trauell van Joseph Hall uit 1611, het anonieme Vollständiges/Lüneburgisches erenwertes Handbüchlein für
die Reisend und Wanderer uit 1656, De Peregrinatione van Johann Paul Felwinger uit 1666 en De Prudentia Apodemica van
Bernhard Winckler uit 1720. Stagl 1983.
41. Warneke 1995, 160.
42. Ens 1602, 2; Van der Helm 2014, 31.
43. Baudartius 1849, 244.
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Vader Baudartius meende dat afgoderij en paaps bijgeloof hand in hand gingen met hoererij, onkuisheid en godslastering.
In Engeland leefde de angst voor bekeringen met name bij de overheid. De autoriteiten
keken met argwaan naar burgers die hun verholen katholieke sympathieën in Zuid-Europa tot
wasdom konden brengen. Na zo’n retraite van spirituele introspectie kon een reiziger, zo ging de
gedachte, terugkeren naar Engeland om het anglicaanse thuisfront te corrumperen.44 Als tegenreactie hielden de Engelse autoriteiten argwanend toezicht op educatiereizigers. Voordat Italiëgangers een reisvergunning konden verkrijgen, dienden zij getuigenis af te leggen van hun politieke en religieuze opinie.45 Gezien de afwezigheid van geïnstutionaliseerd toezicht leek deze
vrese voor crypto-katholieken in de Republiek minder sterk aanwezig.
Negatieve percepties van het katholicisme en de angst voor bekering varieerden. Het verschilde per land en per denominatie.46 Leden van de Anglicaanse Kerk oordeelden meestal scherper over de religieuze gebruiken in Italië dan calvinisten en lutheranen uit de Republiek en de
Duitse landen.47 Dat had alles te maken met het politieke klimaat in Engeland, waar antikatholicisme en xenofobie gedurende de zeventiende eeuw meermaals de kop opstaken ten tijde van
politieke crises.48 Aangezien secundaire literatuur over de Britse educatiereis dominant is, moeten
we waken voor de vooronderstelling dat er per definitie een sterk wij-zijbeeld zou zijn tussen katholieken en protestantse bezoekers. Duitse reizigers, die sinds het zestiende-eeuwse cuius regio,
eius religio-beleid gewend waren aan een versplinterd confessioneel landschap, hadden een gematigde zienswijze.49 Dat is ook te zien bij reizigers uit de Republiek.50 Confessionele verschillen
hoefden de Italiëreis niet te domineren.51 Ondanks deze gradaties in antikatholieke gevoelens ervoeren educatiereizigers katholieke ideeën als radicaal anders. Afstand tot de katholieke Ander en
hecht contact met noordelijke medereizigers zorgden voor een supranationale protestantse
identiteit.52
Reisliteratuur gaf vaak advies hoe reizigers de aandacht van inquisiteurs en priesters het
beste konden omzeilen. Het zogenaamde problema Machiavellisticum ging in op de prangende kwestie of, volgens de realpolitik van Machiavelli, het doel de middelen heiligde. Mocht een protestantse bezoeker zijn ware geloof verhullen of zelfs ontkennen in een katholieke menigte? In reisgidsen werd een neutrale, irenische houding aanbevolen, waarbij doorgaans St.-Ambrosius’
adagium “doe in Rome als de Romeinen” werd geciteerd. Op die manier kon een reiziger zich
verdedigen tegen argwaan, conflict en vervolging.53 Ook katholieke reizigers naar het noorden
gingen omzichtig met hun geloof om. Alessandro Bichi (1664-1725) bijvoorbeeld, die in 1695
naar de Duitse landen en Scandinavië trok, stelde in zijn apodemische traktaat, de Instruttione, een
kameleontische omgang met het buitenland voor. Zo raadde hij af om in het openbaar een kruis
te slaan, wat kon worden opgevat als een overduidelijk katholiek gebaar, en adviseerde hij strate-
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gisch te handelen in religieuze discussies door het gesprek te sturen naar ongevaarlijke algemeenheden.54 Om geen problemen op de hals te halen, was het kortom geoorloofd omzichtig met een
afwijkend geloof om te springen. Het potentiële gevaar van bekering en de serieuze twijfel over
religieuze zelfverloochening roept de eenvoudige vraag op waarom educatiereizigers überhaupt
naar katholiek Italië trokken. Was het katholicisme een onfortuinlijke bijkomstigheid die in het
niet zonk bij de culturele voordelen van Italië? Of was het een middel om een kosmopolitische
of religieuze identiteit te kunnen uiten? Werd er kortom waarde gehecht aan de Italiëreis ondanks
of dankzij het katholicisme?
Allereerst kan het katholicisme op de educatiereis gezien worden als een hindernis. De
obstakels die een afwijkende religie opwierp, zijn hierboven al besproken. Als aanvulling op de
route door katholiek Europa bezochten Nederlandse reizigers protestantse lieux de mémoire, voornamelijk gesitueerd in het Franse Loiregebied. Daar herdachten zij de zestiende-eeuwse Hugenotenoorlogen en trokken zij parallellen met de vaderlandse geschiedenis. Net als de hugenoten tegen Frankrijk had de kersverse Republiek geprobeerd zich aan het juk van katholiek Spanje te
onttrekken.55 Tegelijkertijd was een bezoek aan het Loiregebied en de stad Genève praktisch van
aard. In het gezelschap van geloofsgenoten kon een reiziger de strenge wintermaanden comfortabel uitzitten alvorens verder te reizen.
Bij gebrek aan protestantse toevluchtsoorden kregen katholieke streken meerdere betekenissen. Italië riep associaties op met het gewaardeerde klassieke verleden, maar ook met het verfoeide katholicisme.56 Mogelijk wisten reizigers die elementen gecompartimentaliseerd te bekijken. Dat onderscheidende vermogen – de kunst om waardevolle en corrumperende informatie
van elkaar te splitsen – was immers een van de belangrijkste leerdoelen van de educatiereis.57 Het
stelde een bezoeker in staat om de kunst en architectuur van een kerk te waarderen zonder onmiddellijk af te geven op katholieke mores. Italiaanse reisgidsen kauwden een duidelijke verdeling voor. Populaire reisgidsen verdeelden de Eeuwige Stad in tweeën of drieën: het antieke
Rome (Roma antica), het moderne Rome (Roma moderna) en – als afsplitsing van het tweede – het
christelijke Rome (Roma sacra).58 Dat onderscheid zien we terug in de titels en inhoudsopgaven
van Italiaanse reisgidsen. Voorbeelden zijn de populaire Descrittione di Roma antica e moderna van
Federico Franzini uit 1643 en diens aangevulde heruitgave Roma sacra, antica, e moderna: figurata e
diviui in tre parte uit 1687. Andere gidsen gingen nader in op één aspect van de stad, zoals Pompilio Totti’s Ritratto di Roma antica uit 1627 en Filippo de’ Rossi’s Ritratto di Roma moderna uit 1645.
De inhoudsopgave van Roma sacra, antica, e moderna laat duidelijk zien dat Rome drie afzonderlijke
werelden omvatte. Het antieke Rome was het Rome van fora, thermen, obelisken, erezuilen en
bogen, waarmee bezoekers reeds tijdens hun klassieke scholing kennis hadden gemaakt. In het
gedeelte over de moderne stad ging het over de verschillende academies, palazzi, standbeelden,
villa’s en fonteinen die met name tijdens de hoogtijdagen van paus Sixtus V (1521-90) waren opgericht en gerestaureerd.59 Het laatste onderdeel behandelde ten slotte de duizend-en-een kerken
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in de Heilige Stad.60 Deze strikte verdeling maakte het reizigers makkelijker om gecompartimentaliseerd naar de stad te kijken.
Ten tweede kunnen we het katholicisme zien als een kans. Al werd een afwijkende religie
met argwaan of afkeer bekeken, er was ook sprake van fascinatie voor de katholieke Ander. Met
ongeloof, afkeer of horror beschreven reizigers katholieke gebruiken, zoals de relikwieëncultus
en de transsubstantiatieleer. Processies van flagellanten en duivelsuitdrijvingen werden met verwondering gadegeslagen.61 Deze elementen komen terug in de volgende paragrafen. De fascinatie blijkt ook uit het groot aantal reizigers tijdens het katholieke Heilige Jaar.62 Tijdens dat feestjaar, dat elke kwart eeuw met veel vertoon werd gevierd, ontvingen pelgrims in Rome een
algemeen pardon voor de straffen van hun wereldlijke zonden. De feesten en ceremonies zorgden voor een massale toestroom van bezoekers, ook uit protestantse hoek. Normaliter was het
voor reizigers al onmogelijk om zich aan de katholieke wereld te onttrekken, maar deze confrontaties werden alleen maar geïntensiveerd tijdens het Heilige Jaar. Deze interesse is ook zichtbaar
met de opkomst van plezierreizen in de tweede helft van de zeventiende eeuw. De elite begon in
deze periode tochtjes naar Antwerpen en Brussel te maken en legde de vinger op religieuze verschillen tussen het protestantse noorden en katholieke zuiden. Verhoeven noemt dit fenomeen
‘backyard Othering’.63 Volgens de Zeeuwse reiziger Cornelis de Jonge van Ellemeet (1646-1721),
die in de zomer van 1669 over de Schelde voer, was het katholieke zuiden voor zijn zussen een
bron van fascinatie. Zij hechtten veel waarde aan een Brabants reisje, “voornamentlijk in maniere
van godsdienst seer veele van ons Hollant verschelende.”64
Italië kon als achtergrond dienen om een uitgesproken protestantse identiteit te ventileren. Door zich af te zetten tegen het katholieke buitenland werden reizigers gesterkt in de vermeende superioriteit van hun protestantse geloof. Afkeer van katholieke praktijken fungeerde als
legitimering van het eigen religieus gedachtegoed, dat in het ver verleden al tegen vergelijkbare
zaken had gestreden.65 Antikatholicisme was een topos in veel reisjournalen. Zoals hierboven geschetst, varieerde de felheid in antikatholieke retoriek per land en per denominatie.66 De katholieke Ander versterkte een gedeelde protestantse identiteit, die verschillen tussen landen en
gezindten overbrugde.67 Verschillende elementen keren terug in dit antikatholieke vertoog. Hoewel een breed gedragen Engels antikatholicisme in de tweede helft van de achttiende eeuw op
zijn retour was, hielden Engelse educatiereizigers volgens historica Clara Haynes steevast drie topoi aan. Allereerst toonden zij hun afkeer voor een hypocriete, wellustige en moreel gecorrumpeerde katholieke clerus. Ten tweede rekenden reizigers af met het bijgeloof van pelgrimages en
relieken. Ten slotte zagen zij de katholieke kerk als een hypocriet en tiranniek systeem dat eropuit
was om de armen in de samenleving uit te buiten.68 Michael Maurer identificeert voor vroegmoderne Duitse educatiereizigers een vergelijkbaar systeem. Duitse reizigers uitten hun protestantse
identiteit door zeven terugkerende elementen te bekritiseren. Zij zagen het katholieke leven als
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een systematische hindernis voor economische welvaart, zeker op het financieel uitgebuite platteland. Een economisch kwakkelend achterland was het resultaat van katholieke pronkzucht en
exorbitant dure kathedralen. Daarnaast keerden zij zich af van de praalzucht, heiligenverering,
het geloof in wonderen en de relikwieëncultus. Ten slotte distantieerden reizigers zich van katholieke rituelen, ceremonies en het celibataire kloosterleven.69
Aan de andere kant van het spectrum kan de educatiereis gezien worden als een irenischkosmopolitische oefening. Een bezoeker werd gedwongen om te gaan met andersdenkenden.
Wereldburgerschap is een fluïde en lastig definieerbaar begrip, zeker omdat achttiende-eeuwse
verlichtingsdenkers er een filosofische en politieke invulling aan hebben gegeven.70 De historica
Margaret Jacob beschrijft het als “the ability to experience people of different nations, creeds
and colors with pleasure, curiosity and interest, and not with suspicion, disdain or simply a disinterest that could occasionally turn into loathing.”71 Die interesse in andere culturen en geloven is
aantoonbaar aanwezig, hoewel het niet altijd gepaard ging met een gebrek aan wantrouwen of afkeer. Mijns inziens zijn er twee vormen van kosmopolitisme te identificeren op de Nederlandse
educatiereis: het aanmeten van een gemeenschappelijk cultureel repertoire en het aanleren van
een neutrale, irenische houding ten opzichte van andere landen en geloven. Het wereldburgerschap van Noord-Europese elitereizigers uitte zich in de eerste plaats in het eigen maken van een
gedeeld verleden en het maken van een gezamenlijke rondtocht door het continent.72 Bij terugkomst kon de Noord-Europese elite, ondanks nationale en confessionele verschillen, terugvallen
op een gemeenschappelijk cultureel repertoire, variërend van antiquiteiten en literaire lieux de mémoire tot moderne attracties. Hoewel de term wereldburgerschap het idee van verkenning en ontdekking suggereert, laten reisverslagen en reisgidsen zien dat de route en bezienswaardigheden in
hoge mate vast stonden.73
Daarnaast strekte dit kosmopolitisme zich uit tot religieuze tolerantie. De socioloog Justin Stagl gaat er zelfs zo ver in de educatiereis te duiden als een poging om het religieuze schisma
van de Reformatie te dichten. Volgens hem kwam de systematische en neutrale etnografie, die
werd aangeraden door zestiende-eeuwse humanistische schrijvers van apodemieken, neer op een
kosmopolitische stellingname.74 In de praktijk raadden de meeste reisgidsen een minder rigoureuze houding tegenover de katholieke Ander aan. Justus Lipsius (1547-1606) adviseerde reizigers om het buitenland met een open gezicht, een spaarzame tong en een gesloten geest tegemoet te treden. Zij moesten een ander land overstoorbaar observeren, hun werkelijke mening
verbergen achter een gladgestreken façade en nooit in het openbaar kwaadspreken over andere
zeden en godsdiensten.75 Die aanpak was misschien in beginsel filosofisch, maar in het dagelijks
leven vooral praktisch. In het buitenland wilden protestanten geen ophef maken. Tolerantie in
het buitenland betekende in deze vorm het aanmeten van een neutraal masker. Het persona dat
aan de katholieke buitenwereld werd gepresenteerd, was niet altijd gelijk aan de mening die in
reisverslagen en aan medereizigers werd gedeeld.

Dit begrip van kosmopolitisme is pragmatisch. Kosmopolitisme kon in dienst staan van het persoonlijk en nationaal belang. Dat is ook te zien op de educatiereis. Wanneer elementen uit een
andere cultuur zorgvuldig en mondjesmaat werden geïncorporeerd in de eigen samenleving werd
dat op zowel persoonlijk als nationaal vlak als gunstig beschouwd.77 De Europese cultuur stond
zo in dienst van het nationaal belang. Een neutrale blik ten opzichte van religie kon daarnaast
gunstig zijn voor een toekomstige carrière in de handel, diplomatie of wetenschap. Kosmopolitisme toonde zich in dat geval als een set gedragsregels, decorum dat onderhandelingen – over
de vrede, de verkoopprijs of een wetenschappelijk traktaat – kon vereenvoudigen.78 Vanuit die
pragmatische hoek was de educatiereis een proeve om geconfronteerd te worden met katholieken en zo een tolerante zienswijze te cultiveren.
Vroegmoderne reisgidsen en reisverslagen laten Italië zien als meerduidig, met een afzonderlijk verhaal over de antieke, moderne en katholieke stad. Tot op zekere hoogte kon het land
gecompartimentaliseerd worden beschreven. Voor protestantse bezoekers was het echter onmogelijk om zich volledig te onttrekken aan confrontaties met de katholieke Ander. Dat was ook
niet gewenst. Religieuze ontmoetingen konden ook een meerwaarde hebben. Enerzijds stelden
ze reizigers in staat om te werken aan een neutrale façade. Een tolerante, maar kritische observatie van het buitenland was een van de pluspunten van de educatiereis. Anderzijds bevestigden dit
soort confrontaties een natieoverstijgende, protestantse identiteit. Antikatholieke topoi wisten de
zere plek van het roomse geloof bloot te leggen en legitimeerden het gereformeerde gedachtegoed van noordelijke reizigers, ongeacht hun denominatie of afkomst. Deze twee uitersten, met
aan de ene kant een neutrale houding en aan de andere kant antikatholicisme, zijn echter te extreem om het gehele spectrum aan religieuze confrontaties tussen protestantse reizigers en katholieke bewoners te duiden. Nuancering is nodig. Sommige katholieke elementen, variërend van
kerkmuziek tot pauselijke ceremonies, werden met waardering, bewondering of scepsis bekeken.
In andere gevallen werd een katholieke aangelegenheid zonder in het oog springend commentaar
beschreven en beperkte de auteur zich tot slechts een feitelijke notitie. In enkele gevallen leek de
reiziger zelfs deel te nemen aan een katholiek evenement.
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Kosmopolitisme en antikatholicisme lijken in tegenspraak met elkaar. Dat is een paradox.
Volgens Daniel Riches, die onderzoek heeft gedaan naar diplomatieke cultuur aan het Brandenburgse hof, is het juist eigen aan vroegmoderne kosmopolieten dat zij meerdere – aanvullende of
tegenstellende – identiteiten aannamen. Riches schrijft:
What does make them cosmopolitan is that they simultaneously inhabited multiple,
intersecting layers of identity and allegiance, sensing no inherent tension between
rendering honest service to a particular dynasty or state while at the same time working
earnestly on behalf of a broader worldview of Protestant cooperation across lines of
political and denominational difference.76
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6.3. Beelden van Italië
Italië had een grote aantrekkingskracht op Nederlandse reizigers.79 De afstand, kosten en reistijd
beletten het de meerderheid echter om een blik te kunnen werpen op Venetië en Rome. De jonge elite die voor haar opvoeding naar Frankrijk werd gezonden, werd het niet altijd toegestaan
om ook de Alpen over te steken. Joan Huydecoper jr. (1625-1704), heer van Maarsseveen, bijvoorbeeld ruziede per briefpost met zijn vader om naar Italië te mogen afreizen en schakelde op
listige manier familieleden in om hem te vermurwen.80 Voor diegenen die het niet lukten een
tocht te financieren bood reisliteratuur een alternatief. De Beknopte beschryving van Italien uit 1703,
een heruitgave van Lambert van den Bos’ Wegh-wyser van zo’n veertig jaar eerder, speelde handig
in op de populariteit van het land.81 Met deze luxe reisgids van de Italiaanse cultuursteden, barstensvol kleurrijke beschrijvingen van palazzi en basilieken, stadsprenten en lofzangen, kon de
leunstoelreiziger dagdromen over een tocht naar het zuiden:
Italien, van aaloude tyden, voor een Lustprieel des aardbodems beroemd geweest, heeft de
herten van ider mens, om het te beschouwen, vervuld: maar desselfs ver afgelegentheid
van ons Vaderland wederhoud de grootste menichte, zonder echter hunne zucht te
verminderen; en dewyl een igelyk gaarde hoord spreeken van het geen hem aangenaam is,
verbeeld ik my dat dit werk niet mishagen zal aan hen, die, weet en leesgierig, zonder
waanzucht, en vooroordeel het zélve leezen zal.82
Reisliteratuur naar Zuid-Europa, het Nabije en het Verre Oosten vormde een populair genre in
de zeventiende eeuw, variërend van pelgrimages, zoals het zesdelige Den Roomsche Pelgrim, tot reizen van beroemdheden als koningin Christina van Zweden.83 Met deze en andere reisboeken kon
het publiek fantaseren over Italië. Meer nog dan bij educatiereizen naar Frankrijk en Engeland
was een tocht naar Italië weggelegd voor een select gezelschap.
In het historiografische beeld van de educatiereis neemt Italië een dominante rol in. Salontafelboeken, populariserende artikelen en documentaires presenteren Romeinse ruïnes en de
Italiaanse campagna als de hoofdbestemming van de Europese educatiereis. Voor Britse reizigers
uit voornamelijk de achttiende eeuw is dat plaatje accuraat, hoewel recent onderzoek ook het belang van andere bestemmingen in kaart heeft gebracht.84 In Nederland staat Italië eveneens in de
aandacht.85 Die interesse komt ook voort uit kunsthistorische hoek, aangewakkerd door historicus G.J. Hoogewerff in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hij brak een lans voor het onderzoek
naar historische contacten met Italië, die in zijn optiek van vitaal belang waren voor de bloei van
Nederland:
Het loont de moeite het verschijnsel van wisselwerking na te gaan, daar het immers om
invloeden gaat, die den kosmopolitischen aard van de Nederlandse beschaving, en ook
haar groei, en ook haar veelzijdigheid, op onmiskenbare wijze hebben kunnen bepalen.
79. Stoye 1952, 196-238.
80. Joan Huydecoper jr. aan Joan Huydecoper sr., Saumur, 26 maart en 27 april 1649 (Huydecoper 1649).
81. Van den Bos 1661.
82. Beknopte beschryving van Italien 1703, ‘Voorbericht aan den leezer’.
83. Reyse van hare doorluchtige majesteyt Christina 1661.
84. Zie bijvoorbeeld: Chaney 1985; Wilton en Bignamini 1996; Hornsby 2000; Black 2003b; Sweet 2015. Een breuk
met deze traditie is te vinden in: Sweet, Verhoeven en Goldsmith 2017.
85. Zie bijvoorbeeld: De Leeuw 1984a; Botke et al. 1998; Schatborn 2001.
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Zonder het contact met Italië zou Rubens geen Rubens zijn, en Antonie van Dijck geen
Van Dijck. Doch zonder bepaalde verschijnselen, die zeer stellig van Italiaanse herkomst
zijn, zou ook Rembrandt een andere Rembrandt wezen dan wij hem kennen [...]
Rembrandt was het niet [in Italië]. Doch wanneer zelfs een Rembrandt zich niet aan den
Italiaansen invloed heeft kunnen onttrekken, dan moet die invloed wel formidabel sterk
zijn geweest.86
Hoogewerff deed onderzoek naar de Bentvueghels, schilders van Nederlandse komaf die in
Rome furore maakte in de zeventiende en vroege achttiende eeuw. De ervaringen van de Bentvueghels en andere bezoekers waren bepalend voor de Nederlanden en de Nederlandse schilderkunst. Deze interesse werd voortgezet door historici en kunsthistorici. Het is bijvoorbeeld terug
te vinden in de inleiding van de bundel Herinneringen aan Italië, waarin Ronald de Leeuw beargumenteert dat Nederland een Europese trend volgde. De Leeuw schrijft dat “het patroon van de
gemiddelde Italiëreis zoals door onze landgenoten in die eeuw ondernomen, niet noemenswaardig afwijkt van dit in de ons omringende landen.”87 De tientallen schilderijen en tekeningen van
Italianisanten en Bamboccianti lijken die uitspraak te stutten. Berglandschappen, pastorale scènes, ruïnes en drukke stadspleinen, geschilderd door figuren als Jan Baptist Weenix (1621-59) en
Caspar van Wittel (1653-1736), domineren het beeld van Italië.88
Toch moet deze historische interesse niet overschat worden. Voor Nederlandse reizigers
uit de zeventiende eeuw waren Frankrijk, de Duitse landen en de Zuidelijke Nederlanden aanzienlijker populairder.89 In de achttiende eeuw nam de populariteit van Italië relatief gezien af.
Het repertorium van Noord-Nederlandse reisverslagen noemt slechts 31 journalen.90 Met de
meer dan driehonderdvijftig reisverslagen uit de achttiende eeuw neemt dat nog geen 8% van het
totaal in.91 Daaronder bevinden zich niettemin interessante en reeds goed onderzochte verslagleggingen, zoals het journaal van de aspirerend musicus Jan Alensoon (1683-1769), de complementaire verslagen van de latere griffier François Fagel (1740-73) en zijn gouverneur Frederik Salomon Tavel (†1780) en de imposante zesdelige verslaglegging van Johan Meerman (1753-1815).92
De populariteit van Italië was in de zeventiende en achttiende eeuw redelijk constant, een piek in
86. Hoogewerff 1952, 2.
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tentoonstelling ‘Maestro van Wittel: Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht’ in Kunsthal KAdE
Amersfoort in 2019. De Klerck, 30 januari 2019.
89. Verhoeven 2009a, 47-51. Zie ook de grafieken 10 en 11 op pagina 17.
90. Lindeman, Scherf en Dekker 1994.
91. Het betreft de volgende verslagen: Aantekeningh van onse reijse (1707-08), Martinus van Barnevelt (1716-16),
Herman van der Horst (1717-20), Nehemia Vegelin van Claerbergen (1718-20), Jan Alensoon (1723-24), Elias
Pelling (1745-46), Journal de mon voyage (1754-55), Hendrik Blom (1756-58), Jan Heemskerk (1756-57), Johan Pieter
van den Brande (1756-57), François Fagel (1759), Frederik Salomon Tavel (1759-1760), Johannes Veltkamp
(1759-1760; 1761), Simon Bake (1765), Adriaan de Hoogh (1765-66), Johan Raye (1764-69), Johan Frederik Willem
van Spaen (1769-70), Bartholomeus Beerenbroek (1770-73), Friderik Sigismond, graaf van Bijlandt, Anthonie
Hendrik Christiaan Staring en Frederik Emmerth (1772), Johan Meerman (1774-76), Voyagie de la Italie par la France
(1775-1776), Maarten van der Goes van Dirxland (1775-1776), Pieter Nicolaas van Hoorn (1777-78), Willem Carel
Dierquens en Willem Hendrik van Nieuwerkerke (1778), Agneta Maria Catharina Boreel (1786), Hendrik Fagel
(1786-87; 1787), Daniël Delprat (1787), Pieter Hieronymus van Westrenen (1789-90), Pieter Aelbrecht von Daehne
(1793-95).
92. Voor Alensoon zie: Vlaardigerbroek 1991, 536-551; Metzelaar 2011, 175-208; Alensoon 2013; Alensoon 2014;
Metzelaar 2014, 44-49. Voor Meerman zie: Van Heel 1984, 55-62; Van Marken 1990, 229-248; Trampus 1992, 31-38;
Cieś
licka 1999, 5-26; Blaauboer 2002, 119-130; Van Heel 2003, 175-186; Van Heel 2005, 101-144; Forcellino 2008,
33-49; Forcellino 2018, 111-123.
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de jaren zeventig daargelaten. Wel werd meestal een Heilig Jaar uitgekozen om Italië te bezoeken,
een katholiek feestjaar dat iedere kwart eeuw werd gevierd. De spectaculaire ceremonies en
processies die daarbij hoorden, waren een extra aansporing om naar Rome af te reizen. Ook waren er redenen om Italië te mijden, zoals pestepidemieën of Noord-Italiaanse veldslagen gedurende de Spaanse Successieoorlogen, maar die gebeurtenissen lijken geen grote impact te hebben gehad op bezoekersaantallen.93 Dat staat haaks op reizigersaantallen naar Frankrijk, die door
aanhoudende oorlogen en vijandigheden, evenals de Revocatie van het Edict van Nantes, aan het
einde van de zeventiende eeuw dramatisch kelderden.94
Reizigers trokken doorgaans naar Italië via Duitsland en de Oostenrijkse of Zwitserse
Alpen. Ze namen de Brennerpas tussen Innsbruck en Trento, waarbij Venetië de eerste grote
bezienswaardigheid op de route vormde.95 Sommigen kozen voor een westelijkere route tussen
Zürich en Milaan.96 Bezoekers die eerst de Côte d’Azure hadden aangedaan gingen scheep in
Nice of Marseille en zeilden naar de havens van Genua, Livorno of Civitavecchia.97 Ook de Col
du Mont Cenis tussen Chambéry en Turijn in Piëmont was een populaire pas. Na een langer verblijf in Lyon en Genève staken reizigers zo de bergen over.98 Net als de bootreis naar Frankrijk
werd de bergtocht naar Italië benaderd als een fysieke en mentale transitie. De Alpen vormden
een tussenruimte van het vertrouwde naar het vreemde.
In Noord-Italië vestigden bezoekers hun aandacht op steden als Turijn, Milaan en Venetië. Met zijn kanalen en gondels, theaters en muziek, gokhuizen en courtisanes gold Venetië als
een ‘città galante’, een stad van weelde, kunst en spektakel.99 Tijdens het carnaval bezochten reizigers de optochten en befaamde bals masqués. In het nabijgelegen Murano trokken zij hun beurs
om glaswerk en spiegels aan te schaffen.100 Ook stonden zij stil bij het bijzondere bestuur van de
republiek, geleid door een doge en zijn Raad van Tien. Hoewel het Venetiaanse hof doorgaans
een gesloten gemeenschap vormde, waar buitenlandse edellieden en patriciërszonen maar met
moeite binnenkwamen, stonden reizigers stil bij deze zusterrepubliek.101 Via Bologna, Florence
en Siena trokken reizigers naar het zuiden. In Florence trok het hof van groothertog Cosimo III
(1642-1712) en de academische kringen van de stad de aandacht. Geleerde figuren als de bibliofiel Antonio Magliabechi (1633-1714) heetten noordelijke bezoekers een warm welkom.102 Sommigen volgden de oostelijke kustlijn langs de Adriatische Zee en deden Rimini en Ancona aan
om vervolgens over te steken naar Rome. De Eeuwige Stad lonkte en elitereizigers konden

93. Hays 2005, 103-112; Lynn 2013, 270-271. Cf. Journael van mijne reijse 1666.
94. Zie hiervoor 85-92.
95. Deze route werd gevolgd door Arnout Hellemans Hooft (1649-51), Johannes Lieshoud (1652), Adrianus van
Overschie (1674-76), de Amsterdamse vader (1677-79), Laurens Gronovius (1693-95) en Jacob en Pieter van der
Dussen (1699-1700). Waarschijnlijk volgde ook Balthasar Moretus III (1664-65) deze route.
96. Deze route werd aangehouden door Egbert de Pomerede (1648-50). Arnout Hellemans Hooft (1649-51) reisde
zo terug naar Genève en Frankrijk.
97. Zie hiervoor de brieven van Wicher Pott (1684-86). De anonymus van Vvolcht mijnne voeijagie in Godes Name
gedaen met de Genoveesze gaelleije (1653-54), Gerard Hinlopen (1670-71) en Jacob Gronovius (1673-74) bereikten Italië
via een langere zeereis.
98. Coenraad Ruysch (1674-77), de Amsterdamse vader (1677-79) en Carolus Casparus Neander (1680-83) volgden
dit pad. Ook Constantijn Huygens jr. (1649-50) hield deze route aan.
99. Sweet 2015, 202.
100. Institut du Monde Arabe 2007, 272
101. Sweet 2015, 207. Cf. Zucchi 2019.
102. Cf. Gronovius 1679-1681; Ruysch 1674-1677.
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maanden verblijven om zijn basilieken, paleizen en ruïnes te bewonderen.103 Het Heilige Jaar
transformeerde de stad in een pelgrimsoord vol spektakel. Ondanks hun calvinistische wortels
hadden bezoekers aandacht voor de paus hoge clerus.104 De kring van koningin Christina van
Zweden, bij wie sommigen op audiëntie kwamen, stond eveneens in de belangstelling. Rome
gold ten slotte als uitvalsbasis voor dagtripjes naar het platteland en dorpen als Tivoli en Frascati,
die in de hete zomermaanden koelte en frisse lucht boden.105 Ook volgden reizigers de kustlijn
naar de baai van Napels, waar zij de Vesuvius bestegen, de ruïnes van Pozzuoli bekeken en het
graf van Vergilius bezochten.106 Zuidelijker dan Napels kwamen reizigers niet, op een verkenner
als Gerard Hinlopen (1644-91) na, die op weg naar Istanbul in 1670 langs Sicilië en Malta voer.107
Italië had een dubbele reputatie. Enerzijds konden bezoekers de campagna en cultuursteden appreciëren. De bekende rijmbrief van P.C. Hooft en Willem van den Vondels ‘Afscheit op
de Alpes’ bijvoorbeeld boden een idyllisch, arcadisch beeld en een rondtocht langs de voornaamste bezienswaardigheden. Anderzijds waarschuwden reisgidsen en poëzie voor moreel verval, seksuele bandeloosheid, sodomie, papisme en bijgeloof. Sommige ouders huiverden er dan
ook voor om hun zonen naar Italië te zenden.108 Het echtpaar Hugo de Groot (1583-1645) en
Maria van Reigersberg (1589-1653), die in Parijs een oogje in het zeil hielden voor bezorgde vaders, oefenden om die redenen een ontmoedigingsbeleid uit. De zoon van advocaat Pieter van
Veen had dankzij hun bemoeienis rechtsomkeert moeten maken, een wapenfeit waarvoor zijn vader erg dankbaar was. Toen neef Dirck Graswinckel (1660-66) het Heilige Jaar 1625 opvoerde als
extra motivatie om naar Italië te reizen, wanneer Rome bol zou staan van processies, spoorden
verschillende familieleden het echtpaar De Groot aan om het katholieke land ten stelligste af te
raden. Graswinckel was op dat moment strategisch verschanst in Lyon, te ver om eenvoudig terug te fluiten. Desalniettemin mislukte zijn Italiaanse avontuur omdat Savoye een algeheel
reisverbod voor vreemdelingen invoerde.109 De Italiaanse losbandigheid kwam vaak aan de orde.
In zijn apodemische inleiding sprak de anonieme Amsterdamse vader over “de liberteit der
Courtisanes” waarvoor ouders vreesden.110 P.C. Hooft gaf een vergelijkbare waarschuwing en
stelde dat “hoererije” welig tierde in Venetië. In zijn Breve Instuttion adviseerde familievriend Antonio Marganetti zijn zoon Arnout om op te passen in Florence, waar homoseksualiteit werd gedoogd en veel inwoners op jongens vielen (“sono Inclinati à Ragazzi”).111 In de fiere boom die
Florence moest voorstellen, was het beklagenswaardig dat de stad te lijden had onder sodomie,
zo stelde Six van Chandelier: “Maar ‘t is beklaaglik dat een reex van boose menschen, / Onmenschelyk uw boôm te weelderigh verrykt, / Dat gansch Italien by Sodoma gelykt.”112
In het gedicht ‘Italia decolor’, ‘Ontaard Italië’, van Constantijn Huygens lijken deze misstanden samen te komen. Huygens groet een “Hesperisch schimmenrijk, voorafschaduwing van

103. Sweet 2015, 99-163
104. Zie pagina 235-239.
105. Franck 1966; Dekkers 1984, 77-84.
106. Frank-van Westrienen 1983, 294-296. Zie ook pagina 193-196
107. Hinlopen 2009.
108. Frank-van Westrienen 1983, 56-58.
109. Frank-van Westrienen 1983, 57-58. Zie ook: Maria van Reigersberch aan Hugo de Groot, Delft, 26 augustus
1624; Middelburg, 22 oktober 1624 (De Groot 1936, 394-396; 405-407).
110. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 7r.
111. Hooft 1990, 147; Frank-van Westrienen 1983, 58.
112. Six van Chandelier 1991, 70.
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de ondergang der wereld, droesem der aarde, prachtlievend land van barbaren, verwelkte bloem,
as, schaduw van uzelf ” en presenteert zijn Alpenreis als anticlimax.113 Zijn moeilijk begaanbare
tocht door “wolkenflarden” en “zomerse sneeuw” bracht hem niet in het beloofde land, maar in
een land van vergane glorie. Morele en politieke corruptie vierden hoogtij. Het land werd geplaagd door extravagantie, overspel, familievetes en wetteloosheid. Italië kon zijn reputatie als bakermat van de Europese cultuur niet waarmaken:
Gij doet, verdorvene, familie de hand slaan aan eigen vlees en bloed; alom bent ge rood
van het bloed van broeders, alom van dat van vaders. Gij maakt burgers vertrouwd met
gesels, dolken, gif, niet met eerlijke strijd; bedrog dat mensen doodt is tot de aanvaarde
vormen van tijdverdrijf gaan behoren. Gij loopt, schandelijke, over van extravagantie; al
wat de eeuwen samen hebben laten zien, brengt gij alleen tot voltooiing of overtreft ge.
De verkrachter komt niet in aanraking met het zwaard, de overspelige vrouw niet met de
wet, zo ook sodomie, zo ook wellust die met pek gestraft behoort te worden. Mijn pen
gebiedt me meer aan te voeren, meer aan te voeren gebiedt mijn verontwaardiging, als
aangeboren gêne dat niet verbood.114
Volgens de letterkundige Karel Porteman zijn de positieve en negatieve beelden twee kanten van
dezelfde medaille. De klimaattheorie, die in de zeventiende eeuw in zwang was en zijn weerslag
vond in poëzie, zorgde voor een keurige indeling en categorisering van zuidelijke en noordelijke
volkeren en bijpassende karaktereigenschappen.115 Het zonnige Italië was een land van schoonheid, vruchtbaarheid en schranderheid maar ook van luiheid, listen, geilheid en perversie. Binnen
dat discours stonden de ruïnes van Rome symbool voor moreel verval en kon het land het productieve en volhardende Holland niet langer bijbenen. Bijzonder is dat zelfs de positieve, idyllische gedichten over Italië hintten naar deze schaduwzijde.116 Zowel P.C. Hooft als Willem van
den Vondel (1603-28) roepen een erotische personificatie van Italië op, een beeldschone vrouw
die de reiziger leidt en verleidt naar haar kusten. Haar avances worden uiteindelijk afgeweerd. In
Hoofts rijmbrief komt de personificatie van Holland ten tonele, die in tegenstelling tot het Italië
wordt overschemerd door “een bruine wolck”.117 Bij Vondel zendt Italië haar gouden zonnestralen uit, die reflecteren op de Hollandse kust en “gelijck een tweede zon, ontdoiden in ‘t Noorder
radt”.118 In beide gedichten wordt de ik-persoon terug naar huis geroepen, “naer ouders en naer
neven” (Hooft) of naar “‘t minnerijck gemoet en d’oogen van mijn vrou” (Vondel).119 Ook in
Huygens ‘Italia decolor’ staat deze terugkeer naar het vaderland centraal:

113. Huygens 2004, 202-203. Vert. Tineke L. ter Meer. “Hesperii manes, mundi morientis imago / praevia, faex
rerum, splendida barbaries, / marcide flos, cinis, umbra tui [...]”.
114. Ibidem. “Improba, cognatas agis in sua viscera dextras; / tota rubes fratrum sanguine, tota patrum. / Flagra,
sicas, aconita doces, non praelia, civem; / ivit in acceptos fraus homicida iocos. / Luxu, foeda, fluis; quicquid
congesta dederunt / saecula vel patras una vel exsuperas. / Non gladium raptor, non novit adultera legem, / non
Sodomae sordes, non pice digna Venus. / Plura iubet calamus, iubet indignatio plura, / ni vetet ingenuus plura
referre pudor.”
115. Porteman 1997, 124; Leerssen 1998, 121-136.
116. Porteman 1997, 123-124.
117. Geciteerd uit: Idem, 126.
118. Geciteerd uit: Idem, 125.
119. Hooft 1899, 5-10; Vondel 1929, 828;
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Ik houd mijn hand stil, mijn voet verlaat, onwaardige uw beschermgoden; misschien zal er
ooit iemand zijn die zich door hen laat verschalken. [...] Zie, geliefd Holland, gij hebt uw
burger terug: vergun dat hij niet als een onbekende vreemdeling de velden van vroeger
betreeft. Anderen mogen een hang naar dwaze nieuwigheid mee terug hebben genomen,
ik alleen breng alleen weerzin tegen Italië mee.120
Deze en meerdere stereotypen over Italië keren terug in reisverslagen. Ze worden echter
overschaduwd door een gevoeliger onderwerp: het katholieke geloof. Verderop in dit hoofdstuk
wordt besproken op welke manieren calvinistische bezoekers omgingen met deze afwijkende
godsdienst en hoe bezoekers uiting gaven aan hun noordelijke, protestantse identiteit.

6.4. Rome: katholieke confrontaties
“Des middags zijn wij te Romen gearriveert te 2 uur ‘s agtermiddags. Tot mijn groot vernoegen,
also mij van uur en tijd was verlangende om die verre beroemde stad te mogen sien”, schreef de
katholieke reiziger Egbert de Pomerede (º1628) toen hij in november 1649 in Rome arriveerde.121
Rome sprak tot de verbeelding van elitereizigers. Tijdens hun voorbereidingen hadden zij al uitgebreid gelezen over de vele antiquiteiten en kerken die de stad rijk was. Volgens de tutor Neander (ºca. 1655) keken zij aandachtig naar “de rijckdom, macht en heerlijckheijt van het oude
Romen”.122 Onder begeleiding van een ervaren ‘antiquarius’ of aan de hand van reisgidsen bezag
een reiziger antieke fora, obelisken, ruïnes, standbeelden en urnen en moderne palazzi, villa’s en
fonteinen. Oltramontani arriveerden langs de Via Flaminia en kwamen als eerst aan op het Piazza
del Popolo, een plein dat eind zeventiende eeuw werd geflankeerd door twee imposante en vrijwel identieke kerken, de Santa Maria dei Miracoli en de Santa Maria in Montesanto. In het
midden stond de Flaminische Obelisk, de Egyptische zuil die in de late zestiende eeuw in brokstukken was teruggevonden in het Circus Maximus en door paus Sixtus V op het noordelijke
plein werd geplaatst om bezoekers een statig welkom te heten. Direct achter de obelisk begon il
Tridenti, de drietand, de drie hoofdwegen die door het moderne stadscentrum meanderden. Bezoekers flaneerden over de middelste weg, de Via del Corso, of huurden een koets om zich
rechtstreeks te verplaatsen naar de andere kant van de lange hoofdstraat, de voet van het
Capitolijn.123
Deze eerste kennismaking met Rome legde onmiddellijk de drie afzonderlijke lagen van
de stad bloot: het Roma antica met zijn obelisken en inscripties, het Roma moderna met zijn winkelstraten en stadspaleizen en het Roma sacra met zijn meer dan negenhonderd kerktorens en koepels die boven alles uit torenden.124 Ongeveer drie kilometer verderop, aan de overkant van de
Tiber, zetelde de paus. Zoals verschillende gedichten laten zien, was de pauselijke basiliek
symbool voor al het bewonderens- en afkeurenswaardige wat het katholicisme vermocht. De
koopman-dichter Joannes Six van Chandelier bijvoorbeeld, die in het najaar van 1650 de stad be120. Huygens 2004, 204-205. “Sisto manum, pede linquo tuos, indigna. Penates; / forsitan his olim qui capiatur erit.
[...] / En reducem dilecta enes Hollandia civem; / da subeat veteres non novus hospes agros. / Rettulerint alii
insanae novitatis amorem, / Italiae solus taedia sola fero.”
121. De Pomerede 1648-1650, 15.
122. Neander 1680-1683, 88. Om zijn bewondering te laten zien, begon deze auteur zijn beschrijving met een lang
Italiaans sonnet op de Tiberstad gekopieerd uit Pietro Matteacci’s De principe della cose.
123. Sweet 2015, 99-101.
124. Idem, 99-163
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zocht, schreef voor vrienden een sonnet waarin hij deze plek, “waar Pieters sleutels zyn, met sinte Pauwels saabel”, op de hak nam:
Men hou veel geestlykheits niet dan Esopus fabel,
Die waar zal werden, zoo een meester, die wel spelt.
Een b in plaats van g aan geestelykheid stelt.
Sy scheelt van ‘t geestlyk meer, dan Kain scheelt van Abel.125
Geen geestelijkheid, maar beestelijkheid was in het Vaticaan te vinden. Weken- of maandenlang
maakten noordelijke bezoekers kennis met deze religieuze kant van de stad. Tijdens hun wandelingen zagen zij basilieken en heiligenbeelden, hoorden zij legendes en kerkgezang, volgden zij
processies en pauselijke stoeten en beschreven zij met verwondering, waardering of onverholen
spot bijzondere katholieke gebruiken.
Protestantse observaties van katholieke locaties en activiteiten staan centraal in deze paragraaf. Reizigers hadden wisselende oordelen over katholieke activiteiten en locaties. Zij lieten zich
positief uit over kerkmuziek, kunst en architectuur, maar hielden een slag om de arm bij de beschrijving van relieken. Ook bestudeerden zij met een flinke dosis scepsis vermeende wonderwerken en legendes. Beschrijvingen van katholieke kerken lijken doorgaans afstandelijk en objectief.126 Zij volgen daarin reisgidsen van zowel protestantse als katholieke snit, die vanuit irenische
idealen religieuze kritiek intoomden.127 Antikatholieke observaties kwamen eveneens voor. Reizigers maakten negatieve en spottende opmerkingen over processies van flagellanten, de heiligenverering, de Mariacultus, de transsubstantiatieleer of bijzondere kerkelijke ceremonies. Zoals
Clara Haynes en Michael Maurer voor Engeland en Duitsland hebben laten zien, is dergelijk antikatholiek commentaar goed te duiden en te categoriseren. Duitse reizigers rekenden bijvoorbeeld
af met de katholieke praalzucht, de heiligenverering en het celibaat, terwijl Britse educatiereizigers hun onvrede uitten over de morele corruptie van de clerus en hun pijlen richtten op de relikwieëncultus en pelgrimages.128 Doorgaans wordt dit antikatholieke discours aangehaald. Toch
geeft dit een ietwat vertekend beeld van het contact tussen protestantse reizigers en het Italiaanse
katholicisme. Hun observaties waren in de regel neutraal of positief.
Deze paragraaf neemt een glijdende schaal van religieuze observaties onder de loep. De
meningen van protestantse reizigers zijn op een denkbeeldige thermometer te plaatsen, met aan
het ene uiteinde superlatieven en bewonderende woorden en aan het andere uiterste kritiek en
antikatholieke sneren. Allereerst wordt besproken hoe bezoekers met waardering spraken over
katholiek Rome en soms rijkelijk strooiden met superlatieven. Centraal daarbij staat het Heilige
Jaar, het ceremoniële feestjaar. De pracht en praal die met deze feestelijkheden gepaard gingen,
waren een extra motivatie voor protestantse reizigers om een bezoek te brengen aan de Tiberstad. Soms namen reizigers deel aan dergelijke activiteiten. Daarna wordt verkend hoe bezoekers
met scepsis relieken bestudeerden en op- en aanmerkingen hadden over de waarheid van legenden en kerkgeschiedenis. Ten slotte staat de antikatholieke spot en kritiek centraal.

125. Six van Chandelier 1991, 86.
126. Frank-van Westrienen 1983, 190-191.
127. Verhoeven 2010, 620.
128. Haynes 2010, 193-208; Maurer 2013, 253-259.
- 234 -

Italië

6.4.1. Vieren van het Heilige Jaar
Sinds de veertiende eeuw vindt in de katholieke wereld iedere vijfentwintig of vijftig jaar een
Heilig Jaar plaats, een ceremonie die zijn oorsprong vindt in het Bijbelboek Leviticus.129 Tijdens
dit feestjaar, dat in het teken staat van genade, trekken honderdduizenden pelgrims naar Rome
om te biechten, vergiffenis te ontvangen voor hun zonden en de bijbehorende aflaat te verdienen. Gelovigen kunnen kwijtschelding krijgen voor tijdelijke straffen nadat zij hebben gebiecht,
de communie hebben ontvangen en voor de paus hebben gebeden. Tevens dienen zij een bezoek
te brengen aan de vier basilicae maiores, de vier hoofdkerken van de stad: de Sint-Jan van Lateranen, de Sint-Pietersbasiliek, de Sint-Paulus buiten de Muren en de basiliek van Santa Maria Maggiore. Ook in de vroegmoderne tijd was het Heilige Jaar een uitzonderlijke gebeurtenis. Het ging
gepaard met ceremonies, processies, pauselijke missen en reliekvertoningen. De stad werd er
ruim van tevoren op voorbereid een grote toestroom pelgrims op te vangen.
Verschillende Noord-Europese elitereizigers brachten tijdens het Heilige Jaar een lang
bezoek aan Rome. Onder hun gelederen bevonden zich ook Nederlandse reizigers. In 1600 deden de dichter P.C. Hooft en de Hoornse burgemeester Jan Martensz. Merens de Eeuwige Stad
aan.130 Vermoedelijk bracht ook Cornelis van der Mijle (1579-1642), schoonzoon van raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), een bezoek.131 Een kwart eeuw later trok het reisgezelschap van de katholiek Willem van de Vondel, broer van de beroemde dichter, naar Rome,
evenals vermoedelijk rentmeester George Rataller Doublet (1600-55) en Volkert Teding van
Berkhout (1601-32).132 In 1650 bezochten de katholiek Egbert de Pomerede, Arnout Hellemans
Hooft en Constantijn Huygens jr. (1628-97) de stad, hoewel van de laatste geen verslag is overgeleverd.133 De dichter Joannes Six van Chandelier beschreef het feestjaar in meerdere gedichten.
In zijn ‘Afscheid uit Rome’ besprak hij “‘t juitinghjaar” en zijn bezoeken aan de Sint-Pieter: “Heb
Vatikaan in ‘t hoofd, door d’oogen, opgegeeten”.134 In 1675 werden de gebeurtenissen opgetekend door de katholiek Adrianus van Overschie (ca. 1650-1724) en de protestant Coenraad
Ruysch.135 De gebroeders Jacob (1671-1728) en Pieter van der Dussen (1673-1726) rapporteerden ten slotte in 1700 over hun reis naar de Tiberstad.136
Hoewel het Heilige Jaar een katholiek evenement bij uitstek was, waren ook reizigers van
calvinistische snit geïnteresseerd. Op de eerste plaats had dat te maken met het extra spektakel
dat Rome die maanden rijk was. Bezoekers konden zich naar hartenlust verwonderen over
vreemde katholieke gebruiken en vieringen. Tegelijkertijd lieten bezoekers van het Heilige Jaar
zien dat het Italiaanse katholicisme met waardering of zelfs bewondering kon worden gadegeslagen. Hoewel protestantse reizigers een andere doctrine aanhingen, konden zij participeren aan
typisch katholieke gebruiken.

129. Cf. Leviticus 25:8-55.
130. Merens 1937; Hooft 1990.
131. Schulz 2003, 57-69.
132. Willem van den Vondel aan Sara Cranen, Rome, 1 en 15 maart 1625; Willem van den Vondel aan Joost van den
Vondel (1587-1679), Rome, maart 1625; Vondel 1929, 495; 828; NNBW, III, 489-490; NNBW, VII, 379-380; Frankvan Westrienen 2007.
133. De Pomerede 1648-1650; Six van Chandelier 1991; Hellemans Hooft 2001; Constantijn aan Christiaan Huygens
(1629-95), Rome, 29 mei 1650 (ePistolarum).
134. Six van Chandelier 1991, 82.
135. Van Overschie 1674-1679; Ruysch 1677-1679.
136. Van der Dussen 1699-1700.
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De belangrijkste gebeurtenis van het Heilige Jaar was het openen van de Heilige Deur, de
Porta Sancta, de speciale kerkingangen in de vier hoofdkerken die alleen tijdens het jubileum
werden geopend. Dat gebeurde op kerstavond. Traditioneel opende de paus de deur in de SintPieter. Hij sprak daarbij de spreuk “Aperire mihi portas iustitiae” uit – “Open voor mij de poorten der gerechtigheid” – en verbrak het zegel met een zilveren hamer. De statie die met deze katholieke ceremonie gepaard ging, werd door verschillende protestantse bezoekers vastgelegd. In
1599 vertelde P.C. Hooft over de processie van paus Clemens VIII (1536-1605) die getild in een
gouden stoel en vergezeld door een “menichte van cardinalen & ander diergelijcken personnagen” het jubileum inluidde.137 Zijn zoon, Arnout Hellemans Hooft, bezocht vijftig jaar later met
twee landgenoten het Vaticaan om dezelfde ceremonie gade te slaan.138 Hoewel de broers Van
der Dussen op kerstavond 1699 teleurgesteld waren dat paus Innocentius XII (1615-1700) door
ziekte verhinderd was deel te nemen, hadden zij oog voor het cortège aan kanunniken, bisschoppen en kardinalen, de Zwitserse gardisten met hun hellebaarden, het gevolg van koning August II
van Polen (1670-1733) en “alle de grootten van Romen”.139 Coenraad Ruysch, die de ceremonie
in 1674 meemaakte, schonk aandacht aan de ereplaats die was vrijgehouden voor de “gequalificeerde van Rome”.140
Ruysch beschreef het evenement in detail. Hij was in alle vroegte aanwezig bij de SintPieter en zag dat het plein was bezaaid met soldaten en bezoekers. Hij en zijn reisgezellen bundelden hun krachten met een troep Duitse edellieden, een “esquadron volante” dat ondanks het
gekibbel van de gardisten de balkondeuren wist open te breken om ruim op tijd een plaats te veroveren. Daar zagen zij “de confusie van menschen en dringen en horten en stooten” onder
hen.141 In het gedrang werd een Duitse edelman voor de neus van twee kardinalen doodgestoken.
Onder gezang kwam het pauselijke gezelschap binnen. De kanunniken en kardinalen waren gekleed in purper met een hermelijnen das of eekhoornvacht om hun hals. Ieder had een fakkel in
zijn hand. Paus Clemens X (1590-1676) werd binnengedragen op een gestoelte van rood fluweel,
gehuld in een zilveren kazuifel en mijter met goudborduursel. Nadat de laatste religieuzen waren
binnengetreden, voltrok de paus de ceremonie:
[N]aer dat hij eenige dingen uyt een boeck gelesen hadt, ginch hij naer de heilige poort en
badt neder. Doen ontfonch hij van den cardinael Barberini [Francesco Barberini
(1597-1679), kardinaal en deken van het College van Kardinalen] een gouden haemer en
sloech drie mael, wanneer de poort neder viel in stuckken en daedelijck wech was door de
grabbelaers van binnen. Doch den aep [de buit] was te voore al gelicht. Hier naer ginch de
paus in de kerck met de gansche processie en sondt de drie cardinaelen, gedestineert om
de poorten van de drie andere hooft kerken te openen, af en ginch soo nae t’ Vaticaen.142
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Dussen hadden het over dat gebruik: “elk wilde een stuk van de selve hebben. Dat maakte een
confusie dat wel ‘t plaisierigste van de heele ceremonie is.”143
Afbeelding 16: Hamerani, Giovanni. Penning van paus Clemens X voor de opening van het heilig jaar –
achterzijde (1675). Brons, ⌀ 33,09 mm, 18,10 gram. Gent, Universiteitsbibliotheek.
Tijdens het Heilige Jaar namen calvinistische
bezoekers deel aan legio katholieke gebruiken. Op kerstavond 1674 schoof Ruysch aan
bij een “wonder heerlyck” feestmaal dat
door een van de kardinalen werd georganiseerd.144 Op eerste kerstdag woonde hij de
pauselijke mis bij in de kapel van de Sint-Pieter en hoorde hij de ceremoniële kanonschoten van de nabijgelegen Engelenburcht. In
de Sint-Jan van Lateranen ging hij kijken
naar tentoongestelde relikwieën. Op tweede
kerstdag luisterde de reiziger naar het nonnengezang in de Santa Chiara, “soo excellent
als ‘t weesen kost.”145 Precies een jaar later
was hij present om ook het sluiten van de
Porta Sancta te zien.146 Als fervent muntverzamelaar wist Ruysch bovendien de hand te
leggen op een gedenkpenning die zowel de regeerperiode van de paus als het Heilige Jaar herdacht.147 Op paaszondag, 7 april 1675, was hij daarnaast van plan om de Monte Cavallo, het Quirinaal, te bezoeken om een palmtak te krijgen. Hij had daarvoor de Zwitserse gardisten wat
steekpenningen in de hand gedrukt. Omdat de hoogbejaarde paus het liet afweten vanwege het
koude weer en de angst op een blaasontsteking besloot Ruysch de mis van de plaatsvervangende
kardinaal over te slaan.148 Op 9 maart bezocht hij ten slotte de Chiesa della Santissima Trinità Pellegrini, een kerk die traditiegetrouw pelgrims verzorgde tijdens het Heilige Jaar. Gekleed in een
simpel linnen kleed waste de Romeinse elite de voeten van de pelgrims en gaf hen te eten. Op de
vraag of hij mee wilde helpen, bedankte Ruysch voor het aanbod: “doch ick seijde dat het gesich
mij soo stichte dat ik door de handelinch geen meer beweginge soude hebben, dit werck niet gewoon synde, hem seer bedankende.”149

Met drie slagen van zijn gouden (of zilveren) hamer werd de Porta Sancta geopend. De bevolking stortte zich op de brokstukken om een aandenken te bemachtigen. Ook de broers Van der

137. Hooft 1990, 158.
138. Hellemans Hooft 2001, 110.
139. Van der Dussen 1699-1700, f. 54r.
140. Ruysch 1674-1677, f. 41r.
141. Idem, f. 40r-40v.
142. Idem, f. 41r.
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144. Ruysch 1674-1677, f. 41r.
145. Ibidem.
146. Idem, f. 109v.
147. Ruysch 1731. Cf. Ruysch 1674-1677, f. 43r. Er werden ten minste twee gedenkpenningen geslagen die de
opening memoreerden, een messing penning door Girolamo Lucenti (1627-92) en een bronzen penning door
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openen van de Porta Sancta.
148. Ruysch 1674-1677f, f. 67r.
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Ook andere bezoekers van het Heilige Jaar bezochten en deden mee aan deze ceremonies. Arnout Hellemans Hooft luisterde op eerste kerstdag naar de pauselijke mis in de Sint-Pieter, ontving de benedictie en zag verschillende relieken, waaronder de zweetdoek van de heilige
Veronica, de lans van Longinus en hout van het Heilige Kruis.150 Paus Innocentius X kon hij van
dichtbij zien: “saegen hem perfect, een swaerlijvigh heer, noch taemelijck frisch; hij heeft een
vratjen aen sijn kin.”151 Ook kuste hij de voeten van de paus, “een rode grote fluwele muijl met
een kruijs van goudt en silver daer op geborduijrt, en kreegh doe de benedictie, en gingh daermede heen.”152 Op palmzondag, toen Hellemans Hooft in het gedrang een olijftak en een kruis van
palmbladeren ophaalde, kreeg hij nogmaals de bijzondere eer om de voeten van de paus te kussen.153 Jacob en Pieter van der Dussen luisterden na de plechtigheid van de Porta Sancta naar een
opvoering van de musicus Arcangelo Corelli (1653-1713) in de San Lorenzo in Damaso en beschreven een processie naar de hoofdkerk van Santa Maria Maggiore, waar de kribbe van Christus werd getoond. Ook zij bezochten de eerdergenoemde Trinità, waar de paus een week lang iedere avond eten uitdeelde aan pelgrims. Op eerste kerstdag zagen de broers meer dan
vijftienhonderd hongerige pelgrims.154
Tijdens het Heilige Jaar was er alle gelegenheid om bijzondere katholieke ceremonies
waar te nemen. Soms gebeurde dat met enige spot. Coenraad Ruysch schertste over de katholieke massa die op de brokstukken van de Porta Sancta afsprong, deed lacherig over het tenue van
de Zwitserse garde “als de boufons van de quacksalfers” en verwaardigde zich niet, zoals de rest
van de Romeinse elite dat deed, om in het hospitaal van de Trinità pelgrims te fêteren.155 Het bijwonen van dergelijke ceremonies leek, naast interesse in de katholieke Ander, te maken te hebben met status. Bij thuiskomst konden reizigers vertellen over de pauselijke benedictie die zij
hadden ontvangen en een kleurrijke beschrijving presenteren van Romeinse notabelen. Hoewel
hun als protestant geen audiëntie bij de paus was verleend, waren zij in staat geweest om te knielen en de fluwelen muiltjes van de pontifex te kussen. De ceremoniële munten en paternosters
die zij op de kop hadden getikt, waren een fijn souvenir.
Ook buiten het Heilige Jaar bleven protestantse reizigers niet louter steken in cynisme en
antikatholieke clichés. Monniken en kanunniken, die bezoekers rondleiden of een glas wijn aanboden, werden geprezen om hun goede manieren en gastvrijheid. Doorgaans keken reizigers met
waardering naar de architectuur en kunstschatten van een kathedraal. Reisverslagen blinken uit in
superlatieven, hyperbolen en literaire beschrijvingen van goud en marmer, ingelegde edelstenen
en kostbare beeldengroepen en schilderijen. Neander had het bij zijn beschrijving van de kathedraal van Napels bijvoorbeeld over “een ongeloofelijke schat van silver en gout, bestaende in altaer, lampen, kostelijke tapisserijen en kledingen, menichte van edelgesteenten etc.”156 Tjepcke
van Eminga (ca. 1658-1733) noemde de Sint-Pieter in Rome volmaakt en een tweede tempel van
Salomon. De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Antwerpen en die van de Stephansdom in

150. Hellemans Hooft 2001, 111.
151. Idem, 103.
152. Idem, 115.
153. Idem, 132.
154. Van der Dussen 1699-1700, f. 54r.
155. Ruysch 1674-1677, f. 40r.
156. Neander 1680-1683, 101.
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Wenen konden er makkelijk in kwijt.157 Een beschrijving van de San Marco in Venetië, die in
1652 door de boekdrukkerszoon Johannes Lieshoud (1628-63) werd bezocht, mondde uit een in
ellenlange lijst kostbaarheden:
De voornaamste kerck en de schoonste is St. Marco, hoewel sy de capelle van de hertog
maar is. [...] Het binnenste van de kerck is van verscheyde soorten van seer fyn marmer,
dog is een wynig duyster. Het verheemelt is al van moijsayck werck t welck is in plaats van
verf. Gebruyken klyne steentjes aan malkander geheght twelck soo aardig gedaan is dat
geen schilder met het pinseel verbeteren sal. De vloer is van alderly steenen ingeleydt soo
van porfier, tocien als andere en met bloemwerck en histoorien versiert. [...] Agter den
altaar sijn vier albastre pilaren twee passen lang doorscheynend als christal. In dese kerck is
de schat St. Marco, twelck onwaardeerlyck is. Daar syn 12 koonings kroonen, 12 goude
borstharnassen met mennigte van robynen, esmerauden [smaragden] en paarlen van
ongewoonelyke groote besonder, 10 roobynen daar van ider boven 8 once weegt en een
saphier die meer als 10 once weegt. [...] Daar is een klyne schootel van een stuyk torkoys,
diergelyke in de weereld niet en is. Ook een klyne emmer van granaat van een stuck half
soo groot als men in de huyse gebruykt om water te putten. Oock een bonnet van den
hertog genaamt Corne, daar den nieuw gekoosen mede gekroont wort die bedeckt is van
steenen en paarlen van ongelofelyke preys.158
Marmer en albaster, mozaïeken en edelstenen als turkooizen, robijnen, smaragden en parels volgden elkaar in rap tempo op. Reizigers lieten zich bijzonder positief uit over de architectuur en
kunstschatten van kerken. De muziek van kerkkoren en solisten konden zij eveneens appreciëren. Het beroemdste voorbeeld daarvan is ongetwijfeld Constantijn Huygens die tijdens zijn diplomatieke missie in Venetië in 1620 de componist Claudio Monteverdi (1567-1643) zag dirigeren en verrukt was van zijn uitvoering.159
Als het aankwam op statusverrijkende activiteiten of esthetiek leken protestantse reizigers positief en tolerant naar het katholieke buitenland te kijken. Hun beschrijvingen zijn in dit
opzicht niet-godsdienstig van aard. Kerken worden besproken als plaatsen van esthetiek en seculiere bewondering, maar niet van religieuze betekenis. Het goud en marmer werd onder de loep
genomen, maar niet de missen en gebeden die daar plaatsvonden.160 Coenraad Ruysch verwoordde het treffend toen hij door de tuin van een Florentijns novicenklooster wandelde: “Die selve is
seer delitieus. Ick vergeleeck die bij mijn selven bij een bittere pille die fraij vergult is.”161 Een vergelijkbare houding gold voor de paus en zijn kardinalen. Als top van de katholieke kerk werden
zij om hun sociale status geroemd. Tijdens het Heilige Jaar hechtten bezoekers er waarde aan om
persoonlijk een zegening van de pontifex te ontvangen. De orthodoxie die hij voorstond, werd
daarbij echter genegeerd. Zodra reizigers nader ingingen op de religieuze betekenis van buitenlandse kerken werden zaken als de congregatie, gebruiken en tradities, processies, legendes en
kerkgeschiedenis onderwerp van scepsis, kritiek of spot.

157. Van Eminga 1678-1682, ff. 48v-49r.
158. Lieshoud 1652, 17.
159. Huygens 2003, 146-147. Zie ook: Stevens 2001, 61.
160. Stannek 2005, 560.
161. Ruysch 1674-1677, f. 30r.
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6.4.2. Relieken en scepsis
In Italië en Frankrijk kwamen reizigers in contact met een scala aan relieken, variërend van
botten, haarlokken en vingerkootjes tot kruishout, splinters en de persoonlijke crucifixen, zweetdoeken en mantels van heiligen. Reizigers maakten een omweg om het Casa Santa in Loreto en
de tombe van Carolus Borromeus (1538-84) in de dom van Milaan te kunnen bezoeken.162 Wicher Pott gaf in een brief aan zijn vader een ellelange opsomming van relieken uit het Oude en
Nieuwe Testament die de Sint-Jan van Lateranen rijk was. Een vergelijkbare waslijst had hij kunnen geven bij een willekeurig andere Romeinse kerk, zo verzekerde hij:
U. Ed. moet niet meenen dat alhier alleenlijck van dese reliqen bewaert worden, maer daer
is bijkans geen eene kercke die met diergelijcke doodts beenderen opgevult is. Ja, men
vindt geen soo kleenen historie in het Nieuwe Testament daer van hier niet eenige resten
bewaert worden.163
De uitgebreide beschrijving die Constantijn Huygens jr. in zijn doorgaans beknopte journaal
maakte van die basiliek in Saint-Denis laat goed zien hoe zo’n kerkbezoek in zijn werk ging.
Samen met een aantal Portugese edellieden werden hij en zijn reisgezel Linckler door een monnik rondgeleid in de schatkamer van de kathedraal. Naast robijnen zo groot als walnoten en een
agaten vat ter grootte van een schedel, zagen zij het hoofd van de heilige Dionysius van Parijs
(†250) en de hand van de apostel Thomas:
Van daer ginghen wij in de plaats daer le thresor de St. Denis bewaert wert, in groote cassen
tegen de muer aen staende. Dit wert alle daeghs tweemaels getoont aen al de werelt. Daer
staet een monnick met een stokjen en wijst van ‘teen op ‘tander soo ras dat men
naeuwelijx tijt heeft om te sien. Nae dat het gemeene volck wegh was bleven wij met noch
eenighe Portugiesche edelluyden en de monnick seij noch alle dingen eens over langsaem
voor de kennis van Mr. Linckler. De principale relequien zijn het hooft van St. Denis (dat
in de kerck staet), de handt van St. Thomas daer hij de Heer mede aengeraeckt heeft, een
spijcker van het cruijs onses heeren, een cruijs van het hout van ‘t heijlighe cruijs en meer
andere sonder ende, all in gout en silver beslagen en met kostelijcke steenen besett,
waeronder carboncels waeren soo groot als een groote oockernoot. Daer was een schoon
vat van achaet [agaat] grooter als een menschen hoofd, en een ander van cristal dat zeer
groot was.164
Huygens schonk meer aandacht aan de edelstenen dan de relieken die zij omlijstten. Dat is tekenend voor de manier waarop protestantse reizigers naar deze religieuze objecten keken. Terwijl
een relikwie voor katholieken diende als een bevestiging van hun geloofsovertuiging, plaatsten
calvinistische bezoekers vraagtekens bij de echtheid van het object en de legendes die eraan werden toegeschreven.165 Woorden als ‘beuzelingen’, ‘poppengoed’, ‘malle reliquien’ en ‘snakerien’
werden gebruikt om naar relieken te verwijzen.166 Ook de devotie die door monniken werd getoond, deed de wenkbrauwen fronsen. Tijdens zijn verblijf in Parijs in 1643 bijvoorbeeld bezocht

162. Stannek 2005, 560.
163. Wicher Pott aan Pieter Pott, Rome, 20 april 1686 (Pott 1684-1686).
164. Huygens 1888, 107.
165. Ma̜
czak 2001, 305.
166. De Jonge van Ellemeet 1666-1667, 119; 134; Reisbeschrijvng van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 53.
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de Leidse textielhandelaar Pieter de la Court (ca. 1618-85) de Notre-Dame, waar hij het aanbod
van de koster om de kerkelijke schatkamer te zien “sonder enige reverentie” aannam.167 Naast
een gouden crucifix, een mijter ingelegd met edelstenen en een onyx ter grootte van een handpalm, zag hij enkele relieken van de maagd Maria en Sint-Laurentius. De la Court spotte met de
koster en diens zoon: “Als hy ons dit toonde soo ontdeckten hy met syn soon syn hooft en
mommelde hare gebedekens [...]”168
Al sinds de Reformatie waren relieken een heikel punt. Dergelijke voorwerpen zouden als
religieus medium een directe, persoonlijke relatie tussen God en de mens belemmeren en een
voortzetting zijn van afgoderij. Volgens Calvijn (1509-1564) konden relieken alleen maar van de
hoofdzaak afleiden. Net als kerkvader Augustinus beschouwde hij de handel in relieken als oneerlijk en vol bedrog.169 Britse reizigers keken spottend naar het gebruik en zagen het als symbool
voor katholiek bijgeloof en volksoplichting.170 Kritiek op de reliekencultus en vermeend bijgeloof
was een terugkerend element in antikatholieke retoriek.171 Nederlandse bezoekers leken minder
fel met de traditie om te springen en konden voorzichtig waarde hechten aan relikwieën die verband hielden met Jezus Christus en het evangelie. Bij de bezittingen van legio kerkfiguren en heiligen lag de kwestie moeilijker.172 Doorgaans streefden reizigers naar een neutrale, feitelijke en afstandelijke omschrijving van relieken. Zij volgen daarbij populaire reisgidsen, die er vanwege hun
educatieve doelstellingen – en mogelijk ook financiële overwegingen – een neutrale schrijftrant
op nahielden.173 Daarnaast werd er kritiek geuit of spottend omgesprongen met relieken en bijbehorende legenden en wonderen.174 Doorgaans was expliciete calvinistische kritiek echter eerder
het onderwerp van preken en hekelschriften dan van reisliteratuur.175
In hun verslagen namen reizigers de nodige afstand van relieken. De Amsterdamse vader
bijvoorbeeld zag in Glastonbury een meidoornboom “die men zegt [mijn cursivering] dat den staff
van Jozef geweest is, en door hem hier geplant”.176 De boom zou voor de Reformatie het hele
jaar in bloei hebben gestaan, maar leefde nu alleen op met Kerst en Hemelvaart.177 Tijdens zijn
verblijf in Wenen in 1696 bezocht hij daarnaast de keizerlijke schatkamer, “waarin seer veel gepretendeerde heylige dingen en reliquien waeren, als geheele lichaamen en hoofden van sancten.”178
Ook anderen gebruikten passieve constructies of het onpersoonlijke voornaamwoord ‘men’ om
in hun teksten afstand te nemen van vermeende wonderwerken. In de Santo Sepolcro van Pisa
zagen Carolus Casparus Neander en zijn pupil Gerard Horenken (1663-1712) twee bronzen deuren, “die men seijt” toebehoord te hebben aan de tempel van Salomon in Jeruzalem.179 Ruysch
sprak zich kritischer uit over de tempeldeuren en schreef dat het verhaal werd verteld door “idio-

167. De la Court 1928, 12.
168. Ibidem.
169. Wharton 2014, 414-415. Cf. Calvijn 2000, 19-20.
170. Black 2003b, 159-160.
171. Maurer 2013. 255-257.
172. Ma̜
czak 2001, 305-306.
173. Verhoeven 2010, 620.
174. Maurer 2013, 255-257.
175. Verhoeven 2010, 620.
176. Reijse in Engeland 1683, f. 65v.
177. Ibidem.
178. Reize door Duitsland na Hungarie 1696, f. 86v.
179. Neander 1680-1683, 81.
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ten”.180 In Fondi stond een oude sinaasappelboom geplant door Thomas van Aquino (ca.
1225-1274), waarvan de schors werd “gevilt” omdat het een medicijn “voor de derdendaegsche
koorts soude sijn (si credere fas est)” – als het geloofd kan worden.181 Tijdens zijn bezoek aan de Sacro Monte di Orta, een van de negen heilige bergen van Piëmont en Lombardije, zag Coenraad
Ruysch Varallo, het eiland waar volgens het verhaal de heilige Julius van Novara (†404) op zijn
mantel naartoe was gevaren om het van gifslangen te bevrijden.182 Vlak daarbij, in de Basilica
dell’Assunta, werd tentoongesteld “seeker Mariae beelt gemaeckt, soo sij voorgaeven, door handt
van Lucas, een copije van de sweet doeck Cristi, de celle van St. Carlo en noch een deel grolle
meer.”183
Naast een neutrale of licht spottende toon lieten protestantse reizigers zich ook sceptisch
uit over relieken. Ze vergeleken legenden, raadpleegden secundaire literatuur en gingen zelf op
onderzoek uit. In de San Domenico Maggiore van Napels zag Neander bijvoorbeeld het crucifix
dat tot de heilige Thomas van Aquino zou hebben gesproken. De auteur merkte op dat hij een
vergelijkbaar verhaal in de Sint-Paulus buiten de Muren in Rome had gehoord. Het kruisbeeld
dat daar werd bewaard, zou hebben gesproken tot de heilige Birgitta van Zweden (1303-73).184
Mogelijk had de auteur bij deze voorbeelden van sprekende beelden een blik geworpen op de
Rooms-verkeerde gods-dienst uit 1677, waarin predikant Johannes Lodewijck Bacher de vloer aanveegde met de katholieke reliekenverering.185 Ook Johannes Lieshoud (1628-63) liet zich kritisch:
“dog ik vertrouw dat die het niet gelooft daer om niet verdoemt sal syn.”186
De Amsterdamse vader was feller in zijn beschrijvingen. Tijdens zijn bezoek aan Keulen
in 1677 beklaagde hij zich over het katholieke bijgeloof van de stad:
Alle de kercken te beschryven zoude te veel werck, en wat men daar al van de martelaeren
en haare mirakelen vertelt te verdrietig zyn. Die plaisier in fabelen schept, konnen zig hier
tot walgens toe verzaden, al was ‘er anders niet als ‘t geene men daar van de martelaeren
van S. Gerion, S. Ursel met haar 11.000 maagden, en de opgestaane vrouw uijt het graf,
wiens paarden tot bewys van haare opstanding, uyt de stal op de solver van ‘t huis liepen,
vertelt: ‘t welck men hier voor loutere waarheit het gemeene volk op de mouw spelt.187
De auteur stoorde zich aan de verering van de martelaar Gereon van Keulen, begraven in de gelijknamige Sint-Gereonskerk, en de legende van Sint-Ursula. Dat laatste verhaal, opgetekend
door Jacobus de Voragine (ca. 1228-1298) in de Legenda aurea, beschrijft dat Keulen werd belegerd door de Hunnen. Elfduizend maagden in Ursula’s gezelschap werden vermoord, maar Ursula zelf zou vanwege haar schoonheid gespaard blijven als ze met de legeraanvoerder Attila
huwde. Ursula weigerde en werd met een pijl doorboord. De Hunnen werden vervolgens verdreven door een hemels maagdenleger, Ursula en haar elfduizend volgelingen. De relieken van
Ursula raakten ook ver buiten Keulen verspreid.188
180. Ruysch 1674-1677, f. 35v.
181. Neander 1674-1677, 96.
182. Ruysch 1674-1677, ff. 22v-23r.
183. Idem, f. 23r.
184. Neander 1689-1683, 102.
185. Bacher 1677, 215-216.
186. Lieshoud 1652, 62.
187. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 11v.
188. Van Dael 1997, 100-108; Montgomery 2009, 9-18.
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Al sinds de veertiende eeuw bestond er twijfel over deze Ursulatraditie. De Franse humanist Jean de Montreuil (1354-1418) deed de legende af als een broodje-aapverhaal. Kritiek werd
na de Reformatie alleen maar voortgezet en aangevuld. Als contrareformatorisch antwoord op
deze protestantse scepsis werd de legende van Sint-Ursula verder verspreid en werd in het Italiaanse Brescia de vrouwelijke kloosterorde van ursulinen gesticht. De kritiek uit protestantse hoek
was gebaseerd op een vermeende vertaalfout. De Latijnse inscripties ‘undecimillia V.M. [virgines
martyres]’ en ‘XI M V’ zouden namelijk niet slaan op elfduizend martelaressen, maar op elf martelaressen. Andere geleerden speculeerden dat de inscriptie zou verwijzen naar Ursula’s elfjarige
leeftijd of haar metgezel Undecimillia.189 De Amsterdamse vader baseerde zich op het werk van
de jezuïtische geleerde Jacques Sirmond (1559-1651), die de laatste theorie aanhield:
Op het subject van S. Ursel met haar 11.000 maagden, heeft den pater Sirmond, Jesuit,
den oorsprong deser fabel ontdeckt, zeggende dat die historie op een godvruchtig bedrog,
of op eene groote domheit gegront is, van de geene die in de lijst der martelaeren dese
woorden vonden: ‘S.S. Ursula & Undecimillia V.M.’ en daer uyt laesen ‘Sinte Ursula en
elffduisent maagden martelaeressen’. Hij stelt dat Undecimillia de enkele doopnaam van
een vrouwspersoon is, gelyk die van Ursel, en dat d’eene zoo wel als d’andere het
martelaarschap om ‘t geloof geleden hebben, zonder datmen egter den tijt weet wanneer
dit gebeurt is, nog oock van wat land sy waren.190
In zijn stadsbeschrijving van Keulen observeerde de reiziger de Ursulaverering met de nodige
scepsis en haalde daarbij secundaire literatuur aan om duidelijk te maken dat de traditie berustte
op een historische vertaalfout. Anderen deden de legende met evenveel kritiek af. Op weg naar
Italië schreef Constantijn Huygens in 1620 dat enkelen in zijn gezelschap zich op de hoogte lieten stellen “van de dwaze geschiedenis van de elfduizend maagden.”191
Ten slotte konden reizigers ook proefondervindelijk omspringen met relieken en religieuze artefacten. Johannes Lieshoud leek erop getraind om verhalen over relieken aan een eigen
inspectie te onderwerpen. In Rome bezocht hij de pelgrimskerk Sint-Laurens buiten de Muren,
gewijd aan de derde-eeuwse martelaar Laurentius van Rome. Volgens de overlevering werd de
heilige gefolterd op een rooster boven een vuur. Links van het altaar stond volgens Lieshoud een
witte steen waarop “soude St. Lourens doen hy half gebraden was geleydt syn”.192 Hij werd gewezen op het vet en bloed dat nog op de steen rustte, maar Lieshoud geloofde dat niet: “dog
daar ter degen oplettende, saagen wy dat het den aart van den steen was.”193 Lieshoud bleek ook
sceptisch over de ontstaanslegende van de Santa Maria alle Tre Fontane in Rome. De legende
verhaalt dat de apostel Paulus vlakbij werd onthoofd. Zijn hoofd stuiterde weg en raakte driemaal de aarde aan. Op die drie plekken stegen drie fonteinen op: een met bloed, een met melk en
een met water. Een variant sprak over medicinaal heet, lauw en koud water.194 Lieshoud besloot
zelf de fonteinen te testen:

189. Tout 1907, 34-35.
190. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 11v.
191. Huygens 2003, 49. Vert. Frans Blom. “les fadesses des onze mille vierges”.
192. Lieshoud 1652, 45.
193. Ibidem.
194. Barclay Lloyd 2006, 3-36.
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Op dese plaats (soo men haar gelooven magh) is den apostel Paulus onthooft en doe het
hooft op de aarde viel soo dee het drie sprongen uyt de welke dese drie fontynen ont
sprongen syn en sy maken malkanderen wys dat het een gelyck vloet, het ander gelyck
melck en de derde gelyck water is. Wij hebbent gesien en geproeft en bevonden dat het
een soo wel waater was als het ander, even wel willen het de luyden anders doen hebben.195
Relieken en de daarbij horende legenden werden door protestantse reizigers doorgaans met klinische distantie beschreven, zonder daarbij uiting te geven aan antikatholiek sentimenten. Met passieve constructies en woorden als ‘zouden’ en ‘men zegt’ stelde een bezoeker zijn eigen oordeel
uit. Andere reizigers maakten een katholiek artefact object van studie, raadpleegden reisgidsen en
traktaten of gingen zelf op onderzoek uit.

6.4.3. Protestantse spot
Irenische reisliteratuur stuurde calvinistische reizigers aan om neutraal en objectief met het katholicisme om te springen. De architectuur en kunstschatten van kathedralen werden met waardering en met de nodige uitweidingen over goud, schilderijen, mozaïek en edelstenen op papier
gezet. In die seculiere beschrijvingen schonken reizigers meer aandacht aan de esthetiek en musealiteit van kerken dan aan religieuze gebruiken. Wanneer het daar wel op aankwam, werden deze
gewoontes, processies, vieringen en kerklegenden vaak het onderwerp van een protestants, antikatholiek discours. Die topoi kunnen worden geclassificeerd. Michael Maurer onderscheidt zeven
terugkerende antikatholieke elementen in vroegmoderne Engelse en Duitse reisverslagen naar
Italië: de ontredderde toestand van het platteland als symbool voor het pauselijk economische
wanbeleid; de afwijzing van de heiligenverering; het katholieke leven als barrière voor economische ontwikkeling; de afwijzing van het geloof in wonderen en de reliekencultus; de distantiëring
van katholieke riten en ceremonies; de afwijzing van katholieke pracht en praal en de verwerping
van het celibaat en het kloosterleven.196 Clara Haynes houdt een vergelijkbaar schema aan voor
Britse reizigers uit de tweede helft van de achttiende eeuw.197 Dit antikatholieke discours fungeerde als legitimering voor het protestantse gedachtengoed van noordelijke reizigers. Door zich af
te zetten tegen vermeende katholieke misstanden en bijgeloof werd een reiziger gesterkt in zijn
calvinistische identiteit.198
Tot op zekere hoogte lijkt deze spot en kritiek in Nederlandse reisverslagen in hetzelfde
schema te passen, enkele uitzonderingen daargelaten. Hoewel de economische malaise van het
platteland in Frankrijk en Italië soms onder de aandacht werd gebracht, werd niet altijd de schuld
bij het paaps bestuur gelegd.199 Daarnaast wezen reizigers de katholieke pracht en praal niet af.
De andere elementen die Maurer identificeert, lijken wel terug te komen in Nederlandse verslagen. Over de reliekencursus wordt daarentegen niet louter met spot geschreven, maar ook met
scepsis of voorzichtige distantie.200 Ook de verwerping van het celibataire kloosterleven is maar
zelden als topos aanwezig. De andere topoi komen daarentegen veelvuldig voor. Reizigers

195. Lieshoud 1652, 46-47.
196. Maurer 2013, 253-259.
197. Haynes 2010, 193-208.
198. Idem, 206.
199. Maurer 2013, 253-254. Cf. Bekker 1998, 121-122.
200. Verhoeven 2010, 620.
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richtten hun pijlen op de katholieke corruptie, hypocrisie en spilzucht, het ‘bijgeloof ’ in wonderen en heiligenlevens en vieringen van ceremonies en gebruiken. Vaak lopen deze antikatholieke
elementen in elkaar over. Kritiek kon worden geuit op de katholieke doctrine, maar kon ook betrekking hebben op afzonderlijke priesters en kerkgangers.
Ten eerste hadden reizigers kritiek op katholieke gebreken als schijnheiligheid, nepotisme, hypocrisie en economisch wanbeleid. De liefdadigheid waar het katholicisme op zou teren,
verstikte volgens protestantse reizigers de nijverheid, handel en stedelijke ontwikkeling.201 Bij aankomst in Keulen, de eerste grote katholieke stad op zijn route, merkte de Amsterdamse vader de
overdaad aan kerken op en beschreef dit als een financieel juk voor de stad. De straten waren bevolkt door geestelijken en bedelaars. De stadswallen en fortificaties waren in een slechte staat
omdat het geld werd opgesoupeerd aan bijna vierhonderd rijkelijk versierde kerken:
[H]eeft 19 parochien, 37 cloosters, en by de 400 kercken die alle ryckelyk begiftigt zijn. Al
dit geestelyke maakt dat de stad arm is, en zoo blyven zal, want die hebben in vorige tyden
de gemeente zoo veel door haare schynheiligheit onthaalt en zuigen se nog dagelyks
zoodanig uyt, dat men ‘er byna niet als twee soorten van menschen op de straat ziet, te
weeten, paapen en bedelaars, dat beide onnutte gedrochten zyn om een republyk te doen
floreren.202
Symbool voor Keulens economische achterstand was de “wind-aas ofte de kraan” voor de onvoltooide domkerk, die daar al sinds 1473 stond en nog ruim tweehonderd jaar na zijn bezoek zou
blijven staan.203 De Keulenaren gaven de duivel de schuld, maar de auteur weet het aan een slecht
gevulde schatkist: “Maar het is te vermoeden dat dien duivel een leege en beroyde beurs is.”204
Ook andere vermeende katholieke misstanden werden aan de kaak gesteld. Tijdens zijn
verblijf in Rome in 1652 bezocht Johannes Lieshoud de Sint-Jan van Lateranen, waar een antieke
stoel hem deed nadenken over de schijnheiligheid en ongeloofwaardigheid van de pausen:
Hier is ook een stoel daar de niewe pausen plachten op geset te worden om gevisenteert te
worden, dogh dat is nu niet noodig want sy hebben nu altyt soo veel kinderen (die sy
neeven noemen) eer sy tot die waardigheyt koomen dat men de stoel niet hoeft te
gebruyken.205
Lieshoud beschreef de sedes stercoraria, de ‘meststoel’, een porfieren troon met een gat in het
midden, die doet denken aan een toilet of bidet. De stoel wordt tegenwoordig bewaard in het
Vaticaans museum. Volgens de overlevering werd de stoel gebruikt tijdens de pauselijke inauguratie om te controleren of de kandidaat een man en ongecastreerd was. Na een processie door de
stad zetelde de nieuwe paus op de sedes stercoraria in deze hoofdkerk, waar hij de pauselijke staf en
sleutels van Sint-Pieter ontving, evenals een rode riem ingelegd met twaalf edelstenen. De jongste deken in het gezelschap voerde vervolgens de medische handeling uit en riep bij goedkeuring

201. Maurer 2013, 255.
202. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 10v.
203. Idem, f. 11r. Zie voor de dom: Singleton 2003, 214-218.
204. Ibidem.
205. Lieshoud 2005, 107.
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“testiculos habet et bene pendentes”.206 Tijdens de Reformatie werd dit vermeende gebruik een
middel om de katholieke kerk te bespotten.207 Ook Lieshoud deed dat, niet alleen door de pontifex in een oneerbiedige houding voor te stellen, maar ook door zijn celibataire leven te bespotten. Zo’n verificatie van mannelijkheid was volgens hem niet nodig, omdat de paus zijn gelofte brak en kinderen had. Hij loog bovendien dat zij zijn neven waren. De porfieren stoel was
symbool voor de pauselijke onbetrouwbaarheid.208
Het gebruik van de sedes stercoraria zou teruggaan tot de tijd van de mythische Johanna,
die zichzelf vermomde als man en het wist te schoppen tot paus. Tijdens het paardrijden moest
zij bevallen en werd duidelijk dat zij een vrouw was. Als straf werd ze aan een paard door de stad
gesleept en gestenigd.209 Het verhaal werd herhaald in verschillende dertiende- en veertiendeeeuwse bronnen.210 Twee dingen zouden geloofwaardigheid aan het verhaal schenken: de medische controle met de sedes stercoraria en de nieuwe processieroute, die de straat ontweek waar Johanna zou zijn bevallen. Deze nauwe Romeinse straat, de Via dei Querceti of vicus papisse, werd
waarschijnlijk gemeden om simpele, organisatorische redenen: de alternatieve route was beter bereikbaar voor de massa die de pauselijke processie wilde gadeslaan.211 De sedes stercoraria heeft
eveneens weinig van doen met de legende van de pausin. Wel was de stoel mogelijk aanwezig bij
de beëdiging van paus Paschalis II (†1118) in 1099.212 Gespeculeerd wordt dat de bidetstoel de
paus tijdens de ceremonie moest herinneren aan zijn menselijkheid en nederige afkomst. Een andere mogelijkheid is dat het werd gebruikt omdat de ouderdom en keizerlijke afkomst van de
stoel de pauselijke relatie met het oude Rome kon legitimeren.213 Het verhaal van pausin Johanna
en de stoel werd door verschillende criticasters gebruikt om het pauselijke regime te bespotten.
In 1511 hanteerde Jean Lemaire de Belges (ca. 1473-1525), hofdichter van Margaretha van Oostenrijk (1480-1530), het beeld van de meststoel om kritiek te uiten op het oorlogszuchtige beleid
van paus Julius II (1443-1513), die volgens De Belges zijn machtspositie bezoedelde.214 Na de Reformatie viel het negatieve beeld in de schoot van protestantse schrijvers en werd het onderdeel
van reformatorisch en contrareformatorisch debat. Het verhaal en het artefact werden gebruikt
in een antikatholiek discours om vermeende katholieke gebreken aan de kaak te stellen.215
Daarnaast uitten protestantse bezoekers kritiek op het bijgeloof in wonderen, hagiografieën en religieuze gebruiken. Vaak reageerden zij schertsend op de persoonlijke geloofsbelijdenis
in kerken. In de Notre-Dame van Parijs zag Pieter de la Court bijvoorbeeld verschillende gelovigen die met een kaars in de hand knielden en “al mompelende” de absolutie kregen van de priester, een aflaat van “9 à 10 stuvers”.216 Johannes Lieshoud zag in de Sint-Pieter het standbeeld van
de patroonheilige, gemaakt door Arnolfo di Cambio (ca. 1240-ca. 1300), een favoriet bij kerkgangers. De voeten van het standbeeld werden gekust en aangeraakt: “De luyden koomen en kussen
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syn voeten en stryken haar pater nosters daar aan en noch makense veel andere belaghelyke kuren.”217 Ook de dichter Joannes Six van Chandelier merkte dit gebruik op. In zijn ‘Op het koopre
beeld van Sinte Pieter’ schreef hij:
O heilge Pieter, die van kooper, binnen Roomen,
Pronkt, in uw kerk, van d’aarde, om hoogh, den vyfden schoen,
Met machtge sleutels slinks, rechts seegnende al die koomen,
Om uw gereikten voet, godsdienstigheit te doen:
Die van gekus, gesoen, en kransjes langs te schyven,
Om heiligheit, van ‘t volk, besmeurt, verhit, besweet:
Hoe kont ghe, goede man, dat foolen, troetlen, vryven,
Verdraagen, want het vleisch reeds, tot het been, versleet?
Hoe! Is se geen metaal? Hoe komt se dan versleeten?
Wat slyt niet van gebruik slechts, met de tongh, gelekt?218
Volgens Six van Chandelier tastten de gelovigen het beeld aan met vieze en bezwete handen en
versleten zij het met hun kussen. Bijgeloof kon ook een reden zijn om onopgemerkt aan kerken
voorbij te trekken: dergelijke elementen waren niet nodig om in een uitputtende stadsbeschrijving te noteren. Onderweg naar Keulen deed de Amsterdamse vader in 1677 Düsseldorf aan,
waar de inwoners “zeer bigot” waren en in kapelletjes langs de hoofdweg “haare superstitie” uitoefenden.219 Wat dat bijgeloof precies inhield, vermeldde de reiziger niet. In de Weense Stephansdom sloeg hij eveneens een groot gedeelte over, “als dienende meer voor een superstititeusen papist dan voor onze curieusheit.”220
Een uitgebreider voorbeeld komt voor in het reisverslag van Coenraad Ruysch, die op 17
januari 1675 de Chiesa di Sant’Antonio Abate op de Esquilijn bezocht. De kerk vierde de naamdag van Antonius-Abt, de patroonheilige tegen de pest en andere ziekten en van zwijnenhoeders,
varkens en huisdieren. De lokale bevolking sprak van Sant’Antonio del fuoco, verwijzend naar
zijn bescherming tegen het Sint-Antoniusvuur, de kriebelziekte (ook bekend als ergotisme of
moederkorenvergiftiging).221 Op deze feestdag kwamen Romeinen in groten getale naar het plein
voor de kerk, waar hun dieren werden gezegend. Onder andere de Franse ambassadeur en kardinaal César d’Estrées (1628-1714) waren present. Ruysch beschreef het feest redelijk neutraal, met
uitzondering van de pauselijke paarden waarmee met overdreven eerbied werd omgesprongen:
Donderdach den 17 dito syn wij des smorgen gereden naer de kerck van St. Antonio del
fuoco, alwaar het feest was en daer meest in bestaen dat alle de vier voetige dieren op dese
tijt met wij waeter gesegent werden, t’ welck mij wonder voor quam. t’ Is voor dese kerck
kermis. Wij saegen de scoonste paerden van de werelt, elck op magnifijckste toegetaekelt.
Doen de paus syn paerden gewijt wierden, nam de priester sijn hoet af even of dese
onnosele stomme dieren mede bij St. Pieter wat te seggen hadden. De confluentie van
cavalliers en dames was seer groot. [...] Ick soude noch vergeeten hebben dat ick gelooven
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dat ick alle de juffere hontjes van Rome hier hebbe sien doopen, dewelck door een staffier
ieder alhier seer devoot gepresenteert wierden.222
Ruysch was verwonderd over het gebruik en de grote aantallen Romeinse edellieden die hun
huisdieren wilden zegenen en dreef de spot met gezegende paarden en schoothondjes.
Ten slotte reageerden calvinistische bezoekers spottend op katholieke ceremonies,
processies, gebruiken en missen. Wat hen onmiddellijk aanging waren de vrijdagen en vastendagen waarop herbergen geen vlees serveerden en waarvoor sommigen ‘uit medische gronden’ een
dispensatie probeerden aan te vragen. Dergelijke gebrekkige maaltijden leidden tot veel geklaag.
Johannes Lieshoud mopperde over “een slegt middagmaal van stinkenden vis en starken olie”
waarmee hij het op een quartertemperdag, een terugkerende boete- en vastendag, moest doen in
een dorp bij Valcimarra.223 In 1683, na zijn overtocht naar Frankrijk, klaagde een Friese reiziger
over “miserabele stinkende vis” in Calais.224 Ook de periode voor de vastentijd, carnaval, was een
punt van aandacht. Tijdens zijn verblijf in Parijs in 1669 bezocht Ernst Frederik Vegelin van
Claerbergen (º1648) de feestelijkheden van Vette Dinsdag, waarbij ieder zich voorbereidde tot
“freten, suypen, brasseeren tot barsten toe”.225 De volgende dag, Aswoensdag, wanneer de katholieken een kruisje haalden, merkte Vegelin op dat er voor de middag “al veel dronkaerds”
rondliepen.226
Reizigers woonden uit interesse ook missen bij, die soms een antiprotestantse inslag
hadden.227 Preken werden kritisch besproken en beoordeeld op hun inhoud en voordracht. In
Rome bezocht Coenraad Ruysch bijvoorbeeld de mis van een dominicaan, die de taal goed sprak,
maar niet tot “applicatie van sijn text quam” en bovendien “ageerde met handen en voeten” als
een kwakzalver die zijn wondermiddeltjes aanprees.228 Die kritiek was niet per se antikatholiek
van aard. Ook missen van anglicaanse en lutherse sprekers werden onder de loep genomen. Tijdens zijn verblijf aan de universiteitsstad Oxford liet de predikant Balthasar Bekker zich bijvoorbeeld negatief uit over de anglicaanse eredienst, die hij afdeed als louter “papegaaisang”.229
De jonge Hessel Vegelin van Claerbergen (1655-1715) schreef een amusante anekdote over van
een Duitse priester die tijdens het gezang uit de maat raakte met de rest van zijn parochie en bij
gebrek aan verdere liedtekst de viering aanvulde met een “tra tralter er tra tra trara etc.”230
Katholieke processies die een route door de stad aflegden, werden beschouwd als spektakel. Ook op plezierreizen naar de Zuidelijke Nederlanden golden dergelijke onderdelen als een
hoofdattractie voor calvinistische noordelingen.231 Constantijn Huygens deed de anniversario dedicationis, de bisschoppelijke wijding van de dom van Keulen, af als “dwaze plechtigheden van de
geestelijkheid” die verregend en vies van de modder door de stad marcheerde.232 Voor de Duitse
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stad Coburg zag de doopsgezinde koopman Arent van der Meersch (1683-1768) in 1703 een
processie ter gelegenheid van de Sacramentsdag met de nodige wierookvaten, een dozijn vaandels en “alles vrij gek”.233 Hij vergeleek het met de bekende roman Don Quixot: “dit sagen wij an
voor een klijne avontuur en groote sotternij daarnog tans don Quisot de la Manche dat voor een
grote avontuur en wijshijt sou gekent hebbe.”234
Wanneer het aankwam op flagellanten, processiegangers die zichzelf geselden, was de
kritiek van protestantse bezoekers uitgesproken negatief. Coenraad Ruysch had in Italië meermaals te doen met de “arme verblintheid van dese miserable ignoranten” die zichzelf volgens
hem zonder reden castigeerden.235 Tijdens hun bezoek aan Keulen zagen de Haarlemse schilder
Vincent Laurensz. van der Vinne (1628-1702) en de schoenmakersgezel Joost Boelen (ºca. 1633)
een processie met “groot gejuich, kruisen en vanen”, die in de weken voor de vastentijd al breed
werd geafficheerd in de stad.236 In de processie liepen ook penitenten mee:
[O]nder andre veel die haer selven geselen, ja soo dat het bloet langs haer lijf neder loopt
en slaen haer selven soo onbarmhertelijck dat mijn cameraat Joost Boelen (die ander
robust en hart genoegh was) most weg gaen en qualijck van ‘tgesicht wiert, en wat mij
aengaet, hadde met eens te sien genoech, want doen ickse sach, hadden sij niet veel meer
als een half ure gegaen en waren soo eenighe die haer soo gesloegen hadden, dat ick van
eenich scherp-rechter nooijt gesien heb dat een misdader van hem soo gegeselt was.237
Van der Vinne vergeleek de flagellantenprocessie met een brute lijfstraf van een misdadiger.
Hoewel hij zijn eigen emoties niet te veel prijsgaf, gaf hij hun onvrede te kennen door in te zoomen op de reactie van zijn compagnon, die bleek en onpasselijk van het spektakel werd.
Naast dit antikatholieke discours, dat inzoomt op pauselijke misstanden, bijgeloof en
bloederig spektakel, werden religieuze zaken ook aangehaald om zuidelijke gebreken te hekelen.
Dergelijke passages laten zien dat voor calvinistische reizigers de scheidslijnen tussen het katholicisme en Italiaanse tekortkomingen als onkuisheid soms dun waren.238 Nationale en religieuze gebreken lagen in elkaars verlengde. Het ging evenveel om de vreemdheid van de zuidelijke landen
als het afwijkende geloof. Een duidelijk voorbeeld hiervan vinden we in het reisverslag van Johannes Lieshoud. Bij de tombe van Paulus III (1468-1549), gemaakt door Guglielmo della Porta
(1500-1577), in de Sint-Pieter was hij onder de indruk van de standbeelden van een jonge en
oude vrouw, die Justitia en Prudentia moesten uitbeelden.239 Mogelijk waren zij gemodelleerd
naar de moeder en zus van de paus die boven hen uittorende. Lieshoud was verrast hoe levensecht zij leken:
Het een is een jonge en het ander een oude vrouw en soo heerlyk gemaakt dat het meer
vlees als steen gelyckt. Ook lydt dit beelt seert dertel en meest naakt, soo dat het beter in
een bordeel als in een kerck soude passen. Op dit beelt is een Spanjaart soo versot
geworden dat hy sig by nagt in de kerck liet sluyten om syn goddeloose boose lust daar aan
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te pleegen. Hier om segt men is hy onthalst. Seedert die teydt isser een kooper kleet over
dit lichaam gemaakt, te weeten van de borsten tot aan de kniyen.240
Lieshoud bewonderde de ambacht van Della Porta, maar had kritiek op de naaktheid van het
beeld die niet paste bij deze waardige locatie. Dit provocatieve beeld was niet geschikt voor een
godshuis. Met de Pygmalionachtige anekdote van een Spanjaard die ‘s nachts “syn goddeloose
boose lust” op het beeld botvierde, sloot de reiziger aan bij de bekende negatieve beeldvorming
over zuidelijke landen.241 Dat verhaal werd vaker genoemd. Ook Coenraad Ruysch merkte de
anekdote op: “Hier is dat vermaerde vrouwenbeelt, dat te vooren genoechsaem naeckt synde nu
bedeckt geworden, om dat men seijde t’ had door sijn scoonheijt veele tot luxurie [wellust] en
gruwelijk misbruijck verweckt heeft.”242 Dat de causale relatie tussen volk en geloof maar dun
hoefde te zijn, zien we ten slotte in een brief van de Groninger Wicher Pott aan zijn vader Pieter,
geschreven in Turijn. Tijdens zijn bezoek aan Milaan zag Pott het oude stadshospitaal, dat niet alleen zieken, maar ook vondelingen opving. Volgens de reiziger was dat het resultaat van de zwakke Italiaanse huwelijksmoraal: samenwonen als ongetrouwd paar was er “gemeender als het houwelijk”.243 Als een terzijde kregen ook priesters en monniken een veeg uit de pan: zij hadden
wellicht geen buitenechtelijke relatie, maar leidden niettemin “voor het meestendeel een seer
schandaleus leven”.244
In Italië waren calvinistische reizigers gedwongen om te gaan met katholieke locaties en
gebruiken. Zij hanteerden verschillende tactieken. Een achterliggend, van origine humanistisch
ingesteld genre van reisliteratuur raadde aan om op tolerante wijze andere volkeren en andere geloven te omschrijven. Tegelijkertijd legitimeerden en versterkten reizigers hun protestantse identiteit middels een ferm antikatholiek discours. Welke houding de overhand nam in het reisverslag,
was natuurlijk persoonlijk van aard. Veel observaties zullen bovendien niet aan het papier zijn
toevertrouwd: achter schijnbaar neutrale stads- en kerkbeschrijvingen gaan ongetwijfeld ongeschreven verhalen schuil. Desalniettemin kunnen we een systeem ontwaren. Bezoekers konden
met de nodige superlatieven schrijven over kerkelijke architectuur en kunst, de esthetische, seculiere kant van de medaille. Bijzondere evenementen en katholieke feestdagen, zeker die tijdens
het Heilige Jaar, werden met interesse gadegeslagen, waarbij sommigen zich verwaardigden de
pauselijke benedictie of de paastak te ontvangen. Voorzichtiger gingen reizigers om met relieken.
Zij namen afstand van de provenance en wonderverhalen die aan dergelijke artefacten kleefden
en lieten zich soms sceptisch uit. Die kritiek en spot was nadrukkelijker aanwezig wanneer het
aankwam op vermeende katholieke tekortkomingen, zoals de pauselijke corruptie en het geloof
in wonderen. Soms lijken deze kritische kanttekeningen niet alleen op de religie, maar ook op Italiaanse karaktereigenschappen te slaan. De scheidslijn tussen religie en volk wordt daardoor
vertroebeld.
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6.5. Florence: geschiedenis van een bekeerling
In Italië konden calvinistische bezoekers op verschillende manieren omgaan met katholieke kerken en gebruiken. Zij waardeerden de esthetiek en kunstschatten van kathedralen, bekeken afwijkende religieuze praktijken met fascinatie of afkeer, verborgen hun kritiek achter een praktischirenische façade of gebruikten antikatholieke topiek om hun eigen calvinistische superioriteit te
ventileren. Tegelijkertijd kon deze katholieke wereld ervoor zorgen dat een reiziger zich bekeerde. Bekeringen waren een veelbesproken schandaal. Een educatiereis kon de opmaat betekenen
voor een succesvolle carrière, ter meerdere eer en glorie van vaderland en familie, maar ook uitmonden in wangedrag en bijbehorende reputatieschade. Geruchten over geloofscrises werden
eveneens besproken in Hollandse patriciërskringen.245
De voornaamste academische aandacht voor vroegmoderne bekeringen gaat uit naar de
self-fashioning van bekeerlingen. Zij gebruikten hun narratieven om hun nieuwe geloof te beargumenteren, te verantwoorden en te verspreiden.246 Hoewel individuele casussen steeds meer in de
belangstelling staan, gaat het doorgaans niet over de reacties van familieleden, vrienden en bekenden van een bekeerling. Het reisverslag van Coenraad Ruysch, dat zijn Italiëreis tussen 1674
en 1676 beslaat, is een interessante bron om dit perspectief nader te verkennen. Ruysch besprak
in zijn reisjournaal de bekering, vervreemding en sociale uitsluiting van een landgenoot, Albert
Burgh. Als zoon van ontvanger-generaal Coenraad Burgh van Kortenhoef (1619-99), kleinzoon
van dichter P.C. Hooft en bekende van de filosoof Baruch Spinoza (1631-77) behoorde Burgh
tot de voornaamste kringen van de Republiek. Informatie over zijn bekering kan worden gevonden in kerkpapieren, geleerdenbrieven en een theologisch traktaat. Het verslag van Coenraad
Ruysch biedt een persoonlijke blik op de bekering van een protestant. Het laat zien hoe een
hechte gemeenschap reageerde op de bekering van een geloofsgenoot.
Bekeringen kwamen voor op de educatiereis, maar deze casussen zijn doorgaans niet
goed gedocumenteerd in egodocumenten. Een bekend voorbeeld betreft de eerder besproken
doperse dichter Reyer Anslo, die tijdens het Heilige Jaar 1650 naar Rome reisde. Anslo bekeerde
zich tot het katholicisme, werd opgenomen in de hofhouding van kardinaal Luigi Capponi
(1583-1659), ontving in 1656 de tonsuur en werd in 1666 gewijd tot subdiaken.247 In de Republiek arbeidde Anslo voor vertrek met gelegenheidspoëzie voor de Amsterdamse elite. Na zijn
emigratie zette hij zijn poëzie voort in de kunstzinnige kring rondom koningin Christina van
Zweden.248 Voor zijn literaire verdiensten ontving Anslo van zowel Christina van Zweden als
paus Innocentius X een eremedaille.249 In 1656, toen hem een briefje van Anslo in handen was
gevallen, besprak zijn medereiziger en collega-dichter Joannes Six van Chandelier in een aantal
gedichten Anslo’s bekering.250 Hij had gehoord dat Anslo tegenwoordig in Rome woonde en zich
daar van de doopsgezinden had afgekeerd. Anslo had een kanunnikgewaad aangetrokken en
werkte voor de Romeinse elite:
Hy had Menno uitgetrokken [Menno Simons (ca. 1496-1561)],
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Gingh in lange knunnikrokken,
Hongh de seilen, naa den wind,
Van den mytergod bemint,
Welkers stoel hij kon verplichten,
Met hooghvliegende eergedichten,
Als een oud, of nieuw Romein,
In uitheemschen ongemein.251
Sinds de negentiende eeuw hebben verschillende historici zich gebogen over de vermeende katholieke sympathieën van vooraanstaande figuren uit het vaderlandse verleden. In dat academische debat weerklinkt het contemporaine religieus verzuilde klimaat.252 De biografische studie
van de vermaarde dichter Joost van den Vondel, die zich in 1641 tot het katholicisme bekeerde,
wierp vragen op over de Italiëreis van zijn broer Willem in de jaren twintig. Hoewel er geen concreet bewijs is, hebben historici beweerd dat Willem en zijn schoonbroer Abraham de Wolff in
Italië bekeerden.253 Vanuit diezelfde academische aandacht is eerder een blik geworpen op de
elitereiziger Albert Burgh.254
Burgh en Ruysch behoorden beiden tot de toplaag van de Republiek. Burgh was afkomstig uit een prestigieuze Amsterdamse bestuurdersfamilie. Hij was de zoon van Coenraad Burgh
van Kortenhoef en Christina Hellemans Hooft (1626-81).255 Zijn vader bekleedde verschillende
hoge functies, waaronder die van schepen in Amsterdam en ontvanger-generaal van de Republiek. Zijn naamgenoot en grootvader van vaders kant, Albert Coenraads Burgh (1593-1647),
was burgemeester van Amsterdam. Zijn grootvader van moeders zijde was de beroemde dichter
en staatsman P.C. Hooft.256 Burgh studeerde in Leiden tussen 1668 en 1673 en stond daar in contact met Spinoza.257 Tijdens zijn studietijd ontmoette hij waarschijnlijk ook zijn latere reisgezel
Coenraad Ruysch. Burgh reisde naar Italië, bezocht Padua, Florence en Rome en vatte het plan
op om over te steken naar Istanbul.258 Tijdens zijn verblijf in Florence ontmoette hij de geleerden Antonio Magliabechi en Paolo Falconieri, de edelman Bandino Pantiatichi (1629-1718) en
groothertog Cosimo III.259
Burgh bekeerde zich in 1675. Zijn bekering vond plaats onder de spirituele leiding van de
Deense wetenschapper Niels Stensen (lat. Nicolaus Steno, 1638-86). Stensen was werkzaam als
geneesheer, geleerde en persoonlijke tutor aan het hof van de Medici in Florence.260 Hij was al op
jonge leeftijd een begrip binnen de academische wereld: hij deed een aantal belangrijke anatomische ontdekkingen en legde het theoretische fundament voor de moderne geologie.261 Net als
Burgh was hij in Leiden in contact gekomen met de vrijzinnige ideeën van Spinoza.262 Aan het
hof van de Medici keerde Stensen zich echter tot het katholicisme. In november 1667 bekeerde
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de van oorsprong lutherse Stensen zich tot het katholicisme en in 1675 gaf hij als pas gewijde
priester zijn eerste mis in de Basilica della Santissima Annunziata, de kerk die een hoofdrol had
gespeeld bij zijn bekering.263 Tijdens deze fase in zijn leven ontmoette hij Albert Burgh. De historicus P.A.M. Geurts bespeurt daarin een zekere parallel: beiden kwamen in contact met de beroemde filosoof Spinoza en beiden werden in Italië aangetrokken tot een leven in de katholieke
kerk. Het was de ene bekeerling die de andere inwijdde.264 Na zijn verblijf in Florence bekleedde
Stensen verschillende hoge kerkelijke ambten. In 1677 werd hij als apostolisch vicaris uitgezonden naar Noord-Duitsland en Denemarken en in 1680 werd hij wijbisschop in Münster, waar hij
door zijn extreem ascetische houding – volgens zijn biograaf ging hij barrevoets en zag hij eruit
als een vagebond – niet altijd werd gewaardeerd door de plaatselijke clerus.265 Hij stierf in 1686.
Op verzoek van groothertog Cosimo III werd hij begraven in de crypte van de familiekerk van
de Medici, de Basilica di San Lorenzo in Florence. In 1988 werd hij als eerste natuurwetenschapper zalig verklaard.
Afbeelding 17: [Justus Sustermans], Portret van Niels Stensen (1666-1677). Florence, Museo
Galileo.
In zijn Apologie pour les Catholiques vertelt de
Franse katholieke theoloog en jansenist Antoine Arnauld (1612-94) uitgebreid over de bekering van de jonge Nederlander. Burgh was eerder sterk beïnvloed door Arnaulds La Perpétuité
de la foi de l’Église touchant l’Eucharistie, een
traktaat gericht aan calvinisten over het heikele
thema van de eucharistie en de transsubstantiatieleer.266 De auteur zou Burgh ontmoet hebben tussen Brussel en Amsterdam tijdens diens
terugreis naar de Republiek. Met die bron en
de dateringen in het reisverslag van Coenraad
Ruysch valt het proces van bekering voorzichtig in kaart te brengen. Voorzichtig, want Arnauld is niet de meest betrouwbare bron: als
voorvechter van het katholicisme had hij alle
redenen om Burghs bekering in de verf te
zetten.
Het proces van Burghs bekering besloeg
bijna een jaar.267 Volgens Arnauld begon Burgh voor het eerst te twijfelen in Venetië, waar hij gesprekken over godsdienst voerde met een plaatselijke geestelijke. Waarschijnlijk was deze geeste-
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lijke verbonden aan de Pia Casa, het plaatselijke religieuze complex voor oltramontani.268 Tot juni
1675, toen hij zijn bekering aankondigde, was de Nederlandse gemeenschap in het ongewisse
over Burghs geloofscrisis. In Florence had hij contact met zijn mentor Niels Stensen, over wie hij
eerder al had gehoord. Hoogstwaarschijnlijk stond Burgh in contact met de gemeenschap van
bekeerlingen in die stad. In Rome stelde hij zich ten slotte onder leiding van de Amsterdamse
Martinus Harney (1634-1704), inspecteur van de dominicaner zendelingen in Holland en later
hoogleraar in de godgeleerdheid in Leuven.269
Een sleutelmoment in Burghs bekering vond plaats in Padua, waarschijnlijk in de herfst
van 1674. In de Basilica di Sant’Antonio nam hij het besluit om zich tot het katholicisme te keren
nadat hij lang en vurig had gebeden voor het beeld van de patroonheilige.270 Die scène werd later
opgevoerd als sleutelmoment in Burghs bekeringsverhaal. Hoewel we niet beschikken over
Burghs handgeschreven verklaring, die hij aan zijn vrienden zond, komt de passage voor in Arnaulds Apologie, in het reisverslag van Ruysch, in een brief van Stensen aan Cosimo III en in een
theologisch traktaat van Friedrich Spanheim jr. (1631-1701), hoogleraar theologie in Leiden.271 In
een officieel rapport uit juli 1686, waarin de kandidaten voor het apostolisch vicariaat werden besproken, werd Padua eveneens genoemd door de jezuïetenoverste Van der Beest.272 Toen Ruysch
een bezoek bracht aan het beeld van de patroonheilige in februari 1676 liet hij echter na om het
voorval te bespreken.273
Net als Stensen had Albert Burgh een voorspoedige loopbaan in de katholieke kerk. In
1678, toen Ruysch en zijn landgenoten alweer terug in de Republiek waren, maakte Burgh zijn
noviciaat in het klooster van de Reformella van de Zalige Minderbroeder Bonaventura de Barcinone. Daar nam hij de naam frater Franciscus de Hollandia aan. In 1682 ontving hij de priesterwijding en bekleedde hij enkele ambten bij de minderbroeders, waaronder die van lector in de controversetheologie en consultor van het Heilige Officie.274 Uiteindelijk werd hij zelfs kandidaat
gesteld voor het apostolisch vicariaat in 1686, net als zijn leermeester Stensen, waarvoor hij tot
1704 met enige regelmaat in overweging werd genomen.275
Burghs bekering leidde tot veel ophef. Dat had alles te maken met de afkomst van de
bekeerling. Alberts vader, Coenraad Burgh van Kortenhoef, bekleedde als schepen van Amsterdam en later als ontvanger-generaal van de Republiek bijzonder hoge bestuurlijke functies. Ook
zijn grootvaders hadden een imposante staat van dienst. Spinoza en Friedrich Spanheim jr. klommen in de pen om de bekeerling ervan te overtuigen terug te keren naar het protestantisme.
Burgh leek de banden met zijn familie echter niet te verbreken. Tussen 1675 en 1678, voorafgaand aan zijn noviciaat, en in 1686 bezocht hij de Republiek.276 Zijn bekering valt te duiden als
een succesvol resultaat van de eerder genoemde contrareformatorische tactiek om de Noord-Europese elite te bespelen tijdens haar educatiereis. Vanuit katholieke hoek werd de bekering van
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een voorname Nederlander dan ook breed uitgemeten. Met naam en toenaam werd Albert
Burgh door Arnauld genoemd:
Zie hier een niet minder stichtelijke bekering, vernomen uit een zeer betrouwbaar contact,
die ik niet zal inkorten. De bekering is van een jonge Hollander, genaamd dhr. Albert
Burgh, lid van een van de meest voorname en illustere families van de stad Amsterdam,
aangezien de voorvaderen van zijn vader en moeder, Albert Coenraads Burgh en Pieter
Cornelisz. Hooft, de grootste ambten hadden. Zijn vader, genaamd dhr. Burgh van
Kortenhoef, heeft een van de mooiste taken van Holland, die van ontvanger-generaal.277
Bij zijn kandidatuur voor de positie van apostolische vicaris werden dezelfde prestigieuze familiebanden aangehaald als een extra pluspunt voor zijn aanstelling. De positie van zijn vader maakte
hem een aantrekkelijke kandidaat, ook al was hij niet in staat gebleken om zijn familie – “een van
de voornaamste ketterse families van Holland” – te bekeren.278
Omdat Burgh telg was van een belangrijke Nederlandse familie en omdat verschillende
grote namen, waaronder Spinoza en Stensen, zich met het voorval bemoeiden, is de bekering van
Albert Burgh al sinds het einde van de negentiende eeuw onderwerp van wetenschappelijke interesse. Daarbij ligt de invalshoek doorgaans op de relatie tussen Stensen en Spinoza, Spinoza’s beruchte Tractatus Theologico-Politicus (1670) en het briefcontact met de Republiek. De omstandigheden omtrent de bekering zijn secundair.279 Wat ontbreekt aan deze discussie is hoe Burghs
reisgenoten zijn bekering ervoeren. Hoe keek een hoofdzakelijk protestantse gemeenschap in het
buitenland aan tegen de bekering van een geloofsgenoot? Spanheim, Stensen, Spinoza en Burgh
reflecteerden weliswaar alle vier op zijn bekering, maar bij hen stond de onderliggende theologische argumentatie centraal. Het reisverslag van Coenraad Ruysch laat zien hoe de bekering van
Albert Burgh viel bij de Nederlandse commune in Florence en hoe Burgh langzaamaan werd losgeweekt van de calvinistische vriendenkring.
Op 7 juni 1675, toen Ruysch zich in Florence ophield, werden hij en zijn huisgenoot, Albert Burgh uitgenodigd om het curiositeitenkabinet van de plaatselijke wetenschapper Niels
Stensen in het Palazzo Vecchio te bezichtigen, een grote verzameling kristallen, mineralen en fossielen. Ruysch was zeer te spreken over het kabinet, maar voegde in een terzijde toe dat de eigenaar een grote tekortkoming had: “Hij is nu sedert eenigen tijdt seer bigodt [overdreven vroom]
en van Luijters paeps geworden”.280 Na hun bezoek nodigde Stensen het tweetal uit om een mis
bij te wonen in een nabijgelegen kerk. Nadat zij in de slecht verlichte hal een plekje hadden we-
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er bij verschillende onderzoekers de onzekerheid of Burgh en Stensen elkaar in Amsterdam ontmoetten in het huis
van Spinoza. Kaiser 1923, 64; Geurts 1960, 140.
280. Ruysch 1674-1677, f. 78r.
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ten te bemachtigen, was het tweetal al snel verveeld door de middelmatige preek. Toen de priester was uitgesproken, werd de enige bron van licht in de schemerige kerk gedoofd en begonnen
de toehoorders in het donker aan de penitentie:
Doch t’ raerste dat hier gebeurde, was dat even voor t’ eijnde de lamp uijtraeckte, daer
mede ieder sijn rocken uijt, soo mij Stenone seijde, want ick het niet kost sien, en wel
hartelijck haer Itaeliaensche vleesch gegeselt tot de tijdt doe dat op het geluijt van een
scelletie ieder een weer op hielt en de lamp weer aen raeckte. Sommige sloegen met vuijste
op haer borst of sij die om een duijt hadden en de paep die preeckte dat hij sweeten,
denkende licht dat hoe hardt sij sloegen, t’ selve hem geen seer deedt, doch niemandt
hadde het beter als de heer Burch en ick die ons geweldich verwonderden en te gelijck
bedroefden over de blintheid van dese menschen.281
Nadat het licht was gedoofd, werden de katholieke kerkgangers in staat gesteld om boete te doen
middels zelfkastijding. Ruysch zag dat niet als een uiting van christelijke piëteit. In plaats daarvan
noemde hij de priesterlijke instructies schijnheilig en betreurde hij de “blintheid” van de penitenten.282 Het was niet de eerste keer dat Ruysch zo’n schouwspel had gezien. Meer dan eens zette
hij een dergelijk vertoon dik aan door in te zoomen op de bloederige ruggen en martelwerktuigen van de katholieken. Dat gewelddadig vertoon verschilde weliswaar in opzet, het oordeel van
Ruysch – en veel andere bezoekers – was eensluidend: hij betreurde de “arme verblintheid van
dese miserable ignoranten.”283 Ruysch en (zo wordt geïmpliceerd in het verslag) Burgh trokken
hun wenkbrauwen op voor het bezoek aan een katholieke mis. De mening van Ruysch werd gesterkt toen hij en Burgh de wijding van enkele nonnen zagen. De jonge reiziger had te doen met
deze nieuwe nonnen. Hun Italiaanse “complexie” – lees: hoge libido – viel maar moeilijk te
rijmen met een introspectief kloosterleven.284
Gezien deze twee bezoekjes moet het een schok zijn geweest toen Albert Burgh twee weken later, op 24 juni 1675, zijn bekering bekendmaakte. Hun gemeenschappelijke vriend, lid van
de Delftse patriciërsfamilie Van der Dussen, viel zijn kamer in om Ruysch te informeren over de
prangende situatie:
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Sint-Antonius had hem in zijn religieuze zoektocht “verlicht”.286 Dat alles kon Ruysch later lezen
in de geschreven apologie die hem werd toegezonden. Daarvan is helaas geen kopie
overgeleverd.
Het nieuws verbaasde Ruysch. Een paar dagen eerder hadden Burgh en hij een theologische discussie gehad over de Heilige Communie en hadden zij zichzelf verzekerd van de katholieke denkfouten die daarbij gepaard gingen.287 Waarschijnlijk kwam in die discussie Arnaulds eerdergenoemde La Perpétuité de la foi de l’Église touchant l’Eucharistie ter sprake, de tekst die Stensen
gebruikte bij zijn bekeringswerk en waartegen Spanheim later hevig ageerde in zijn brief aan
Burgh.288 Terugblikkend erkende Ruysch dat hij mogelijk de tekenen had gemist. Al sinds een
tijdje wilde zijn huisgenoot vaker alleen zijn, was hij humeurig en melancholiek en had hij tafelgesprekken vermeden. Een kort gesprek dat Ruysch eerder had gehad met Burghs bediende bleek
achteraf gezien een teken aan de wand. Het was ook duidelijk dat Stensen hier een hand in had
gehad:
t’ Selve surpreneerde mij extraordinaris, want niet tegenstaende hij een ruymen tijt alleen
altoos uijt liep, seer melankolieck was geworden en noijt naer gewoonte over taefel soo
vrolijck meer met mij discoureerde, soo kost ick mij noijt imagineeren dat het om dese
redenen was, maer mijnde dat het slechte tractement van sijn ouders waer over hij mij wel
geklaecht hadde hier van oorsaeck was, niet tegenstaende sijn knecht mij geklaecht hadt
over eenigen tijdt dat hij daer voor bevreest was om dat bij seekeren Steno, synde priester
doch eerst Luters geweest, veel liep, waer mede ick lachten om dat mij inbeelde dat dese
visites gescieden uyt curieusheid, dewijle Stenon een groot anatomist en naturalist is. […]
Hij soude naer sijn seggen wel een jaer aen syn religie getwijfelt hebben tot dat desen
Stenon de laetste handt aen dit werck geleijt heeft.289

Burgh verkondigde zijn geloof in de pauselijke autoriteit en gaf door dat vaste vertrouwen aan
dat hij niet anders kon dan geloven in al het andere wat de rooms-katholieke doctrine omvatte.

Ruysch gebruikte het testimonium van de bediende om uiting te geven aan zijn verbazing, wat hij
eerst afdeed als overdreven paniekerig, maar achteraf gezien serieus had moeten nemen. Volgens
Ruysch had Burgh zijn situatie verhuld door de schuld te geven aan zijn ouders, die vanuit het
thuisland een spartaanse levensstijl hadden afgedwongen. Die pennenstrijd tussen vader en zoon,
het voortdurend gekibbel over de hoge kosten van het buitenlandverblijf, kwam wel vaker voor.
Niels Stensen had de weg bereid voor Burghs bekendmaking. Sinds hun eerste bezoek aan
Stensens rariteitenkabinet was Burgh in contact gebleven en had hij langzaamaan zijn onzekerheden prijs gegeven.
Reizigers konden prima aimabele contacten onderhouden met katholieken, mits zij religieuze discussies ontweken. Bovendien hadden de Nederlanders al een katholieke reisgezel in hun
midden: Adrianus van Overschie kwam als vriend van Ruysch meerdere keren terug in zijn verslag.290 Een nieuwe bekeerling bracht echter religieuze discussies met zich mee. Van der Dussen
en Van Dam, twee landgenoten, raadden Ruysch dan ook aan elders huisvesting te zoeken: “‘t
Wier alle daegen hoe langer, hoe melancholiquer tot onsent’ dewijle ick desen toen altyt most

281. Ibidem.
282. Ibidem.
283. Idem, f. 69r. Cf. Haynes 2010, 193-208.
284. Ruysch 1674-1677, f. 79r.
285. Idem, f. 81v.

286. Ibidem.
287. Idem, f. 81v.
288. Geurts 1960, 147-148.
289. Ruysch 1674-1677, f. 81v.
290. Cf. Ruysch 1674-1677, ff. 65v; 94v-97r; 105r. Van Overschie schreef een meertalig verslag van zijn reis naar
Duitsland, Italië, Spanje en Portugal. Hij maakt echter geen melding van de bekering van Burgh. Van Overschie
1674-1676.

De heer Vander Dussen seijde mij desen morgen dat heer Burch hem hadde
gecommuniceert hoedaenich sijn selve over hadde gegeven aen de Romeijnsche kerck en
onse religie verlaeten om die redenen dat hij oordeelde dat dit de rechte kerck was en de
onse geen autoriteijt van reformatie gehadt hadde, dat de Romeynsche kerck niet dwaelen
kost, omdat de selve door een visibelen vicaris door den salichmaeker in Petrus gestelt met
authoriteijt van successie geregeert wiert, en dewijle de selve niet kost dwaelen, dat hij
daerom oock al de rest geloofde daer hij niet door had kunnen sien.285
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hooren en een ander logement te neemen.”291 Het zou echter als een persoonlijk affront gelden
om een vriend in de steek te laten. Ruysch verzekerde Van Dam dan ook dat hij zou blijven:
[D]ewijle ick oordeelde dat niemant om syn geloof gehaet moet werden en dat syn
edelheid mij altoos met meer civiliteijt bejegende, kost ick hier toe niet resolveeren, niet
tegenstaen mij aldus te woonen seer verdroot, groejende Burch syn melankolyck humeur
daegelycx aen.292
Hoewel Burgh iedere dag somber was, bleef hij beleefd. Met tegenzin bleef Ruysch bij zijn katholieke huisgenoot, maar al snel raakte hij geïrriteerd door zijn gepreek. De avond van zijn onthulling spoorde Albert Burgh iedereen die het maar wilde horen aan “datmen de weerelt quiteere
most en Onse Lieven Heer dienen en dat ieder een sijn religie eens in syn leven behoorden te
examineeren.”293 Ruysch antwoordde laconiek dat mensen die niet aan de waarheid twijfelden
niets hadden aan dergelijk religieus gepieker en ging op slag naar bed.294 De groep zag de nieuwe
bekeerling al snel wat meewarig aan. De manier waarop Burgh werd beschreven, bevestigt dat.
Op 30 juni was hij “bekeert, of liever verkeert” en op 22 juli sprak Ruysch over zijn “superstitieuse devotie”.295 In augustus stond de groep met tegenzin toe dat hij en zijn mentor Niels Stensen mee zouden gaan op een korte tocht naar Toscane om daar enkele plaatsen van devotie te
bezoeken. Ruysch verwachtte veel van de bijgelovigheid van het tweetal. Dat werd bevestigd toen
de groep vijf dagen later terugkeerde en veel te melden had over de “grillen” van Burgh en Stensen.296 Een paar dagen later werd Burgh niet langer uitgenodigd om mee te kaarten. Door zijn teruggetrokken katholieke leven was hij niet langer deel van de groep.297 In die paar weken in het
reisverslag van Ruysch is te zien hoe de bekeerling langzaamaan uit de groep werd geweerd. Desalniettemin bleef Ruysch gedurende zijn hele reisverslag in contact.
De sociale uitsluiting kwam waarschijnlijk van twee kanten. Ruyschs reisgenoten raadden
hem aan om Burgh met rust te laten. Zij negeerden of bespotten de bekeerling. Burgh scheen er
zelf de voorkeur aan te geven om op te trekken met zijn mentor of alleen te zijn. Ruyschs aanvankelijke acceptatie van zijn katholieke huisgenoot kan geduid worden als een manier van self-fashioning. Zijn publiek kon lezen over zijn hoffelijke gedrag enerzijds en zijn religieuze standvastigheid anderzijds. Overigens leek Ruysch niet tolerant over Burghs geloof. In december 1675
bezocht hij Burghs verblijf in Rome, waar hij de verschillende heiligenbeelden beschreef als poppengoed: “Ick hadt noch noijt bij hem geweest, doch vont syn kamer wederom opgescickt met
alderhande poppegoet als te Florenzen. Syn taefel leijden vol scoone historien van de santen. Self
vont ick er die de kinderen hier voor spulletjes voor gelesen werden.”298
Het nieuws van Burghs bekering, zijn “historien van dwaelinge”, bereikte al snel Genève
en de Republiek, zowel in zijn eigen brieven als die van zijn landgenoten.299 Zelf schreef Burgh

291. Ruysch 1674-1677, f. 82r.
292. Ibidem.
293. Ibidem.
294. Ibidem.
295. Idem, f. 83r; 85r; 124r.
296. Idem, f. 85r-85v.
297. Idem, f. 85v.
298. Idem, f. 109r.
299. Idem, f. 124r.
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aan zijn voormalige tutor, de Leidse hoogleraar Theodoor Craanen (ca. 1633-88). Diens collega,
hoogleraar Friedrich Spanheim jr., publiceerde een essay-brief tegen de apologie.300 In deze Lettre
à un Amy, sur les Motifs, qui ont porté un Réformé à se render de la communion de Rome uit 1675 probeerde
hij de overtuigingen van de nieuwe bekeerling te ontkrachten. Als er zo weinig nodig was om een
jongeling van zijn geloof te doen afvallen, zo oordeelde Spanheim, dan moest hij een reis naar
Italië sterk afraden.301 De katholieke kerk was een listige kerk:
Zij [de Kerk] trekt de eenvoudigen aan door een vertoon van devotie, de bijgelovigen door
haar plechtigheden, de goedgelovigen door het verhaal van haar wonderen, zij die kuis zijn
door een misleidend celibaat, zij die moe zijn van de wereld door aangename eenzaamheid,
de melancholieken door amusement en concerten en de onwetenden ten slotte door
illusies en spookbeelden. Ik noem het illusies deze katholieke naam, deze vermeende
onfeilbaarheid, deze schijnbare erfopvolging, deze geweldige kerken, deze schitterende
fundamenten en dit valse gezicht van de Oudheid. Dit kloosterleven, zo plechtig en
vroom, maakt wat betreft zijn kleding en buitenkant een geweldige indruk op weke
geesten, die te weinig weten hoeveel ijdelheid en trots men verbergt achter de nederigheid
van een habijt, hoeveel zorgen en hartstochten er zijn achter deze rust en kalmte en
hoeveel hebzucht, lust en ambitie men bedekt onder een gelofte van armoede, kuisheid en
gehoorzaamheid. [...] Zie hier, mijnheer, hoe sterk in Italië de haak verborgen is onder het
aas, de val onder de makkelijke doorgang, het zout en de bitterheid onder de honing en
zoetheid en zie hier hoe het gif wordt aangeboden in een gouden beker [...].302
Spanheim richtte zich voornamelijk tegen de denkmethode die Burgh bij zijn bekering had gebruikt.303 Volgens hem stelde Burgh op cartesiaanse wijze eerst alle dingen in twijfel om vanuit
die conditie zekerheden te vinden. Spanheim, een tegenstander van deze nieuwe filosofische stroming, bestreed dit door te stellen dat geloofszaken op een ander denkniveau stonden en niet
middels een twijfelexperiment moeten worden geduid.304 De brief was niet alleen repliek aan
Burgh, maar ook een theologisch-filosofisch traktaat en een directe aanval op zijn academische
tegenstander Craanen, die in Leiden de grote voorvechter was van Descartes.305 Ook Ruysch
kreeg de brief van Spanheim onder ogen en vroeg aan de schilder Jacob-Ferdinand Voet
(1639-89) om hem op de hoogte stellen van Burghs reactie. Voet was met zijn kunstatelier spin in

300. Geurts, die uitgebreid de brief van Spanheim uit de doeken doet, betwijfelt dat contact tussen Spanheim en
Craanen. De twee waren rond deze tijd in een hevige vete verwikkeld. Geurts 1960, 143-144.
301. Geurts 1960, 142.
302. Spanheim 1703, 1148-1149. “Elle attire les simples par une apparence de dévotion, les superstitieus par ses
céremonies, les crédules par le récit de ses miracles, les chastres par un trompeus célibat, les dégoutez du monde par
une charmante solitude, les mélancoliques par les divertissemens & par les concerts, & enfin elle attire les ignorans
par des illusions & par des fantômes. J’appelle illusions ce nom de Catholique, cette infallibilité prétenduë, cette
succession apparente, ces superbes Eglises, ces fondations magnifiques, & ce faus visage d’Antiquité Sur tout ce
Monachisme si austére & si saint, à en considérer l’habit & l’extérieur, fait une merveilleuse impression dans des
esprits foibles, & qui ne savent pas assez combien sous l’humilité d’un froc l’on cache de vanité & d’orgueil,
combien il y a d’inquiétudes & de passions sous cette tranquillité & sous ce calme, & combien sous un veu de
pauvreté, de chasteté, & d’obéissance, l’on couvre d’avidité, de luxure, & d’ambition. [...] Voilà, Monsieur, de quelle
forte, dans l’Italie sur tout l’hameçon est caché sous l’amorce, le piége sous un passage aisé, le siel & l’amertume
sous le miel & sous la douceur, & voilà comment le venin y est presenté dans une Coupe d’or [...].”
303. Daarover wordt ook melding gemaakt in het reisverslag van Ruysch. Ruysch 1674-1677, f. 124v.
304. Geurts 1960, 144-145.
305. Ruysch 1674-1677, f. 110r.
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het web van de Nederlandse gemeenschap in Rome.306 Een dag later beschreef Ruysch hoe woedend Burgh reageerde op Spanheims traktaat:
Naer huijs gaende quam Burch en Voet mij besoeken en Burch presenteerde mij t’ boeckie
van Spanheim te doen leesen binnen een dach of twee als hij met een kleijn briefken daer
op soude geantwoort hebben, want was seer mal satisfait over de procedure van
Spanheim. Eerstelijck dat hij op een Latijnsch schrift, dat maer voor sijn ouders, of liever
sijn vaeder, gescreeven was in t’ Frans antwoorden, t’ selve liet druckken sonder t’ syne de
werelt bekent te maeken, hem tracteerden als een kint en een jongen en door sijn
procedure ieder een diverteerden van sijn gescrift ongepassioneert te leesen,
voornaementlijck syn suster die geen Latijn verstont en door Spanheim syn gescrift tegens
t’ sijne opgeset wiert, en veel dingen meer.307
Burgh was “seer mal satisfait” over de brief van Spanheim. Met een Frans traktaat maakte Spanheim de gepassioneerde Latijnse brief aan zijn vader ongevraagd wereldkundig. Daardoor zou
zijn zus Leonora (1653-1702), die nooit Latijn had geleerd, een eenzijdig beeld van de situatie
krijgen. Ook stoorde Burgh zich aan de badinerende toon.308
Bekender dan de brief van Spanheim is het briefcontact met Spinoza, een oude bekende
van Burgh en mogelijk zelfs een inspiratiebron of leermeester.309 Op 3 september 1675 begon
Burgh zijn Latijnse brief met een oude belofte die hij voor vertrek aan Spinoza had gemaakt:
Bij mijn vertrek uit het vaderland heb ik beloofd u te schrijven als mij onderweg iets van
belang zou wedervaren. Nu zich inderdaad een aanleiding voordoet, en wel een van het
allergrootste belang, los ik mijn belofte in: ik deel u namelijk mee dat ik door Gods
oneindige barmhartigheid in de katholieke kerk ben teruggeleid en daarvan lid ben
geworden. [...] Hier wil ik er nu nog in enkele woorden aan toevoegen wat voor u
persoonlijk van belang is.310
De brief van van Burgh meer dan een kattebelletje. Hij verzocht de filosoof om zich tot de katholieke kerk te keren en de vrijzinnige ideeën tegen de georganiseerde religie, die hij onlangs in
zijn Tractatus Theologico-Politicus had gedaan, te verwerpen. Dat gebeurde niet op een vriendelijke
toon – in secundaire literatuur worden de omschrijvingen “highly abusive” en “bepaald onbesuisd” gebruikt – maar het doel, het zielenheil van Spinoza, heiligde de middelen.311 Burgh prees
Spinoza om zijn scherpe geest, maar was ervan overtuigd dat zijn filosofie, door inmenging van
de duivel, uiteindelijk slechts waanbeeld was:
Zo ziet ge hoe weinig grond ge hebt de gehele wereld uit te lachen met uitzondering van
uw armzalige aanbidders, hoe dwaas het is dat de gedachte aan de voortreffelijkheid van
uw verstand en de bewondering voor uw ijdele, ja valse en goddeloze leer u vervult met
trots en opgeblazenheid [...]312

306. Ibidem. Voor Voet zie: Jansen 2011, 92-95.
307. Ruysch 1674-1677, f. 110r.
308. Ibidem.
309. Israel 2001, 218-219; Curley 2010, 11-28.
310. Spinoza 1977, 361.
311. Geurts 1960, 140; Curley 2010, 11.
312. Spinoza 1977, 374.
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Ook Stensen schreef in 1675 een brief aan zijn voormalige vriend in de Republiek. Waar de toon
van Burgh ronduit militant was, ging Stensen op vriendschappelijke toon in gesprek over Tractatus Theologico-Politicus. Hij toonde zich daarbij bezorgd voor Spinoza:
In deze duisternis nu zie ik een man verkeren die eens zeer bevriend met mij was en ook
nu naar ik hoop niet mijn vijand, want ik ben ervan overtuigd dat de herinnering aan onze
omgang van weleer nog steeds een wederzijdse liefde in stand houdt. Verder herinner ik
me dat ook ik vroeger in zeer ernstige, zij het ook niet geheel dezelfde dwalingen verstrikt
ben geweest. Daarom wens ik, door des te groter medelijden met u bewogen naarmate de
grootte van het gevaar waaruit ik ben gered de barmhartigheid Gods jegens mij duidelijker
zichtbaar maakt, u dezelfde hemelse genade toe die ikzelf, geenszins door mijn verdienste
maar alleen door Christus’ goedgunstigheid, ontvangen heb.313
Spinoza zette de ideeën in zijn Tractatus Theologico-Politicus voort, de brieven van Burgh en Stensen
ten spijt. Sterker nog, in de repliek die Spinoza aan Burgh schreef, was zijn kritiek op de georganiseerde religie juist extra fel. Het katholicisme werd daarin een “hardnekkig bijgeloof ” genoemd.314 Het egodocumentaire karakter van de brieven stond Spinoza toe onbevangener over
zijn filosofie te spreken dan in zijn traktaten.315 In zijn antwoordbrief probeerde Spinoza de katholieke argumentatie van de kersverse bekeerling te verwerpen. Volgens de inleiding van zijn
brief had hij zoiets beloofd aan zijn Hollandse vrienden. Spinoza was teleurgesteld over de bekering van de jonge reiziger en zijn agressieve toon in de brief:
Wat ik nauwelijks kon geloven toen het mij door anderen werd verteld, is mij nu eindelijk
uit uw eigen brief duidelijk geworden, namelijk dat gij niet alleen lid zijt geworden van de
roomse kerk, zoals ge zegt, maar ook een van haar heftigste voorvechters, en dat ge reeds
geleerd hebt uw tegenstanders te vervloeken en driest tegen hen te keer te gaan.316
In tegenstelling tot de briefwisseling tussen Burgh en Spinoza bleef het contact met Ruysch
vriendelijk. Gedurende hun reis bleef het tweetal immers persoonlijk of per post in contact. Het
dieptepunt van hun vriendschap kwam tot stand in de laatste dagen van juni 1675, de maand
waarin Burgh zijn bekering had aangekondigd. Van der Dussen had bij de plaatselijke Toscaanse
elite de verontrustende roddel te horen gekregen dat hij en Ruysch snel in de voetsporen van
Burgh zouden treden en op de drempel stonden om zich te bekeren. Dit nieuws had zelfs groothertog Cosimo III bereikt, mogelijk via een brief van Stensen.317 Ook de beroemde wetenschapper en bibliofiel Antonio Magliabechi, met wie Ruysch op goede voet stond, had de roddel opgepikt. De volgende dag bezocht Ruysch Magliabechi om het gerucht te ontkrachten en hem aan te
sporen de groothertog ervan te verzekeren dat zij wel degelijk protestants zouden blijven. Volgens Ruysch had Magliabechi geen goed woord over voor Stensen: “vertelden ons doe noch een
hoope dingen van Stenon, wiens vrient hij gans niet is, veel minder van sijn pijlaer byterije.”318
313. Idem, 377.
314. Curley 2010, 12.
315. Klever 2010, 382.
316. Spinoza 1977, 409.
317. Geurts 1960, 143.
318. Ruysch 1674-1677, f. 83r. Over de relatie tussen Magliabechi en Stensen, zie: Scherz 1961, 23-33; Totaro 2002,
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Hoewel het contact met Burgh voortduurde, waren Van der Dussen en Ruysch bang
voor gezichtsverlies en namen zij de nodige maatregelen om de Toscaanse elite te verzekeren van
hun calvinistische overtuiging. Voor een groot gedeelte kan dit worden geduid als een statuskwestie, geroddel en een denkbeeldige bekering, maar er is ook een passage in het reisverslag van
Coenraad Ruysch waar bekering tot het katholicisme dreigender lijkt. In juli 1675 werd Ruysch
voor een lange tijd ziek. Zijn vrienden raadden hem aan zijn huur op te zeggen en te verblijven
bij de dokter. Op die manier kon de reiziger kosten besparen, maar, belangrijker nog, weg zijn
van Burgh en Stensen, “den nieuwen doch verkeerden neven van de heer Burch met sijn pilaer
bijters en kerck uijlen.”319 Toen Ruyschs conditie verslechterde, was Albert Burgh een van de eerste die dagelijks bezoek bracht. Hij bracht ook Stensen mee. Het tweetal begon steeds over religie, maar dat mocht niet baten:
De heer Burch manqueerde niet in dese mijne sieckte daegelijcks mij te besoeken en
meijnde mij wederom te koomen teemen, selfs Stenon eens te dien eynde mede
brengende, doch alle discoursen bij mij gecoupeert werden die daer naer toe mochten
gaen, hebben sij geoordeelt aen mij niet te toornen was, waerom Burch noijt als differente
discourses tegens mij voerden en Stenon noijt weder keerden.320
Zelfs op dat moment van zwakte kon Ruysch niet worden overgehaald om tot het katholicisme
te bekeren. Het doorstaan van verleidingen was een karakterproef. Bij het slagen van die proef
kon een reiziger terugkeren als een goed protestant.321 Dat was niet alleen ingebeeld: het was een
gerechtvaardigde zorg dat het ziektebed leidde tot bekering. Een bezoek van twee katholieken
kon wel degelijk invloed hebben op de patiënt.322 Van echte bekering was weliswaar geen sprake,
maar het hing als een donkere wolk boven zijn hoofd. Ruysch gebruikte dit moment in zijn verslag om zijn eigen confessionele identiteit en zijn morele standvastigheid in de verf te zetten. Dat
het geloof van zijn bezoekers van belang was, blijkt uit zijn ziektebed in Nantes. Toen hij in die
Franse stad in de winter van 1676 aan het uitzieken was van een hevig geval van dysenterie was
hij gerust gesteld in de herberg van een geloofsgenoot te verblijven.323
Ruysch verslag laat van dichtbij zien hoe een hechte gemeenschap van geloofsgenoten reageerde op bekering en hoe zij de bekeerling langzaamaan uitsloot. Het nieuwe geloof van Burgh
paste niet bij hun antikatholieke sentimenten en scepsis. In Italië en in de Republiek leidde de bekering van de prestigieuze reiziger tot veel ophef. Het werd ook gebruikt om een religieuze discussie op te zwepen. De jansenist Arnauld prees zijn bekering, terwijl Spanheim en Spinoza zich
ertegen afzetten, deels om hun eigen filosofie te verdedigen. Burgh was tegelijkertijd bezig om
zijn bekeringsverhaal op papier te stellen, waarbij het heiligenbeeld van Sint-Antonius van Padua
een sleutelrol speelde. Ten slotte stond ook Ruyschs eigen confessionele identiteit en reputatie op
het spel. Hij verzekerde de Toscaanse gemeenschap daarom van zijn protestantse overtuiging,
benadrukte de hoffelijkheid van het contact met de nieuwe bekeerling en besprak zijn eigen ziektebed en aanhoudende geloof als een test van religieuze standvastigheid en morele groei.
29-32;
319. Ruysch 1674-1677, f. 84v.
320. Ibidem.
321. Cf. Bepler 1994, 182-193.
322. Warneke 1995, 167-169; Fosi 2014, 154-174.
323. Ruysch 1674-1677, f. 163v.
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6.6. Conclusie
In Italië kwamen calvinistische reizigers onvermijdelijk in contact met katholieke denkbeelden,
tradities en gebruiken. Verschillende religieuze autoriteiten waren berekend op een toestroom
van noordelijke protestanten. Zij stichtten instituten voor de opvang, opvoeding en vorming van
bekeerlingen, bestraften reizigers die zich schuldig maakten aan de protestantse dwaalleer en
richtten hun pijlen op jonge elitereizigers. Tegelijkertijd wisten bezoekers zich te verenigen in ad
hoc protestantse gemeenschappen, doorgaans gesitueerd rondom ambassadeurs, studentenorganisaties of grote reisgezelschappen. Reisliteratuur raadde intussen aan om naar buiten toe een
neutrale façade op te zetten en ongezouten meningen alleen toe te vertrouwen aan een journaal
of een groep gelijkgestemden.
Het katholicisme was niet alleen een hindernis, maar ook een mogelijkheid. Reizigers waren geïntrigeerd door het afwijkende geloof en bezochten Rome met name tijdens het Heilige
Jaar, het katholieke feestjaar dat gepaard ging met een aaneenschakeling aan processies, pauselijke
missen en reliekvertoningen. Katholicisme gold als spektakelstuk. Onderweg leerden reizigers
om hun mening over andere landen en geloven op te schorten. De irenische idealen van het
achterliggende humanistische genre van de ars apodemica kwam in de praktijk neer op een pragmatische, tactvolle manier van omgang met andere geloven. Tegelijkertijd bevestigden religieuze
confrontaties een natieoverstijgende, confessionele identiteit, zo komt uit de besproken egodocumenten naar voren. Reacties op protestants-katholiek contact op de educatiereis kunnen worden
geduid middels een denkbeeldige thermometer. Aan het vriespunt vinden we bewondering en superlatieven, aan het kookpunt felle kritiek en spot. Reizigers konden met waardering schrijven
over de kunstwerken en architectuur van Italiaanse kathedralen. Dat was een seculiere blik op de
esthetiek van deze gebouwen. Ook wanneer het aankwam op status en sociale contacten, zoals
een bezoek aan een kardinaal of een pauselijke ceremonie, werden religieuze bezwaren terzijde
geschoven. Wanneer het aankwam op religie zelf, volgde vaak een andere reactie. Zo werden relieken en legenden met afstandelijkheid en scepsis beschreven. Met passiva en constructies als
‘men zegt’ rapporteerden bezoekers de verhalen die zij hadden opgevangen. Hun oordeel werd
zo uitgesteld of louter gesuggereerd. Anderen controleerden katholieke artefacten om de zin van
de onzin te scheiden en raadpleegden reisgidsen. Dergelijke reacties schommelen ergens in het
midden van de thermometer.
Aan de andere kant van het spectrum maakten Nederlandse bezoekers, net als Duitse of
Britse elitereizigers, gebruik van een wijdverspreid antikatholiek discours. Dat was erop gericht
om de tekortkomingen van het afgeworpen katholicisme bloot te leggen, zoals de pauselijke corruptie en het geloof in wonderen, vieringen en ceremonies. Met die kritiek legitimeerden en versterkten reizigers hun tegengestelde confessionele identiteit.
Het was tevens een duidelijk signaal aan het publiek van het reisverslag dat de schrijver
niet vatbaar was voor afvalligheid. Zelfs in Italië, het administratieve, politieke en emotionele
centrum van de katholieke kerk, moest de reiziger moreel standvastig blijven, een van de doelstellingen van de educatiereis als vehikel tot volwassenheid. Zoals te zien is in het geval van Albert Burgh kon een educatiereis anders uitpakken. Zijn bekering was het onderwerp van gesprek
in het thuisland en in de Nederlandse gemeenschap in Italië. Burghs casus laat zien hoe een
groep gelijkgestemden omging met een voormalige geloofsgenoot. Voor zijn huisgenoot, de
- 263 -

Italië

journaalschrijver Coenraad Ruysch, was Burghs bekering een narratief middel om zijn eigen tolerantie te onderstrepen, maar tegelijkertijd ook zijn grenzen aan te geven als calvinist.
In het oog van tijdgenoten zijn de scheidslijnen tussen religie en land dun of overlappen
elkaar. De besproken tekortkomingen van de katholieke kerk houden bijvoorbeeld ook verband
met typisch zuidelijke of Italiaanse kenmerken. Bovendien kunnen we ons afvragen of de kritiek
van protestantse reizigers enkel een herhaling van zetten was, het napraten van vastgeroeste antikatholieke topoi, zonder daarbij achterliggende religieuze problematiek en dogmatiek kenbaar te
maken. Hoe de kritiek ook uitpakte, het diende als middel om te schaven aan een eigen, protestantse identiteit en die te versterken.

De terugweg

7. De terugweg
7.1. Inleiding
In de winter van 1651 keerde de dichter Joannes Six van Chandelier (1620-95) terug naar huis.
Hoewel hij op de heenweg naar Venetië had gereisd in het gezelschap van de Haagse schilder Michiel Soetens (º1626) moest hij de oversteek nu alleen maken. Eenmaal thuis stuurde hij zijn reisgenoot een gedicht, ‘Berouw op de weeromreis van Venecie’:
Waarom keer ik, o Tirool,
Van de Veneciaanse daaken,
Niet door ‘t Milaaneesch vermaaken,
Maar dit sneeuw, en beerenschool?
Is dit schraale berghriool,
Waar rivieren ruischen, kraaken,
Waar de menschen doof geraaken,
Van een Nylval uit den pool:
Is dit boerenland, zoo pryslik,
Als een ander Itals deel?
Soetens, neen, ‘t is onbewyslik.
Loop vry met uw jongh penceel,
Naa landouwen, niet zo yslik,
Maar naar Rome, schoon, en eel.1
Terwijl de dichter zich voorbereidde op een barre tocht, raadde hij Soetens aan met volle teugen
van Rome te genieten. Uit zijn gedicht klinkt tegenzin om terug te keren en heimwee (of eigenlijk Fernweh) naar de Tiberstad. Six van Chandelier kon zijn trektocht niet voortzetten naar Milaan, maar moest terugkeren via Tirool. Dat was een schrikbeeld. Het Tiroolse landschap was een
riool van bergriviertjes en een vlakte van bevroren akkers. Anders dan in de negentiende eeuw,
toen de Alpen gelauwerd werden om hun combinatie van gevaar en schoonheid, werd het gebergte in deze periode vooral gezien als obstakel en scheidslijn. Dit sombere afscheidsvers is toepasselijk voor een hoofdstuk over de terugreis naar de Republiek langs Zwitserland en Duitsland.
Het weerspiegelt bovendien de lage dunk die reizigers doorgaans hadden van de Duitse landen.
Op de educatiereis gold Duitsland als transferland dat zelden tot enthousiasme stemde.2 Tegelijkertijd laat het gedicht zien hoe bezoekers het buitenland observeerden: soms laatdunkend (‘dit
schraale berghriool’), soms stereotyperend (‘dit boerenland’) en altijd in vergelijking met het vertrouwde (‘Rome, schoon, en eel’).3
Dit laatste hoofdstuk gaat over culturele confrontaties. Bij het zien van andere streken en
volkeren werden reizigers gedwongen om na te denken over hun eigen leefwereld. Ze noteerden
verschillen in natuur en cultuur, bevestigden en herkenden clichés over andere landen en dachten
na over het roemruchte of tragische verleden van het vaderland. Die confrontaties vonden constant plaats. Al tijdens hun eerste ervaringen in het buitenland werden reizigers door deze ver-

1. Six van Chandelier 1991, 86-88. Six van Chandelier stuurde het gedicht op in de winter van 1651-1652. Het
werd in 1657 uitgegeven.
2. Verhoeven 2009a, 47-51. Zie ook pagina 19.
3. Six van Chandelier 1991, 86-88.
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schillen overrompeld. Waar zij onderweg op een confessionele oase konden hopen – de calvinistische republiek Genève, hugenotendorpen aan de Loire of lutherse gemeenschappen in
Duitsland – waren culturele verschillen, veranderingen in gedrag en gewoontes, altijd aanwezig.
Twee concepten zijn nauw verbonden met de reflectie op het vreemde: nationale identiteit en kosmopolitisme. Die zaken worden in de volgende paragraaf nader toegelicht. Reizigers
namen met bewondering kennis van andere landen en culturen. Dat appreciëren van de Ander
was een van de doelstellingen van de hele onderneming. Tegelijkertijd was het zaak dat een bezoeker niet doorsloeg in ongeremd enthousiasme. Het kritiekloos waarderen en overnemen van
andere gebruiken betekende volgens apodemische reisgidsen immers een cultureel verraad. Het
goedkeurend opnemen van het buitenland was een kwestie van balans, met het overnemen van
goede eigenschappen enerzijds en het bevestigen van negatieve clichés anderzijds.
De eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk gaan nader in op culturele confrontaties. In
paragraaf 3 worden besproken hoe reizigers reageerden op grenzen, op duidelijke breukmomenten tussen het vertrouwde en het vreemde. Het gaat daarbij om scheidslijnen in het landschap,
maar ook om praktische wisselingen in taal, valuta en tijdmeting of veranderingen in godsdienst.
Tegelijkertijd blijft de vraag of reizigers niet altijd in een culturele bubbel door het buitenland
trokken, waarbij de invloed van het vreemde werd geminimaliseerd. Paragraaf 4 verkent op welke manier reizigers het vreemde bespraken. Zij werden daarbij beïnvloed door dominante karakterschetsen van andere landen. Ze zochten naar bevestiging van culturele clichés als Franse hooghartigheid en Duitse drankzucht. De Ander werd daarnaast besproken door kleine, maar in het
dagelijks leven onvermijdelijke zaken als klederdracht en eetgewoontes uit te vergroten. Die zaken weken duidelijk af van de standaard. Door het vreemde te vergelijken met locaties en gebruiken van thuis onthulde een reiziger ten slotte ook veel over zijn directe leefwereld, zoals zijn
alma mater, de kerktoren in zijn thuisstad of zijn ouderlijk huis.
Nationale geschiedenis en plaatsen van herinnering staan centraal in het tweede gedeelte
van dit hoofdstuk. In paragraaf 5 wordt besproken hoe nationale trauma’s als het Rampjaar hun
stempel drukten op reisverslagen. Bij zijn bezoek aan de Duitse stad Maagdenburg, dat tijdens de
Dertigjarige Oorlog volledig in de as was gelegd, werd Coenraad Ruysch (1650-1731) herinnerd
aan de trauma’s die zijn land had moeten verduren tijdens het Rampjaar. Nationale geschiedenis
speelt ook in paragraaf 7 een belangrijke rol. Dit onderdeel gaat verder in op lieux en objets de mémoire van vaderlandse grootheden als Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) en admiraal Michiel
de Ruyter (1607-76). In Delft stonden reizigers stil bij het praalgraf van Willem van Oranje
(1533-84) en in Leiden herdachten zij het Ontzet. Militaire en maritieme zeges werden ook herinnerd buiten de landsgrenzen. In de Engelse havenstad Chatham dachten bezoekers na over de
roemruchte overwinning die de Republiek had behaald tijdens de Tweede Engels-Nederlandse
Oorlog. Ook paragraaf 6 bespreekt plaatsen van herinnering, maar hierin wordt onderzocht in
hoeverre monumenten konden worden losgezongen van hun nationale connotaties. Reizigers deden vaak de grafmonumenten aan van geleerden als Erasmus (1466-1536) en Lipsius
(1547-1606), zogenaamde lieux de savoir. Het is daarbij de vraag in hoeverre educatiereizigers
waarden hechtten aan de afkomst van deze figuren.

7.2. Nationale identiteit en kosmopolitisme
Nationale identiteit wordt vaak beschouwd als een problematisch begrip. Niet alleen heeft het
moderne politieke connotaties, het is ook nauw verbonden met negentiende-eeuws nationalisme
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en de opkomst van de natiestaat. Wie werkt met deze begrippen stuit meteen op een wetenschappelijke tweestrijd. Twee kampen, aangeduid als ‘modernisten’ en ‘primordialisten’, zijn met
elkaar in debat over twee fundamentele vraagstukken: wat is een natie en hebben naties een startpunt?4 De eerst groep, met theoretici als Gellner en Anderson, ziet nationalisme als onlosmakelijk verbonden met de moderniteit. Het ontstaan van nationalisme wordt gesitueerd rond het begin van de negentiende eeuw. Primordialisten zien dit modernistische paradigma als dogmatisch
en pleiten ervoor om nationale identiteit ook in de vroegmoderne periode te bestuderen.5
Modernisten beschouwen nationalisme doorgaans als politieke ideologie. Het is een product van de moderniteit dat gepaard gaat met moderne veranderingen als economische
schaalvergroting en industrialisatie.6 Direct daaraan verbonden zijn complexe veranderingen in
het onderwijssysteem en de massacommunicatie.7 Invloedrijke historici als Benedict Anderson,
Eric Hobsbawm en Terence Ranger houden een top-down-aanpak aan door te kijken naar de rol
van de media en het belang van tradities. Anderson stelt de natie voor als ‘imagined community’.
Het is een gemeenschap van mensen die elkaar niet individueel kennen, maar die zich desalniettemin met elkaar verbonden voelen. Het bewust of onbewust stimuleren van symbolen, tradities
en oorsprongsmythes versterkt dit gevoel van verbondenheid.8
Primordialisten opperen dat nationalisme en nationale identiteit al eerder in de geschiedenis zijn te traceren. Mogelijk is nationalisme zelfs inherent aan een samenleving.9 Zij breken met
het jaar 1800 als startsein en stellen dat de historisch praktijk zich maar zelden conformeert aan
dergelijke heldere breuklijnen. Waar modernisten vaak gebruikmaken van grote theses en onderzoek op macroniveau, richten primordialisten zich op individuele casussen in specifieke landen
en samenlevingen.10 Die onderzoeken gaan bovendien vaak over de historische uitzondering. Zo
verkennen bijdragen in de bundel The Roots of Nationalism, onder redactie van Lotte Jensen,
casussen in Spanje, IJsland, Rusland, Wales, Hongarije en de Nederlandse Republiek.11 Socioloog
Philip Gorski bijvoorbeeld onderzoekt specifieke taalregisters in de vroegmoderne Lage Landen.
Het herhaaldelijk voorkomen en delen van begrippen en verhalen onderstreept een gemeenschappelijke identiteit.12 De aanpak van primordialisten leidt tot gedegen bron- en discoursanalyse, maar ook tot casuïstische, moeilijk te generaliseren resultaten, zeker in vergelijking met het
aantrekkelijke grote plaatje van modernistische tegenhangers.13
Miroslav Hroch en Joep Leerssen brengen een nuancering aan in het debat. Zij handhaven weliswaar het jaar 1800 als breekpunt, maar opperen ook om de bredere culturele wortels
van nationale identiteit te verkennen in het voorgaande tijdvak. Leerssen gebruikt voor deze
vroegmoderne nationale gevoelens het begrip ‘national thought’. Anthony D. Smith raakt aan

4. Zie voor een uitgebreide inleiding over deze academische tweekamp: Jensen 2016b, 11-17. Zie voor de tweede
vraag: Gellner 1996, 366-370; Smith 1996, 371-388.
5. Jensen 2016b, 11.
6. Idem, 12.
7. Gellner 1983, 1-10; Vroomen 2012, 10-11.
8. Anderson 1983, 1-6. Voor een introductie van de ideeën van Anderson, zie: Hague 2011, 18-25.
9. Onderzoekers die deze positie in het debat innemen, worden soms aangeduid als ‘pereniallisten’. Zie
bijvoorbeeld: Gat 2016, 32-46.
10. Jensen 2016b, 13.
11. Jensen 2016b.
12. Gorski 2010, 1428-1468.
13. Jensen 2016b, 13-14.
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hetzelfde thema met de termen ‘ethno-symbolism’ en ‘ethnie’.14 Een ethnie, in de woorden van
Leerssen, is “a group bonded intersubjectively by a chosen self-identification, involving a common sense of culture and historical continuity”.15 Het is een groep met een gemeenschappelijk
zelfbeeld, bepaald door een gedeelde geschiedenis en betekenisvolle culturele praktijken. Die geschiedenis en gewoontes hoeven niet ‘waar’ te zijn, maar moeten door de groep wel als zodanig
worden behandeld.16 Deze substroming maakt een onderscheid tussen nationalisme als politieke
ideologie post-1800 en nationaal denken pre-1800.17
Dit hoofdstuk besteed aandacht aan de culturele kant van het verhaal. Die kant kan worden onderverdeeld in een veelvoud aan deelonderwerpen. Denk daarbij aan een gedeeld verleden
en historische continuïteit, een nationaal ‘karakter’ met positieve en negatieve eigenschappen, een
gerespecteerd vorstenhuis, een gemeenschappelijke taal, een volkstalige literatuur, nationale
helden, monumenten en plaatsen van herinnering, een herkenbaar landschap, een traditionele
klederdracht, vlaggen en liederen.18 Hoewel deze thema’s doorgaans bestudeerd worden aan de
hand van literaire genres, kunnen zij tot op zekere hoogte ook worden gevonden in egodocumenten als dagboeken en reisjournalen. Reizigers bespraken een gemeenschappelijk verleden met
hoogte- en dieptepunten als de Opstand en het Rampjaar en bezochten lieux en objets de mémoire
van belangrijke vaderlandse figuren van statuur. Tegelijkertijd werd nationale identiteit bevestigd
door te verkennen hoe andere landen afweken van de Republiek. Het beschrijven, stereotyperen
en exotiseren van andere volkeren, klederdracht of eetgewoontes onthult even goed iets over de
achterliggende Nederlandse standaard waaraan waarde werd gehecht.
Ten slotte moet stil worden gestaan bij de vraag hoe ‘nationaal’ nationale identiteit eigenlijk was. Bij nationale identiteit valt op het eerste oog te denken aan het gedeelde zelfbeeld in de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De praktijk is weerbarstiger. De educatiereis was
met name een populair gebruik binnen Hollandse regentenkringen. Hoewel er ook Zeeuwen,
Friezen, Groningers en een paar Vlamingen in dit boek opduiken, heeft het onderzoek een
onvermijdelijk Hollandocentrisch accent.19 Het gaat hoofdzakelijk om Hollanders en hun Hollandse leefwereld. Reizigers verwezen en bespraken niet alleen hun volledige thuisland, maar ook
de regio of stad waarmee zij van kindsbeen af vertrouwd waren. Wanneer we het hebben over
vaderland of patria in de vroegmoderne tijd kan dat geografisch gezien een veel kleiner gebied
beslaan.20 Bij vroegmoderne nationale identiteit gaat het daarom vaak ook over regionale
identiteit.
Aan het andere uiterste staat kosmopolitisme, dat als begrip minstens zo lastig is te definiëren. In de vroegmoderne tijd werd het met name ingekaderd door achttiende-eeuwse verlichtingsdenkers als Diderot (1713-84). Als tegenovergestelde van xenofobie is kosmopolitisme het
vermogen om andere landen en culturen met plezier, interesse en bewondering te observeren en
als gelijken te accepteren.21 Wereldburgerschap varieert van ongebreidelde nieuwsgierigheid over

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Smith 1991, 19-42; Leerssen 2007, 14-15.
Leerssen 2007, 16.
Smith 1996, 106-130.
Jensen 2016b, 12.
Stein en Pollmann 2010, 13-18; Geerdink en Jensen 2013, 14-15.
Zie hiervoor ook pagina 10-21.
Tilman 1999, 7-53; Groenveld 1999, 55-81.
Jacob 2006, 1.
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andere culturen tot tolerantie en irenicisme.22 Van oudsher had de educatiereis een tolerant karakter. Schrijvers van reistraktaten waarschuwden bezoekers om het buitenland met een open geest
tegemoet te treden en met een grote boog om gevoelige thema’s als politiek en religie heen te
stappen.23 Zij adviseerden een kritische, maar tolerante blik op het buitenland. Zo konden bezoekers het meeste leren en hun thuisland optimaal verbeteren. Naast deze humanistische idealen
heeft tolerantie op de educatiereis een aardser randje. Dit type wereldburgerschap, het accepteren
van soms problematische culturele en confessionele verschillen, was immers onmisbaar tijdens
een toekomstige carrière in handel of politiek. Ten behoeve van winstvergroting moest een
koopman leren over de gebruiken en leefwereld van collega’s en concurrenten. Die houding was
ook cruciaal voor diplomaten, voor wie wederzijds respect en decorum een warm bondgenootschap konden bezegelen.24
In zijn onderzoek naar diplomatieke cultuur geeft de historicus Daniel Riches een meer
abstracte definitie van kosmopolitisme. Het is het aannemen van meerdere, soms tegengestelde
identiteiten of het tijdelijk negeren van aperte verschillen.25 Die wijze van compartimentalisering
is zeker van toepassing op de educatiereis. Auteurs van reisliteratuur wisten Frankrijk en Italië gelijktijdig te lauweren en te verguizen. Ze tikten jongeren op de vingers voor hun chauvinisme en
eenkennige gedrag, maar maakten eveneens een typetje van de geaffecteerde honnête homme die op
zijn buitenlandavontuur verpest en verfranst werd door juist te veel vreemde manieren.26 Reizigers benadrukten hun calvinistische identiteit door af te rekenen met katholieke processies en
heiligenverering, maar stonden vooraan bij de opening van de Porta Sancta of de pauselijke benedictie. Die schijnbare dualiteit is eigen aan de educatiereis. Een reiziger moest de juiste balans
zoeken tussen eigen cultuur en calvinisme enerzijds en tolerantie en bewondering voor het buitenland anderzijds.

7.3. Grenservaringen in Keulen
Op 4 september 1649 stak Arnout Hellemans Hooft tussen Emmerik en Kalkar de Rijn over. Hij
was geïnteresseerd in vestingbouw en beschreef nauwkeurig de schans met vier bolwerken aan
de overkant van de rivier.27 De rivier en fortificatie vormden een natuurlijke en menselijke breuklijn. In de dagen daarna merkte de reiziger de verschillen op die hij tegenkwam. De straten van
Neuss bleken heel anders dan die van Holland en bij aankomst in Keulen kreeg hij te maken met
een andere valuta, muntsoorten als ‘blaffers’, ‘vetmannekes’ en ‘koediefjes’:
Het geldt geeft hier ons groote veranderingh want een rijksdaelder reekenen sij op 19½
blaffer, dat is weinigh minder dan een stooter. Een albis of wispenningh is een, en van die
gaen der 4 in een blaffer, soo dat ‘er 78 albis of wispenningen in een rijksdaelder gaen; 1½
vetmanneken maeckt een wispenningh, en daer gaender 117 in een ryksdaelder; koediefjen
is de helft van een vetmanneken; een murfjen een 8e part.28

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Albrecht 2005, 9-15; Binney 2006, 1-10.
Games 2008, 27; Raunio 2019, 626-629.
Riches 2013, 11-16.
Idem, 10-11.
Zie voor deze dualiteit bijvoorbeeld: Warneke 1995; Cohen 2001, 129-141.
Hellemans Hooft 2001, 55-57.
Idem, 59.
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Naast vreemd muntgeld kreeg Hellemans Hooft te maken met confessionele verschillen. Waar
hij onderweg nog opmerkte dat het dorpje Monheim een calvinist op de kansel had, zag hij in
Keulen katholieke relieken: de beenderen van de elfduizend maagden van de martelares Ursula.29
Keulen was het eerste katholieke bolwerk dat hij op zijn reis aandeed. In zijn journaal en dat van
zijn tijdgenoten zien we verschillende grenservaringen terugkomen: van een natuurlijke scheiding
in het landschap tot confessionele en praktische verschuivingen. Die grenzen kunnen niet exact
op de kaart worden aangestipt, maar vormen een lange en veelzijdige transitie.30
Wie denkt aan moderne grenservaringen, associeert deze met een bureaucratisch apparaat: meanderende wachtrijen voor de paspoort- en visumcontrole, verveelde beveiligingsbeambten die passagiers door de metaaldetectoren drijven en een blikkerige intercomstem die de
correcte tijd en weersomstandigheden van de reisbestemming doorgeeft. Of het is juist de afwezigheid van duidelijke grenzen, waarbij alleen anderskleurige nummerplaten en anderstalige
bebording reizigers eraan herinneren dat zij in een ander Schengenland gearriveerd zijn. In de
vroegmoderne tijd waren grenzen radicaal anders – zowel waar ze lagen als wat ze precies afbakenden. Reizigers die per boot of paard het buitenland binnentrokken, ervoeren grenzen op een
andere manier. Deze paragraaf gaat nader in op deze ervaringen op basis van een driedeling tussen fysieke, praktische en confessionele grenzen.
Een grens kan gedefinieerd worden als een stabiele territoriale scheidslijn die aangeeft
waar het ene land ophoudt en het andere begint, aangegeven met kaarten, coördinaten en gpsdata. In de vroegmoderne tijd waren zowel het begrip ‘grens’ als de gebieden die een grens afbakende in hoge mate fluïde.31 Europa was immers versnipperd in tientallen politieke en dynastieke
constructies die per decennium of generatie konden verschuiven. Pas in de negentiende eeuw,
met de Italiaanse en Duitse eenwording als grote voorbeelden, werd die politieke lappendeken
overzichtelijker. Grenzen waren bovendien poreus, aangezien machthebbers zelden de macht en
politieke mechanismen hadden om grenzen te bewaken of af te sluiten.32 Grenzen kunnen ook
verwijzen naar een abstracter breukvlak tussen culturen, talen, etniciteiten en religies. Soms zijn
die grenzen exact te lokaliseren, zoals het begin- en eindpunt van joodse getto’s in vroegmoderne
Duitse steden. In de meeste gevallen kunnen dit soort grenzen, bijvoorbeeld tussen het christendom en de islam of een protestants noorden en een katholiek zuiden, niet exact worden
uitgetekend.33
In de late zestiende en vroege zeventiende eeuw verwees een grens doorgaans naar zichtbare afbakeningen in het landschap. Dat konden menselijke bouwwerken zijn, zoals stadsmuren
en vestigingswerken, of natuurlijke barrières, zoals rivieren, bergen, moerassen en woestijnen. In
dorpen en steden bakenden drempels, muren en piketpaaltjes rechtsgeldige gebieden af.34 Natuurlijke grenzen, de fines naturales, bleken met name een vruchtbaar begrip in het politieke denken van rechtsgeleerden als Hugo Grotius (1583-1645) en Samuel Pufendorf (1632-94).35 Dit

29. Idem, 58-60
30. Mac̜
zak 2001, 155-160.
31. Zie voor een inleiding op deze vraagstukken en een historiografisch overzicht van border studies: François,
Seifarth en Struck 2007, 7-32; Wilson en Donnan 2012, 1-25.
32. Kaplan 2013, 9.
33. Ellis en Esser 2006, 12-13; Roes 2007, 93-95
34. Ellis en Esser 2006, 12-13; Vogler 2006, 30-32; Baramova 2010, 7.
35. Baramova 2010, 7.
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grensbegrip werd ook geïncorporeerd in internationale verdragen. Het verdrag van de Vrede van
de Pyreneeën uit 1659 bijvoorbeeld stelde dat de Spaans-Franse conflicten, ontstaan in de jaren
na de Dertigjarige Oorlog, werden beslecht door de Pyreneeën aan te stellen als natuurlijke grens.
Die vloeiende grens werd pas in 1868 scherp gesteld met de plaatsing van grenspalen.36 Ook cartografie leunde sterk op rivieren, berggebieden en andere topografische elementen om verschillende gebieden te markeren.37 In de late zeventiende en achttiende eeuw verschoof deze aanpak
en kwam de aandacht te liggen op territoriale staten. Dat had deels te maken met de ontwikkeling van exacte meetmethodes, die mentale en culturele scheidslijnen op de kaart konden preciseren.38 Juridische en politieke belangen begonnen steeds meer mee te wegen en zetten de etnische,
culturele, religieuze en historische onderbouwingen voor een grens op de tweede plaats. Een Europees machtsevenwicht, een balance of power, werd belangrijker geacht dan dynastieën en
erfopvolging.39
Voor jongeren op educatiereis waren grenzen zelden het onderwerp van politieke en ideologische discussie. Het waren eerder imaginaire en gevoelsmatige overbruggingen tussen het bekende en het onbekende, opgetekend in reisverslagen.40 De overgang naar een nieuw gebied betekende vooral een culturele confrontatie – met mensen, maar ook met talen, geloven en
gebruiken. Dat was geen onmiddellijke en eenmalige cultuurshock, maar een voortdurende reeks
praktische hindernissen, culturele verwarringen of mentale speldenprikken. In het verlengde
hiervan kunnen we een typologie opmaken, een driedeling op basis van fysieke, praktische en
confessionele grenzen. Fysieke grenzen verwijzen naar de natuurlijke en artificiële barrières in
het landschap die reizigers onderweg opmerkten, variërend van rivieren en bergpassen tot stadsmuren en poorten. De toegang tot een nieuwe stad werd ook een grenservaring door controles
en douanebeambten die de juiste papieren eisten. Praktische grenzen hebben betrekking op een
wisseling van taal, voedsel, valuta, maten en gewichten of chronometrie, waarbij een reiziger bewust moest overschakelen naar een nieuw systeem. Bij confessionele grenzen werden reizigers
ten slotte gedwongen om na te denken over religieuze verschillen.

7.3.1. Achter de bergen
Bij aankomst in een nieuwe stad weidden reizigers uit over het omliggende gebied en het bestuur
van dat gebied. Dat waren vaste onderdelen van de stadsbeschrijving, van oudsher gebaseerd op
de thematische boomstructuren in klassieke traktaten over de ars apodemica.41 In hun verslagen
noteerden reizigers de zichtbare breuklijnen in het landschap. Dat konden menselijke bouwwerken van steen en hout zijn, maar ook natuurlijke elementen als rivieren en bergen.42 Meestal beperkten reizigers zich tot het noemen van de eerste of laatste stad van het nieuwe gebied. Waar
de grens precies lag, bleef in het midden. Stadspoorten golden sowieso als fysieke grensovergang.
De Ridder van Groenesteijn, die in 1666 met zijn oom door Europa reisde, had het zo over de
Oostenrijkse grensplaatsen Wiener Neustadt, “sijnde het leste stedeken van Oostenrijk”, Hirt,

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Vogler 2006, 31.
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“wesende de eerste plaetse van Carintien [Karintië]”, en Mürzzuschlag, “de eerste plaets van
Stiermarck [Steiermark]”.43 Naast steden vormden ook bruggen, vestigingswallen, kastelen, forten en poorten een duidelijke, kunstmatige afscheiding. Zo sprak Johannes Lieshoud (1628-63)
over de poort bij Porta Napoli, waar de Pauselijke Staat eindigde en het Koninkrijk Napels begon, en Carolus Casparus Neander (ºca. 1655) over “de grensen van t’ Spaensche gebiet” bij de
fortificatie van Lillo bij Brussel.44 In een brief aan zijn vrouw schreef Pieter de la Court van der
Voort (1664-1739) over de hoge muren en ravelijnen van de grensstad Saint-Quentin.45 Ook minder indrukwekkende bouwsels deden dienst als grenspaal. Egbert de Pomerede (º1628) en Arnout Hellemans Hooft namen beiden een Latijnse inscriptie over van “een marmelsteene hoop”
die het gebied van de Napolitanen aangaf.46 Reizigers leken het overigens niet altijd met elkaar
eens te zijn over de exacte grenzen. Het Italiaanse Vercelli, op de grens tussen Savoye en Piëmont, werd door de anonieme Amsterdamse vader louter de “frontierstad van den hertog van
Savoyen” genoemd, terwijl De Ridder van Groenesteijn ook stilstond bij de moeilijk doorkruisbare natuurlijke grens, de rivier Sesia.47 Tjepcke van Eminga (ca. 1657-1733) plaatste de scheidslijn dan weer bij een nabijgelegen kapelletje en Coenraad Ruysch (1650-1731) had het ten slotte
over “de bolwerken, halve maenen, ravelijen, fausebreen” van het plaatselijke fort.48
Wanneer een reiziger door de stadspoorten trok, kreeg hij ook te maken met de nodige
bureaucratische rompslomp. Douanebeambten en magistraten eisten de juiste paspoorten, gezondheidsattesten en in-, uit- en doorreisbewijzen. In enkele gevallen zijn die documenten overgeleverd, zoals een paspoort voor Joseph Huydecoper (1667-1709) voor zijn terugreis naar de
Republiek in 1688 of de laissez-passer in 1719 uitgereikt aan Paulus Teding van Berkhout
(1676-1757).49 Johan de Witt jr. (1662-1701), zoon van de vermoorde raadpensionaris, en zijn
Franse knecht Pinabel ontvingen in 1686 in naam van koning Lodewijk XIV (1638-1715) een
doorreisvisum naar Italië. Daarop werd de reiziger beschreven als een Hollander van 23 jaar,
groot van postuur en met een zwarte pruik.50 Naast paspoorten konden aanbevelingsbrieven van
hoogwaardigheidsbekleders en hovelingen van groot belang zijn, evenals inschrijfbewijzen aan de
Natio Germanica.51 Ook een gezondheidsbewijs was onmisbaar. Egbert de Pomerede schreef de
tekst van zijn ‘lettera di sanità’, verkregen in Genua en Livorno, over in zijn journaal.52 Die verklaring garandeerde dat de reiziger de grens kon oversteken zonder risico te lopen in quarantaine te
worden gesteld. Zeker in tijden van pest werd hier streng op toegezien.53 Om die reden adviseerde Abraham Göllnitz (†1643) in zijn reisgids Ulysses Belgico-Gallicus dat een Italiëganger het beste
Blois of Lyon als standplaats kon opgeven, omdat die streken bekend stonden om hun gezonde
lucht.54 Zulke tips konden de controle vereenvoudigen. Ook de Amsterdamse vader was genood-

43. Journael van mijne reijse 1666, 60; 62; 65.
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zaakt om in Augsburg zo’n gezondheidsattest aan te vragen om bij de Tirol de grens over te kunnen steken. Hij schreef hoe zo’n grenscontrole verliep:
Eer men van hier vertreckt moetmen zig van een Lettera di Sanita versien, die op het
Raadhuis gehaalt werd; want zonder die zou men Charnitz, de eerste plaats van Tirol, niet
passeren; men laat te Charnitz den gesondbrief ondertekenen, of anders zou men te
Primolan [Primolano], eerste plaats der Venetianen, aangehouden worden, en de
quarantaine moeten houden. Somtijts dog zelden vordert men ook den Pas van den
Souverein daarmen onderdaan van is te zien, waarvan men behoort versien te zyn, verders
word men geexamineert. Wie men is? Van waarmen komt? Waarna toe men gaat? &c. Men
moet voorzigtig zyn een plaets te noemen daar eenige besmettelyke ziekte is, oft en die
daarvan gesuspecteert word.55
Een grenscontrole was een obstakel. Reizigers bespraken hun ongemak wanneer valiezen werden
gecontroleerd, omgespit en gezegeld. Soms kwam daar een extra tol bij. Joan Geelvinck
(1633-1707) schreef dat op zilver en kleding een extra tarief werd geheven.56 Anderen meldden
juist dat een gulle fooi de meeste problemen kon laten verdwijnen.57
Naast bouwwerken en controles aan de poort noteerden reizigers de natuurlijke grenzen.
Egbert de Pomerede besprak zo de rivier Bidasoa bij Hondarribia “die Vrankrijck van Spanjen
separeerd, wat meer als een musquet schoot breed” en Tjepcke van Eminga vermeldde de rivier
de Panaro, die de gebieden van Modena en Bologna splitste.58 Vaak vormden natuur en bouwwerken een gezamenlijke grens. Het kasteel bij Montmélian was volgens De Ridder van Groenesteijn een onwinbare vesting en “de sleutel van gans Savoijen” vanwege zijn gunstige ligging in
de bergen.59 Het doorkruisen van natuurlijke grenzen kostte tijd en moeite. Een zeereis over het
Engelse Kanaal of het beklimmen van de Alpen werd gepresenteerd als een intensief en transformatief proces, waarbij de reiziger na legio natuurlijke ontberingen en reisongemakken als een
gehard man de overzijde bereikte.60 Hij zette zijn narratief kracht bij en etaleerde zijn mannelijkheid door op onderkoelde wijze te spreken over de gevaren op de route, variërend van piraten en
oorlogsschepen tot bittere kou en lawines. De rust en schoonheid van de eindbestemming vormden vervolgens een aangenaam contrast.61
Op de Noordzee konden reizigers geteisterd worden door Duinkerkse kapers, stormen
en verraderlijke zandbanken die van de korte overtocht een barre onderneming maakten. Het
Kanaal, een relatief kleine strook water tussen twee landen, gold als een natuurlijke barrière die
overwonnen moest worden.62 De doortocht gold bovendien als een liminale tussenruimte, waarbij reizigers niet langer deel uitmaakten van de Republiek, maar ook nog niet waren ingeburgerd
in de Engelse maatschappij. Dichters vereeuwigden de ontberingen op zee en beschreven het water als veranderlijk en verraderlijk. In het najaar van 1654 schreef Joannes Six van Chandelier
(1620-95) bijvoorbeeld het gedicht ‘Onweer, op weeromreis, uit Engeland, aan matroos’, waarin
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hij de Noordzee verbeeldde als hongerig monster dat na de recent beslechte oorlog tussen Engeland en de Republiek gewend was geraakt aan de smaak van bloed:
Hoe raast het diep, zoo woest, zoo dol,
Geswollen van de herrefstwinden,
Tot waaterbergen, om dit hol [schip]
Van oorlogh honghrigh te verslinden?
Of om te slingren teegen strand,
Van Vrankryk, of van Engeland?63

De terugweg

Vincent Laurensz. van der Vinne (1628-1702) grossieren in eindeloze opsommingen van valuta.
Hellemans Hooft noemde meer dan veertig verschillende munten, met namen als ‘juli’ (giuli),
‘lire’ (lira), ‘ongaro’ (Hongaarse dukaat), ‘oortje’ (oord) en ‘wispenning’ (wießpfennig).67 Bij aankomst in Keulen meldde zijn tijdgenoot, schilder Van der Vinne, twaalf muntsoorten:
Volght nu wat specij van gelt in Duijtsland in gebruijck is.
een ducaet 9 kopstuck
een konincxdaeld. 5 kopst.
een kopst. 5 batsen
een rijcxd. 4½ kopstuck
een ducaton 5½ kopstuck, doch worden hier weijnich of niet gevonden
een batse 2 albus ofte wiespeningh
een wiesp. 2 kruijtzers
een kruijtz. 2 peningen
een pening 2 heller
een sexer 6 heller
een gul 30 albus ofte wiespeningen.68

Een moeizame oversteek van een natuurlijke barrière werd door reizigers ook vaak gecontrasteerd met het idyllisch achterland. Weelderig groen en fruitbomen die zelfs in de koude wintermaanden sinaasappels en citroenen droegen, werden in detail beschreven. Toen Lodewijk Huygens (1631-99) in het najaar van 1660 per boot in Biskaje aankwam, werd zijn hele familie
geïnformeerd dat “de hele streek in dit seizoen vol met sinaasappel- en citroenbomen [is], beladen met bloemen en fruit.”64 Nadat hij de Alpen had doorkruist, kwam de Amsterdamse vader
een soortgelijk paradijs tegen. Bij Bolzano schreef hij over de groene Italiaanse valleien:
Van hier komtmen in schoone Valleyen, daar alles groen staat, Wyngaarden, korenlanden,
bloemen &c: de lucht getempert en warm, ‘t is of men van de winter in de soomer komt;
egter blyft men nog al tusschen ‘t hooge gebergte.65
Reizigers meldden de natuurlijke en kunstmatige grenzen op hun pad. Dat varieerde van feitelijke
vermeldingen van de eerste of laatste stad van de regio tot uitweidingen over barre bergtochten.

7.3.2. Geld, tijd en taal
Daarnaast hadden reizigers te maken met constante praktische, bureaucratische en alledaagse
grenzen, wisselingen in taal, valuta en chronometrie. In de herberg werd een bezoeker gedwongen om in een vreemde taal vreemde kost te betalen met vreemd muntgeld. Uitleg over de route
naar het volgende dorp werd gegeven met andere lengtematen en een andere manier van tijdrekening. Die wisselingen vormden een gevoelsmatige grens tussen de vertrouwde normen van de
Republiek en die van vreemde landen daarbuiten. Die grens was niet hard en onmiddellijk, maar
verschoof van dorp tot dorp. In het Franse Vieux-Condé kon Constantijn Huygens jr. (1628-97)
zich bijvoorbeeld niet langer behelpen in het Nederlands. In Péronne, een dorp tachtig kilometer
verderop, zag hij zich pas genoodzaakt om Franse munten uit zijn beurs te halen.66
Het omrekenen naar buitenlandse valuta zorgde voor de nodige hoofdpijn. Bij gebrek
aan een universeel systeem waren reizigers gedwongen om alles om te rekenen naar de standaard
van thuis. Dat was niet alleen noodzaak voor de reiziger zelf, die onderdak en maaltijden moest
bekostigen, maar ook voor het thuisfront. In brieven en kasboeken werden ouders immers op de
hoogte gehouden over de exacte leefkosten. In hun verslagen zorgden reizigers voor omrekenlijsten en weidden zij uit over nieuw muntgeld. De journalen van Arnout Hellemans Hooft en
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De Amsterdamse vader noemde de meest gangbare munten in Duitsland en Italië, maar merkte
wel op: “Het geld in Duytsland en in Italien verandert by na zoo dickwels als ‘er Souvereine
Staten zijn”.69 Vreemd geld was ook vermakelijk. In Londen deed Wicher Pott in 1684 de koninklijke munt aan, waar medewerkers “met een onuitsprekelijcke geswintheit het gecste gelt
maecken dat ergens in de werelt te vinden is”.70 Voor zijn vader voegde hij vreemde Engelse
munten toe aan zijn brief.71
Een andere praktische grens was de wisseling in chronometrie, de manier van tijdmeting.
Dat was het meest zichtbaar in Engeland, waar men nog de Juliaanse kalender aanhield. Die kalender verschilde tien à elf dagen van de nieuwe, Gregoriaanse die in de Republiek werd aangehouden. Reizigers naar Engeland vermeldden vaak beide data op hun brieven, aangeduid met
‘O.S.’/‘N.S’ (oude stijl/nieuwe stijl).72 Ook het rekenen in uren was verschillend. In de vroegmoderne tijd werd het leven nog niet gedomineerd door de klok. Uren hadden nog niet de precisie
en significantie als vandaag. Tijdrekenen was immers afhankelijk van de stand van de zon en de
lengte van een uur verschilde daarom per seizoen. Dankzij technologische innovaties, met als pijler de uitvinding van het slingeruurwerk door Christiaan Huygens (1629-95) in 1657, was het
mogelijk om in steeds meer exacte termen na te denken over tijd.73 Dagboeken waren een van de
eerste genres die getuigenis aflegden van die temporele verschuiving.74 Bij het zien van een klokkentoren op het marktplein verwezen reizigers naar de nieuwe manier van uren meten die in het
betreffende gebied werd aangehouden. In Neurenberg en Bolzano merkte Arnout Hellemans
Hooft “veranderingh in ‘t tellen van de uuren”.75 Op weg naar Italië in 1620 stond Constantijn
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Huygens (1596-1687) stil bij het Rathaus van het dorpje Rothenburg ob der Tauber. Die toren
had twee wijzerplaten. De ene volgde de standaard in de regio, de andere gaf ‘de boerenklok’
aan:
De klokkentoren heeft twee wijzerplaten, waarvan de ene in zestien uren verdeeld is en de
andere net als bij ons in twaalf. Deze laatste noemen zij de de boerenklok. Die met de
zestien uren slaat één als de zon opkomt en gaat op de langste dagen van het jaar helemaal
rond. Aan het begin van de nacht start hij weer bij één, en omdat hij dan maar acht uur te
lopen heeft, laat men hem verspringen bij het begin van de dag. Eén of twee keer per
maand wordt hij bijgesteld, afhankelijk van het seizoen. Deze tijdsaanduiding is in veel
keizersteden gebruikelijk, onder andere in Neurenberg.76
In Chiavenna was Huygens gedwongen om weer naar een andere standaard te schakelen. Het
eerste uur van de avond, dat volgens de bekende rekening gold als acht of negen uur, werd hier
één uur genoemd.77 Om verwarring te voorkomen noteerde Huygens voortaan beide tijden in
zijn journaal.78 In Bazel verbaasden reizigers zich ten slotte over de bijzondere lokale tijdmeting.
Die rekende het twaalfde uur (middag of middernacht) als het eerste uur. Pas in 1798 werd die
aparte ‘Basler Zeit’ afgeschaft.79 Bezoekers herhaalden de legende dat dit plaatselijke gebruik was
ingevoerd na een mislukte aanval op de stad. Volgens het verhaal werd Bazel ooit omringd door
vijandige troepen, die de stad om klokslag middernacht zouden aanvallen. Een stadswacht kwam
achter het complot, maar kon niet op tijd alle soldaten in gereedheid brengen. Hij schopte verwarring in de vijandelijke gelederen door de klok één uur vooruit te zetten, zodat zij dachten het
beginsignaal gemist te hebben.80 Van der Vinne schreef in zijn journaal over deze verwarrende
tijden:
Men seght dat dese stadt eens door verrassinghe soude ingenomen sijn geweest, maer de
klock 11 uren geslagen sijnde, sloegh het ure daer aen dat twaelf moste sijn en het teijken
en tijt des aenvallens een ure, waer door ‘tverraet ontdeckt sijnde, mosten aftrecken, en
hier om slaet de klock hier als noch een ure vroeger als op andre plaetsen, want ist elders
11 uren tis hier 12 uren, ist op een ander 12 tis hier een ure, etc.81
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den, Parijs en de Loirestreek werden vervolgens taaldocenten ingehuurd. Dat blijkt uit reisjournalen, maar ook uit kasboekaantekeningen en brieven waarin ouders geïnformeerd werden over
de vorderingen van hun kroost. Voor educatiereizigers was het spreken van een vreemde taal niet
alleen bittere noodzaak, maar ook een extra motivatie om bij terugkomst goede sier te kunnen
maken.83 Ook noteerden zij in welke stad of streek het beste Frans of Italiaans werd gesproken.
Tutor Neander meldde dat Blois gerenommeerd was vanwege “de suiverheijt der Franse taele”
en Siena vanwege “de nettigheijt der Italiaansche spraak”.84
Wanneer reizigers zich niet langer in hun moerstaal konden uiten, noteerden zij dat in
hun journaal. Pieter de la Court (ca. 1618-85) schreef bijvoorbeeld dat hij zich in Antwerpen nog
in het Nederlands verstaanbaar kon maken, maar dat hij in Brussel moest wisselen naar het
Frans.85 In Trento merkte Johannes Lieshoud op dat men Italiaans begon te spreken.86 Ook binnen de Republiek ervoeren reizigers taalverschillen. In het Friese Molkwerum bij Stavoren, “een
Dorp seer wonderlijk in taal en ordonnantie van timmeren”, voelde de Zeeuwse reiziger Cornelis
de Jonge van Ellemeet (1646-1721) zich in 1666 genoodzaakt om een gids en tolk in te huren.87
Halverwege de zeventiende eeuw maakte het idee opgeld bij geleerden als Franciscus Junius
(1591-1677) dat in Molkwerum en het nabijgelegen Hindeloopen de gebruiken en taal van de
oude Friezen bewaard waren gebleven.88 Dat was ook de reden waarom Johan de Witt (1625-72)
het dorpje nadrukkelijk aanprees bij de Toscaanse kroonprins Cosimo III de’ Medici (1624-1723)
op diens toer door de Republiek in 1669.89
Naast het noteren van taalgrenzen kozen schrijvers ervoor om de taal in hun journaal te
spiegelen aan de taal van het land. Tjepcke van Eminga schreef zo een groot gedeelte van zijn
stadsbeschrijving over Rome in het Italiaans, gebaseerd op en gekopieerd uit eigentijdse reisgidsen, zoals Gregorio Leti’s Itinerario della corte di Rome en Girolamo Lunadoro’s Relazione della Corte di
Rome.90 Reizigers wisselden wel vaker van voertaal, zoals blijkt uit de journalen van Joan Thijs
(1621-53), Joan Huydecoper jr. (1625-1704), Lodewijk Huygens en Adolph Hendrik van Rechteren (1656-1731).91

7.3.3. Grenzen van geloof

Ten slotte kregen reizigers te maken met taalgrenzen. Om zich in het buitenland verstaanbaar te maken, kochten en bestudeerden zij woordenboeken en taalgidsen. Hoewel sommige herbergiers en hospita’s de Nederlandse taal machtig waren, was een reiziger doorgaans aangewezen op standaardformules en oefendialogen. Die stelden een gast in staat om te informeren
naar warme maaltijden, de stalling van zijn paard en het delen van kamers en bedden.82 In Lon-

Naast fysieke en praktische grenzen beschreven reizigers de confessionele grenzen die zij overstapten. Die grenzen waren deels afhankelijk van de belevingswereld van reizigers en hun verwachtingspatronen over andere geloven en volkeren. Ideeën over religieuze grenzen werden beïnvloed door de ars apodemica, het achterliggende genre van reisteksten dat adviseerde dat
stadsbeschrijvingen ook ingingen op religieuze machtsverhoudingen en de voornaamste geestelijke bouwwerken.92

76. Huygens 2003, 75-77. Vert. Frans Blom. “Il y a deux monstres au clocher, dont l’une tient 16 heures et l’autre
12 comme les nostres, ce qu’ils appellent la cloche des païsans. Celle des 16 heures sonne 1 au soleil levant, et acheve
tout son tour aux plus longs jours d’esté, puis recommence avec la nuit, et, n’en pouvant achever que 8, on luy fait
faire le saut, pour derechef entamer le jour; cela ce redresse selon les saisons, une ou deux fois par mois, et se
pratique cet ordre en plusieurs villes imperiales, comme entre autres à Nuremburgh.”
77. Idem, 103.
78. Idem, 105; 109; 129; 131; 139; 143.
79. Dorhn-van Rossum 1996, 116-117.
80. Messerli 1995, 33.
81. Van der Vinne 1979, 91. Cf. Journael van mijn reijs 1682, ff. 31v-32r.
82. Mac̜
zak 2001, 57-61. Zie voor dit type taalgidsen ook: Van der Helm 2014, 29-40; Gallagher 2019.
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Confessionele grenzen liepen ruwweg gelijk met de invloedsferen van machthebbers.93
Sinds de Godsdienstvrede van Augsburg uit 1555 gold in de Duitse landen de rechtsregel ‘cuius
regio, eius religio’ – wiens gebied, diens gebed – dat stelde dat een landvorst zelf mocht kiezen of
zijn territorium de katholieke of lutherse godsdienst aanhield.94 Die bepaling was bedoeld om interconfessionele conflicten in de regio uit te bannen, maar resulteerde juist in de afbakening van
verschillende religieuze gebieden.95 Er lijkt ook overlap te zijn tussen religieuze en fysieke
grenzen. De Alpen, die al met de nodige topiek en symbolisch gewicht waren beladen, konden
zo figureren als een grove scheidslijn tussen het protestantse noorden en het katholieke zuiden.
Met de term oltramontani, de ‘overbergsen’, werd in Italië verwezen naar bezoekers uit de noordelijke landen die de rooms-katholieke doctrine niet naleefden.96 Deze verdeling op basis van
machthebbers en natuurlijke grenzen doet echter geen recht aan grenszones waarin verschillende
confessionele identiteiten botsten, naast elkaar bestonden of samensmolten.97 Voor leden van
homogene gemeenschappen, zoals inwoners van kleine katholieke en protestantse kantons in
Zwitserland of regio’s in de Palts, was de grens altijd slechts een paar kilometer verwijderd en
waren ontmoetingen praktisch onvermijdelijk.98 Naburige gebieden konden bovendien een symbiotische relatie aangaan, waarbij andersdenkenden voor hun godsdienstuitoefening de grenzen
overstaken. Omwille van economische belangen gedoogden bestuurders van het vroegmoderne
Vaals en Aken bijvoorbeeld dit type interconfessioneel verkeer.99 Daarnaast lagen de scheidslijnen
niet alleen tussen steden, maar ook binnen steden. Zo kenden de bewoners van Augsburg verschillende geloven met bijbehorende gebruiken en rituelen.100
Confessionele grenzen kunnen ook gezien worden als individuele, mentale ervaringen.101
In Frankrijk en Italië werden bezoekers ondergedompeld in een katholieke leefwereld en werden
zij voortdurend geconfronteerd met katholieke relieken, gebruiken en processies. Hun reacties
daarop varieerden. Reizigers konden neutrale of bewonderende uitspraken doen over de esthetiek van roomse kerken, de geloofwaardigheid van vermeende wonderwerken in twijfel trekken
of met onverholen spot processies en gebruiken over de hekel halen. Eensgezind gingen calvinistische bezoekers niet om met hun katholieke buren, maar in alle gevallen leken deze confessionele confrontaties te hebben geresulteerd in een cultuurshock. Onderweg konden reizigers hun
toevlucht vinden in de calvinistische republiek Genève, Franse hugenotendorpen aan de Loire en
ad hoc gemeenschappen van geloofsgenoten.102 Die sfeer schermde hen af van de katholieke
buitenwereld. Wanneer er geen gevestigde gemeenschappen waren, vervulden gehuurde kamers
een vergelijkbare rol.
Het ontstaan van joodse getto’s laat zien hoe een vroegmoderne stad kon worden opgedeeld in confessionele grenzen. Joodse gemeenschappen in steden als Frankfurt am Main, Avig-

93. Johnson 2006, 151.
94. Walsham 2015, 230-231.
95. Kaplan 2013, 8.
96. Mazur 2016, 9.
97. Johnson 2006, 151.
98. Kaplan 2013, 6-7; Vogler 1992, 309-313.
99. Kaplan 2013, 16.
100. Saflay 2011, 10-11.
101. Johnson 2006, 152.
102. Zie voor het belang van hugenotendorpen: Verhoeven 2010, 615-634. Zie voor de ad hoc gemeenschappen van
geloofsgenoten: Ferretto 2013, 145-158; Externbrink 2013, 232-234.
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non en Venetië werden sinds de vijftiende eeuw gedwongen te leven in aparte, afgesloten wijken.103 Frankfurt kende een grote instroom van welvarende joodse handelaren die in naburige
steden als Keulen, Augsburg en Neurenberg waren verbannen. De stichting van het getto in 1462
was een logische vervolgstap op de reeks discriminatoire juridische beperkingen die het stadsbestuur in de jaren daarvoor aan de gemeenschap had opgelegd. Het getto werd fysiek van de stad
gescheiden. Het bestond uit een nauwe straat buiten de middeleeuwse muren en slotgracht. Bewoners hadden toegang tot Frankfurt via drie poorten die ‘s nachts, op zondagen en op feestdagen werden gesloten. Aanvankelijk ging het om een kleine commune van circa vijftien huizen en
een synagoge, maar gedurende de zeventiende eeuw groeide het getto uit tot een volgebouwde
straat die meer dan tweeduizend joden huisvestte.104
Voor reizigers waren de joodse getto’s een curiosum. De bewaakte poorten scheidden
joden van de rest van de stad, maar ook hun uiterlijk deed dat. Bewoners waren immers verplicht
om een duidelijk merkteken te dragen. Zo beschreven Pieter de la Court en Constantijn Huygens
jr. de gele hoeden van de joden in Avignon. Arnout Hellemans Hooft ging in op de rode hoeden
in Venetië en de rode lapjes die bewoners van het getto in Frankfurt op hun mouw moesten
spelden.105 Johannes Lieshoud had het tijdens zijn bezoek aan het Frankfurtse getto overigens
over “een geel ootje op de mou”.106 Ook andere uiterlijkheden spraken tot de verbeelding. De
Antwerpse drukker Balthasar Moretus II (1615-74) spotte bij zijn bezoek aan Frankfurt over de
“groote baerden en lobben dat seer wel te passe comt om iemant te bedrighen met tuijtelinghe
[prullaria] daer sij ieder om quellen.”107 Reizigers noemden ook andere discriminatoire restricties
die vaak in de vorm van tolgelden en belastingen werden opgelegd. De Amsterdamse vader
meldde dat inwoners van het Keulse getto moesten betalen om gechaperonneerd door de stad te
gaan.108 Egbert de Pomerede had het over een beroepsverbod in Rome.109 Volgens Carolus Casparus Neander moesten joden in Avignon iedere week betalen voor een verplichte katholieke
mis.110 In Rome bezocht Coenraad Ruysch een synagoge, waar iedere sabbat een dominicaan
kwam preken om joden te bekeren:
Ieder jood is geobligeert hier te koomen, doch ‘t gelt dispenseert veele. Een sbirri [agent]
wandelt continueel door de kerck, met lange stock de slaepende al vrij wat gevoelich
wackker maekende. Geen eenige jood is exempt van een orangie hoet te draegen tot
ondersceijt tussen de cristenen.111
Antisemitisme was aan de orde van de dag. Soms deden reizigers tussen neus en lippen
door anti-joodse uitspraken. Balthasar Moretus II schreef over joden in Keulen dat zij “met
recht ballinghen van dese stadt waren”.112 De handelaar Pieter van der Meersch (º1677) deelde de

103. Kaplan 2012, 192.
104. Backhaus 2016, 15-28.
105. De la Court 1928, 23; Huygens 1888, 132; Hellemans Hooft 2001, 64.
106. Lieshoud 1652, 7.
107. Moretus II 1664-1664, f. 4v.
108. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 10r.
109. De Pomerede 1648-1650, 19.
110. Neander 1680-1683, 60.
111. Ruysch 1674-1677, f. 58r.
112. Moretus II 1664-1665, f. 1v.
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schuit naar Gouda met “een smous, & een partij Bedelaers”.113 Bij anderen was antisemitisme virulent. Bij aankomst in Frankfurt schreef de Amsterdamse vader dat een vreemdeling daar onmiddellijk belaagd zou worden door vijfentwintig joden die hem een poot wilden uitsteken. Het
ontstaan van de Frankfurter pogrom uit 1241, de beruchte Judenschlacht waarbij honderdtachtig
joden om het leven kwamen, weet hij aan het handelen van twee joodse ouders die zich fel uitspraken tegen de doop van hun zoon.114 Die familiegeschiedenis culmineerde volgens de auteur
in een bloedbad. Joden zouden een deel van de stad in lichterlaaie hebben gezet en werden daarop ter dood veroordeeld.

7.3.4. De nabijheid van thuis
Fysieke, praktische en confessionele grenzen overlappen en doorkruisen elkaar. Toch kunnen we
de kanttekening plaatsen dat reizigers vaak afgeschermd bleven tegen de volle impact van het
vreemde. Omdat zij nauw in contact bleven staan met land- en geloofsgenoten en zo een eigen
‘bubbel’ vormden, werden zij vrijwel nooit volledig ondergedompeld in een andere maatschappij.
Auteurs van apodemische reistraktaten maakten zich zorgen om deze afzonderingsdrang van
jongeren. Voor een optimale buitenlandervaring, zo ging de gedachte, was het namelijk essentieel
dat jongeren zich losmaakten van het vertrouwde. Zij moesten nieuwe streken niet met klinische
distantie observeren, maar zich juist mengen in een nieuwe gemeenschap. “Doe in Rome als de
Romeinen”, luidt het adagium van Sint-Ambrosius dat in reisliteratuur steevast werd herhaald.115
In zijn inleidende instructies verwoordde de Amsterdamse vader het als volgt:
Men moet zig ook in geen groot geselschap van syne landslieden op reys begeven, want
veel hoofden, veel zinnen. Daarenboven schooren sy altyt te zamen, en zonderen zig van
de vreemde natien af, waar door men by die alsoo onkundige, als men zelfs is, blyvende,
weinig of niets van de taal, gewoontess, regeering der landen etc. profiteert.116
De auteur raakt hier aan twee belangrijke concepten. Allereerst is het een van de hoofdideeën
van de liminaliteitstheorie dat een individu zich fysiek en mentaal losmaakt van het vertrouwde.
Een reiziger moest worden ondergedompeld in een andere cultuur om als veranderd man terug
te kunnen keren. Tijdens dat proces, een liminale fase, bevond hij zich in het hechte gezelschap
van deelgenoten, medereizigers die dezelfde ervaring opdeden.117 De Amsterdamse vader observeerde het probleem dat Nederlandse jongeren in het buitenland te veel samenklitten en mogelijk geen contact meer hadden met de rest van de stad. Daarmee kwam niets van hun dure
educatiereis terecht. Het onbekende moest worden opgezocht.
Een tweede concept dat we hieraan kunnen verbinden, is de ‘tourist bubble’. In de
programmatische inleiding van haar boek Hosts and Guests beschreef Valene Smith hoe moderne
toeristen weliswaar fysiek aanwezig zijn in het buitenland, maar zich sociaal verre houden van
een andere cultuur:

113. Van der Meersch 1700, 1.
114. Karpf 1995, 65.
115. Stagl 1995, 75-76; Nadór-Ablonczyné 2011, 86.
116. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 6r-6v.
117. Turner 1966, 95-96.
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To fulfill social needs, overseas visitors in particular find identity by congregating with
their compatriots in bars and lobbies, thereby creating their own reality – their ‘tourist
bubble’ – of being physically ‘in’ a foreign place but socially ‘outside’ the culture.118
In hun handboek The Tourist Gaze schrijven de sociologen John Urry en Jonas Larsen dat een
dergelijke beschermende bubbel wordt gecreëerd en georkestreerd door de toeristenindustrie.
Een moderne reiziger waant zich als het ware in een luchtdichte zeepbel, die ieder spoor van
vreemdheid afstoot. Zo’n toeristische bel wordt in stand gehouden door vliegtuigen, hotels, restaurants en tourgidsen, zodat reizigers zich altijd in het vertrouwde en geruststellende gezelschap
van medetoeristen bevinden.119 Tegenwoordig hebben toeristen een haat-liefdeverhouding met
deze bubbel. Aan de ene kant wordt het reizigers makkelijk gemaakt. Reisbureaus, tourbussen en
apps maken het simpel om de hoogtepunten van de stad te zien. Aan de andere kant wordt een
‘authentieke’ stadservaring belemmerd. De bubbel maakt het moeilijk om te ontsnappen aan de
drommen medetoeristen. Tot op zekere hoogte valt het moderne concept van de ‘tourist bubble’
toe te passen op educatiereizigers uit de zeventiende eeuw.120 Op welke manieren maakten reizigers uit de zeventiende eeuw gebruik van deze bubbel om het buitenland te verkennen? In
hoeverre is dat een probleem in het onderzoek naar identiteitsbepalende confrontaties?
Allereerst zorgden ouders er zelf voor dat hun kinderen in een bubbel terechtkwamen.
Om de kosten te drukken en om een zekere mate van veiligheid te garanderen, stuurden zij hun
zonen in kleine groepjes naar het buitenland trokken. Het alternatief, alleen reizen, was onaantrekkelijk. In 1649 liet Joannes Six van Chandelier zijn reisgenoot Abraham Grenier (1626-60)
achter in Angers en trok op eigen houtje naar Spanje. In zijn gedicht ‘Op myne eensaame reise,
een groot stuk weeghs door Vrankryk’ weidde de dichter uit over de potentiële gevaren van zo’n
eenzame tocht. Het trotseren van struikrovers en hongerige wolven was waanzin:
Hebt ghy dan draavende tweehondert myl gemeeten,
In Vrankryk, wel te pas, door bosch, gebergte en veld,
Een vreemdelingh, schier stom, en nimmermeer verselt,
Dan van uw schaaduw in de son schuin bygeseeten?
Walt zult gy dan den dank van zoo veel voorspoeds weeten?
Dat ghy niet siek wierd noch veel mylen had mistelt,
Noch deerelyk vermoort, van roofsiek straatgeweld,
Noch van een graagen wolf, of beer waart opgevreeten?
Uw dubble wysheit, Six, eenvoudig van verstand?
‘t Was groote sotticheit alleen zoo ver te trekken.121
Een reisgezelschap bestond uit familieleden en vrienden uit hetzelfde sociaal-economische milieu.122 Arnout Hellemans Hooft trok door Europa met een kleine schare aan vrienden en oud-stu-

118. Smith 1978, 6.
119. Urry en Larsen 2011, 62-64.
120. Het grootste struikelblok daarbij is dat het concept gericht is op modern massatoerisme, inclusief een
dominante toeristenindustrie. Ook in de vroegmoderne tijd wisten uitbaters handig in te spelen op de wensen van
hun buitenlandse bezoekers, maar zeker niet op dezelfde internationale schaal als in de twintigste en eenentwintigste
eeuw. Voor het belangrijke onderscheid tussen de educatiereis en toerisme, zie: Towner 1985, 293-333.
121. Six van Chandelier 1991, 33.
122. Verhoeven 2009a, 55-57.
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diegenoten, terwijl Cornelis de Jonge van Ellemeet met twee neven het buitenland verkende.
Vaak werd een reis met z’n tweeën ondernomen. Johan en Cornelis de Witt (1623-72), Jacob
(1671-1728) en Pieter van der Dussen (1673-1726), Philips (1636-89) en François de Zoete van
Laecke (1637-1720), Johan Thijs en Job Ludolf (1624-1704), Johannes Lieshoud en Nicolaas
Langendeijk, Jacob van Foreest (1640-1708) en Nanning van Loon, Coenraad Ruysch en Dirck
van Hoogeveen, Hendrik Jordens (1663-1715) en Antoni Eeckholt, Joannes Kool (1672-ca.
1708) en Lucas van Voorst (1670-1738) en vele anderen verkenden in tweetallen het continent.
Hoewel de familiebanden van verschillende ‘neven’ niet altijd even helder zijn, kwamen reisgenoten uit hetzelfde milieu.
Daarnaast omringde een gezelschap zich met bedienden. Dat personeel voorzag niet alleen in allerlei hand- en spandiensten, maar gaf ook het signaal af dat het hier om heren van
stand ging.123 Zijdelings weten we dat het personeel een oogje in het zeil hield. Knecht Hendrik
Clerits bijvoorbeeld zou door de weduwe Leonora Hellemans (1595-1661) royaal beloond worden als hij haar zoon Arnout in goede gezondheid terugbracht.124 Hoewel reisverslagen doorgaans weinig aandacht schenken aan meereizend personeel en namen slechts incidenteel opduiken, valt te bedenken dat bedienden de bubbel versterkten.125 Een reiziger kon in een vertrouwde
taal converseren met de bode en de bediende. De bubbel was misschien wel het meest zichtbaar
tijdens een diplomatieke missie, waarbij vooraanstaande diplomaten werden vergezeld door een
stoet personeel. De gentilhomme Lodewijk Huygens (1631-99) bijvoorbeeld reisde in 1660 naar
Madrid in een Nederlands gezelschap van circa negentig man. In deze suite van Johan van Merode (1607-66), Godard Adriaan van Reede van Amerongen (1621-91) en Philips Aebinga van Humalda (ca. 1616-72) bevonden zich diplomaten van hogere en lagere functie, meegezonden
gezinnen, gentilhommes, een hofmeester, persoonlijk secretarissen, een predikant, een chirurgijnbarbier, een officiële kunstschilder, trompetspelers, een dispensier, een bottelier, een keldermeester, een chef en souschef, een portier, klerken, kamerdienaars en wasvrouwen.126 Een volledige
gemeenschap ging op reis.
Daarnaast kwamen educatiereizigers tijdens een langer stadsverblijf in contact met landgenoten ter plaatse. Soms waren die contacten al tijdens de voorbereidingen gelegd of had een
reiziger een aanbevelingsbrief op zak.127 Bankiers en ambassadeurs fungeerden als spin in het
web. Zij brachten een kleine, ad hoc commune aan land- en vooral geloofsgenoten bijeen. Dergelijke netwerken van vaderlandse en overzeese contacten kunnen, zeker in het geval van overgeleverde correspondentie, vaak tot in minutieus detail in kaart worden gebracht, ook al was de lijst
aan internationale spelers voortdurend aan verandering onderhevig. Zakenpartners, bankiers en
handelshuizen, bevriende hovelingen, geleerden en kunstenaars, ambassadeurs, familieleden en
‘neven’ uit tweede en derde graad: zij staan in de coulissen van het verslag en zorgden ervoor dat
een educatiereis in goede banen werd geleid. Deze enclaves van Nederlandse bezoekers waren
bruikbaar tijdens het regelen van fondsen en onderdak. Ze brachten reizigers in contact met geleerden en vorsten, organiseerden tripjes naar bezienswaardigheden en speelden nieuwsberichten

123. Verhoeven 2009a, 106-128.
124. Hellemans Hooft 2001, 22-23.
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en roddels uit het vaderland door. Samen bezochten zij in Frankrijk de dienst in een nabijgelegen
hugenotendorp, zoals die in Charenton-le-Pont bij Parijs en Saint-Romain-au-Mont-d’Or bij
Lyon.128 Feestdagen werden in elkaars gezelschap gevierd. Coenraad Ruysch bracht in Rome de
donkere dagen voor Kerst door met landgenoten, die zich binnen hadden verschanst om niet
thuis te kunnen geven aan de opdringerige stoet lakeien en gardisten die de deuren afgingen voor
hun kerstgratificatie. Ruysch beschreef eveneens hoe de Nederlanders elkaar te grazen namen op
1 april, ‘verzenderkensdag’, en hoe zij op Driekoningen lootjes trokken om het traditionele Driekoningenspel te spelen.129
Van bijzonder belang waren de nationes, de internationale studentenverenigingen die sinds
de Middeleeuwen Italiaanse en later Franse universiteitssteden bevolkten. In Padua, Bologna, Orléans en Bourges konden reizigers zich intekenen bij de Natio Germanica.130 Arnout Hellemans
Hooft en zijn reisgezel Diederik van Voorhout, baron van Sevenhuysen, schreven zich in Siena
in, terwijl hun reisgenoot Andries Kieft het juristenmatrikel van Padua tekende.131 Gerard Horenken (1663-1712) schreef zich in Orléans in, waarvan zijn overgeleverde diploma nog getuigenis
aflegt.132 Anderen traden toe tot het bestuur. Volkert Teding van Berkhout (1601-32) was consul
van de Natio Germanica in Siena, terwijl Willem van den Vondel (1603-28) de functie van assessor bekleedde in Orléans.133 De onderverdeling in nationes verschilde per universiteit en verwees,
anders dan de naam doet vermoeden, niet naar afgebakende staten. De universitas ultramontanorum
van Bologna bijvoorbeeld, de universiteit voor ‘overbergse’ studenten, had Gallische, Picardische,
Bourgondische, Normandische, Catalaanse en Hongaarse nationes.134 Door zich in te schrijven in
de natio, traden reizigers in de voetstappen van hun voorgangers. Bij inschrijving aan de universiteit van Orléans bladerde Tjepcke van Eminga door de stukken om de handtekening van zijn vader Sicke (1638-82) te vinden.135
Inschrijven in de Natio Germanica had allure en bood een groot aantal sociale en juridische voordelen. Volgens Hendrik Jordens, die eind maart 1685 Orléans bezocht, had de natio
“groot regt in die stadt, ‘twelck te lang is om te schrijven.”136 In Italië stonden leden voor vergrijpen terecht bij een eigen tribunaal en kregen zij het voorrecht om gewapend over straat te gaan.
In Frankrijk kregen familieverwanten aanspraak op de bezittingen van overleden reizigers, terwijl
dat voorrecht normaliter de staat zou toekomen. Een inschrijfbewijs versoepelde de douanecontroles en deed dienst als paspoort.137 Er waren ook kleinere privileges. Zo was het leden in Siena
toegestaan om deel te nemen aan de hazen- en patrijzenjacht.138 De sociëteiten in Bourges en Orléans bezaten een eigen bibliotheek en organiseerden Franse taallessen, een populair onderdeel
van het educatieve curriculum in deze contreien. Vanuit de natio werden uitjes georganiseerd naar

128. Verhoeven 2010, 625.
129. Ruysch 1674-1677, f. 43v; 65v; 109v.
130. Premuda 1963, 97-105; Frank-van Westrienen 1983, 143-145.
131. Frank-van Westrienen 1983, 142; Hellemans Hooft 2001, 145-146.
132. Frank-van Westrienen 1983, 147.
133. Idem, 326; 332.
134. Rashdall 2010, 184-185.
135. Van Eminga 1678-1682, f. 71v.
136. Jordens 1684-1685, [88].
137. Premuda 1963, 97-105; Frank-van Westrienen 1983, 143-145.
138. Van Eminga 1678-1682, f. 59r.
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steden en kastelen in de omgeving, evenals naar het plaatselijke theater, waar leden in Orléans
aanspraak konden maken op vrije plaatsen.139
Door de aanwezigheid van een Nederlandse gemeenschap werden ook gebouwen aangekocht. Buitengewoon belangrijk waren begraafplaatsen. Het stoffelijk overschot van reizigers kon
immers niet eenvoudig de Alpen worden overgedragen. In de universiteitsstad Siena werden lichamen ondergebracht in de Basilica di San Domenico.140 Volgens Egbert de Pomerede stond
boven de crypte de Latijnse spreuk “Impia mors rapuit quos huic Germania misit” – “de trouweloze dood heeft hen geroofd die Germania heeft gezonden”.141 In Livorno regelde de Congregazione Olandese-Alemanna net als de Italiaanse nationes de gerechtsgang en gezondheidszorg
voor buitenlandse bezoekers. Zij beschikte over een eigen begraafplaats in de crypte van de Chiesa della Madonna. In die kerk had de gemeenschap een eigen altaar, gericht aan Sint-Andreas.142
Vanaf 1683 was er ook een eigen protestants (of eigenlijk: niet-katholiek) kerkhof, aangekocht
door reizigers uit Holland en Hamburg.143 Voorstelbaar is dat dit soort aankopen soms tot frictie
leidde bij plaatselijke bestuurders. Toen Coenraad Ruysch op 30 november 1674 het feest van
Sint-Andreas bijwoonde, beschreef hij hoe sommigen de Chiesa della Madonna hadden gekaapt
door het Nederlandse staatswapen te plaatsen op het altaar, de kazuifels, de altaarklederen en op
het door Hollanders aangekochte orgel:
Dit feest werdt door onse natie, waeronder de Vlaeminge, Brabanders en Hamburgers
mede gerekent werden, doch alles gaet op naem van de onderdaenen van mijn heeren de
staeten, aengerecht ten oorsaeke dat voor de reformatie, soo sij seggen willen, onse natie
in de kerck aen St. Andries een altaer toe gewijt hebben en een seer fraij orgel doen
maeken. Doch niet lanch geleden sijn sommige van onse natie soo geck geweest van
boven het orgel en het altaer als mede op de carsuyfels van de priesters en op de altaer
kleederen de waepenen van den staet te setten. Ja, hadden den consuls tegenwoordich daer
niet tegen geweest, sij souden de waepenen van den staet voor de poort van de kerck
gehangen hebben geduerende t’ feest, meijnende dat sij daer door wonderlijck onse
autoriteijt meyntineerden [handhaafden].144
Ook de lokale industrie speelde in op de wensen van bezoekers. Dat verstevigde de sociale bubbel waarin reizigers verkeerden. De toeristenindustrie kwam met name in de achttiende eeuw op
toen Europese badplaatsen en masse hun gasten begonnen te voorzien in promenades en ballen.145 In de zeventiende eeuw was die industrie vele malen kleinschaliger. De waarden van
plaatselijke herbergen lokten hun buitenlandse clientèle door in naam en met uithangbord te
adverteren met hun Nederlandse band. Zo kon er onder meer een ‘Hof van Holland’ gevonden
worden in Duinkerken, Keulen, Wesel, Kleef en Xanten en een ‘Prins van Oranje’ in Leer en Le
Havre.146 Londen had in de Broadstreet een ‘Amsterdam’, evenals een ‘Antwerpen’ en een Ant139. Verhoeven 2009a, 92-93.
140. Davies 2009, 102-103. Over de natio van Siena, zie ook: Sottili 1978, 347-364.
141. De Pomerede 1648-1650, 5.
142. Panessa en Del Nista 2002; Koels-Krebs 2005, 81-85.
143. Del Nista en Panessa 2004, 6-8.
144. Ruysch 1674-1677, f. 34r.
145. Urry en Larsen 2011, 4-5.
146. Bekker 1998, 37; Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 10v; Moretus 1664-1665, f. 1v; De Jonge van
Ellemeet 1666-1667, 103-104; Van Assendelft 1696; De la Court 1732; Vegelin van Claerbergen 1677, [1]; Van
Foreest 1660, 5.
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werps koffiehuis elders in de stad.147 ‘La Rue de Flandre en ‘La ville de Bruxelles’ stonden respectievelijk in Lyon en Parijs.148 Deze commerciële tactiek werd ook gebruikt door uitbaters met een
andere nationaliteit, blijkens de herbergen ‘Koninck van Denemarke’ in Rome, ‘Londen’ in
Glückstadt, ‘Koning van Engeland’ in Kleef en ‘Schilt van Vranckrijck’ in Rotterdam.149 Bezoekers uit deze streken zullen ongetwijfeld zijn aangetrokken door dergelijke verblijfplaatsen, waar
zij in de eigen taal met de waard of met gasten konden praten.
Ten slotte bleven reizigers in contact met het vaderland door middel van nieuws en brieven, die per bode, postkoets en schip over en weer werden gezonden.150 Op gezette tijden, op de
zogenaamde postdag, maakten reizigers tijd vrij om hun correspondentie bij te werken. Het
thuisfront werd daarmee op de hoogte gesteld van educatieve vorderingen en persoonlijke beslommeringen en verzocht om een wijzing in leefgeld of route. Ouders informeerden de afwezige zoon over nieuwtjes binnen de familiekring. In koffiehuizen en beurzen werden reizigers op
de hoogte gehouden van buitenlands nieuws. Tijdens zijn verblijf in Londen zorgde Wicher Pott
(1661-1716) ervoor dat hij elke dag vers nieuws kreeg te horen. Hij bezocht de koffiehuizen “om
aldaer alderhande nieuws te lesen, ‘t sij de Duitse, Franse of Engelse courante etc., soo dat hoewel nu van ‘t vaste lant afgescheiden nochtans bijkans alles verneme wat aldaer geschiet.”151 De
urgentie die aan post werd gehecht, is met name zichtbaar wanneer de correspondentie staakte
en journaalschrijvers zich beklaagden over het gebrek aan nieuws. In Rome controleerde Coenraad Ruysch meerdere postplaatsen op nieuwe berichten en mopperde wanneer de buit tegenviel:
“Ick kreech twee brieven, een van oom Van Leeuwe en een van Goes, niet wel te vreeden sijnde
dat alle de andere borsten mij vergaeten, niet tegenstaende ick soo meenichvuldige brieven
scrijve.”152
Een mooi voorbeeld van dit briefcontact vinden we bij Arnout Hellemans Hooft. Hoewel Arnouts post niet is overgeleverd, kunnen we uit zijn verslag opmaken dat de reiziger een
consequent briefschrijver was. Een gemiddelde van twee verzonden brieven per week lijkt misschien zuinig, totdat we beseffen dat Arnout grotendeels onderweg was. Onderweg kon hij geen
sporadische missiven naar huis sturen. Dat maakte hij goed door tijdens zijn drie maanden in
Rome maar liefst veertig brieven op de bus te doen. De reiziger correspondeerde met name met
moeder (‘mammeer’) Leonora Hellemans, met wie hij in totaal 131 brieven uitwisselde. Arnouts
vader, de staatsman en dichter P.C. Hooft (1581-1647), was twee jaar eerder overleden. Leonora
Hellemans was daardoor het eerste aanspreekpunt. Anders dan veel andere jeugdige reizigers genoot Arnout door het overlijden van zijn vader een grote mate van autonomie. Hoewel zijn moeder het bedrag voorschoot, kende de jongen dankzij zijn erfenis financiële onafhankelijkheid.153
De correspondentie met Leonora Hellemans zal persoonlijk zijn geweest, maar voor een groot
gedeelte ook praktisch van aard, waarbij routes en contactpersonen werden doorgegeven. Naast
‘mammeer’ werden ook andere familieleden aangeschreven, zoals zus Christina (1628-81), half-

147. Neander 1680-1683, 152; Wicher Pott aan Pieter Pott en Margaretha Frone, Londen, 13 augustus 1684 (Pott
1684-1685); Van der Dussen 1706, 32; 39; 41.
148. Neander 1680-1683, 63; Journael van mijne reijse 1666, 252.
149. Ruysch 1674-1677, f. 37v; 4r; Van der Dussen 1699-1700; Jordens 1684-1685.
150. Zie ook pagina 40-45.
151. Wicher Pott aan Pieter Pott en Margaretha Frone, Londen, 5 september 1684 (Pott 1684-1685).
152. Ruysch 1674-1677, f. 54r-54v.
153. Hellemans Hooft 2001, 20.
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zus Susanna Hellemans (1614-92) en zwager Coenraad Burgh (1619-99), de invloedrijke ontvanger-generaal van de Republiek. Naast familie nam Arnout ook contact op met de bevriende diplomaat Lodewijk Huygens, de Leidse hoogleraar Johann Friedrich Gronovius (1611-71) en de
Amsterdamse rector Adriaan Junius (†1670), Arnouts voormalige docent aan de Latijnse school.
Ook zijn reisgezellen, neef Pieter Hasselaer (1582-1651) en Diederik Duyst van Voorhout, ontvingen post. Zij zullen waarschijnlijk geschreven hebben over hun eigen bezichtigingen. Het is
een gemis dat juist die laatste briefwisseling verloren is gegaan. Beide heren vermaakten zich, blijkens de summiere aanwijzingen in geheimschrift, met de verboden vruchten van Italië.154

Was deze sociale bubbel een hindernis? Ja en nee. Ja, omdat het vreemde werd ervaren
met een filter. Niet alleen vormden landgenoten een valnet, ook beïnvloedden zij de manier
waarop andere culturen werden ervaren. Nee, omdat de sociale bubbel broodnodig was. Het
bracht bezoekers in contact met de hoogtepunten en de elite van een stad. Het opende deuren
die een reiziger op eigen houtje niet had kunnen vinden. De vervreemding van het vaderland
werd ervaren in een groep van lotgenoten. Medereizigers maakten hetzelfde mee. De educatiereis
was geen individuele liminale ervaring, maar een gedeelde drempelervaring. Die sociale bubbel
maakte dat mogelijk.

Tabel 7: Meest genoemde correspondenten van Arnout Hellemans Hooft (1649-51)155

7.4. Blik op het vreemde

Correspondent

Uitgaande brieven Inkomende brieven

‘mammeer’ Leonora Hellemans

69

64

24

20

van 19

19

zus Christina Hellemans Hooft
Diederik Duyst
Sevenhuijsen

van

Voorhout,

heer

zwager Coenraad Burgh, heer van Kortenhoef

9

8

neef Pieter Hasselaer

7

6

halfzus Susanna Hellemans

7

5

zwager Johan van der Meijden, heer van Sleeuwijk 4
(1609-77)

1

Tot op zekere hoogte bevonden Nederlandse jongeren zich in een culturele bubbel van gelijkgestemden. Dat komt omdat jongvolwassenen in een gezelschap van landgenoten op reis gingen.
Instanties als de nationes of een ad hoc gemeenschap van Nederlandse bezoekers en expats zorgden er eveneens voor dat bezoekers uit de Republiek goed werden opgevangen. In beperkte mate
speelde een beginnende toeristenindustrie in op de wensen van bezoekers. Dankzij brieven
bleven reizigers op de hoogte van nieuwtjes in het vaderland. Natuurlijk waren reizigers ook weleens op zichzelf aangewezen. Onderweg, reizend naar de volgende stad, was een gezelschap zelf
verantwoordelijk voor het regelen van voedsel, transport en onderdak. Tijdens de eerste dagen in
een nieuwe stad, wanneer reizigers hun provisorisch verblijf in de herberg inruilden voor beter
onderdak, wisselbrieven inleverden en contact legden met landgenoten, is diezelfde vervreemding te zien. Een vreemdeling nestelde zich in de stad en raakte bekend dankzij de landgenoten
ter plaatse. Om te begrijpen hoe identiteitsvorming werkte, is het nodig om deze onderliggende
sociale infrastructuur in gedachte te houden.

154. Idem, 24.
155. Andere geïdentificeerde personen zijn Arnouts toekomstige eega Maria (1628-81) en zwager Apero van der
Houve, nicht Deborah Baek (º1636), neef Pieter Cloeck (1625-81), achterneef Balthasar Bolgaro en familievrienden
Arnout van Overbeek (1632-74), Antoni en Lisbet Barleus en Geeraerdt Brandt (1626-85). Bij deze inventarisatie is
gebruikgemaakt van de geslachtslijsten van de familie Hooft van J.A. Alberdingh Thijm. Alberdingk Thijm 1881;
Alberdingk Thijm en Vorsterman van Oyen 1881.
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Vroegmoderne reistraktaten waarschuwden voor de potentiële immorele invloed van het buitenland. Zonder oordeelskunde en een leidende hand kon een naïeve jongeling terugkeren als aanstellerig papventje dat de neus ophaalde voor zijn vaderland, zo werd gevreesd. Het was dan ook
een expliciete leertaak om goede eigenschappen en gewoontes te imiteren en slechte eigenschappen te verwerpen.156 Justus Lipsius (1546-1606) stelde dat de temperamenten van verschillende
Europese volkeren aanlokkelijk leken, maar ook konden corrumperen.157 Franse ijdelheid, Italiaanse wellust, Spaanse trots en Duitse drankzucht waren nationale stereotypen die in de vroegmoderne tijd ter waarschuwing en duiding werden herhaald in tal van genres, variërend van wetenschappelijke traktaten tot toneelpoëtica’s.158 Dergelijke hardnekkige clichés waren van oudsher
gestoeld op antieke theorieën over de plaats van de mens in de wereld, die in de zeventiende en
achttiende eeuw uitkristalliseerden tot handzame taxonomieën over volk, natuur en temperament.159 Reizigers werden sterk beïnvloed door deze beelden. In verslagen en kladaantekeningen
bespraken zij het temperament van de regio en keurden zij lokale tekortkomingen af. De fouten
en deugden die zij meenden te zien, resulteerden niet alleen in algemene karakterschetsen, maar
ook in de uitvergroting van losse elementen – architectuur, voedsel, klederdracht – die werden
geduid als typische uitwassen van de heersende mores. Naast dit herkennen en bevestigen van
karaktereigenschappen probeerden reizigers het onbekende te duiden door in stads- en natuurbeschrijvingen vergelijkingen te trekken met het bekende vaderland. De Ander werd zo altijd beschreven in de context van het vertrouwde. Dit gebruik van de Republiek als retorisch ijkpunt
onthult iets over de belevingswereld van zowel de reiziger als het publiek van zijn journaal.
In deze paragraaf staat de omgang met het vreemde centraal. Hoe maakten Nederlandse
reizigers duidelijk hoe het buitenland afweek van hun eigen land? En op welke manieren herhaalden, bevestigden en ontkrachten zij heersende stereotypen en nationale imago’s?

7.4.1. Stereotypen en nationale imago’s
Het nadenken over nationale eigenschappen heeft diepe historische wortels. Wat kenmerkt de
Duitser, Fransman of Italiaan? En hoe verhoudt dat zich tot de eigenschappen die wij onszelf
toedichten? Het onderzoeksveld van de imagologie, in Nederland met name vertegenwoordigd
door het werk van Joep Leerssen, houdt zich bezig met de vraag hoe nationale clichés uit-

156. Papy 2019, 100-105.
157. Lipsius 2006, 14-15.
158. Leerssen 1998, 131-135; Leerssen 2010, 56-60.
159. Burke, 2004, 30-33; Leerssen 2010, 60-66.
- 287 -

De terugweg

mondden in een gecodificeerd denksysteem. Imagologen bestuderen de verspreiding, invulling,
aanpassing en significantie van culturele representaties. Tenzij het een zelfbeeld (een auto-image)
betreft, zijn ten minste twee verschillende partijen gemoeid met nationale beeldvorming: de spectant en de spected, degene die kijkt en degene die wordt bekeken. Imagologie onthult iets over
beiden. In de negatieve stereotypen over andere landen liggen namelijk automatisch waardeoordelen en vooroordelen van de spectant besloten.160 Het denken over de Ander kent een ingesleten
etnocentrisme, waarbij het eigen volk de standaard vormt en andere landen de culturele
afwijking.161
In de vroegmoderne tijd werden aan verschillen in nationale karaktereigenschappen
doorgaans biologisch-klimatologische oorzaken toegeschreven. Het koudere klimaat van NoordEuropa zorgde voor een koeler en cerebraal volk, terwijl het warme zuiden gepassioneerde of
heetgebakerde mensen voortbracht. Zaken als de bodemgesteldheid, de luchtsamenstelling, de
wind, de zon en de jaargetijden bepaalden hoe inwoners leefden en handelden.162 Ook de humorenleer, gebaseerd op de antieke ideeën van de medicus Galenus (129-99 v. Chr.), maakte een dergelijke classificatie. Door een natuurlijk teveel aan één van de vier lichaamssappen – bloed, slijm,
gele gal en zwarte gal – had iemand respectievelijk een sanguïnisch, flegmatisch, cholerisch of
melancholisch temperament. De sanguïnische persoonlijkheid was optimistisch, vrolijk en creatief. Cholerici waren dapper en strijdlustig, maar hadden een kort lontje, terwijl flegmatici kalm
en analytisch, maar ook apathisch en lui waren. Het melancholische karakter ten slotte was filosofisch en overpeinzend, geneigd tot sombere buien en depressies.163 Pas halverwege de achttiende eeuw werd er aan het fundament van deze systematiek gemorreld. De Schotse filosoof David
Hume (1711-76) beargumenteerde in zijn essay ‘On National Characters’ dat verschillen in nationale karakters te wijten waren aan sociaal-maatschappelijke en morele factoren. Door concrete
tegenvoorbeelden aan te halen liet hij zien dat het ingebakken predeterminisme van dit klimatologisch denken geen hout sneed.164 Dat nam echter niet de noodzaak weg om volkeren systematisch in te blijven delen.
Volgens Leerssen nam de zeventiende eeuw een scharnierpositie in over het nadenken
over nationale karakters. Er kan een verschuiving worden geconstateerd van incidentele, anekdotische uitingen over de Ander in de zestiende eeuw tot systematische, encyclopedische beschrijvingen in de achttiende eeuw. Die taxonomie mondde uit in de bekende Steiermarkse Völkertafel (ca. 1720-30), een systematische tabel waarin beschrijvingen werden geboden van onder
meer het gedrag, de ondeugden en voorliefdes van tien Europese volkeren. Zo werden Italianen
gekenmerkt door achterbaks gedrag, een jaloerse ‘volksaard’, een scherpzinnig verstand en een
voorliefde voor goud.165 De zeventiende-eeuwse systematiek werd mogelijk gemaakt door de
“nietsontziende tabuleer- en sorteerwoede” van figuren als Julius Caesar Scaliger (1540-1609) en
Jules de la Mesnardière (1610-63), die in hun toneelpoëtica’s lange, bruikbare lijsten van karakter-

160. Voor een inleiding over imagologie zie onder andere: Leerssen 2000, 267-292; Leerssen 2007, 17-32; Beller
2007, 3-16.
161. Leerssen 1998, 131-135; Leerssen 2010, 56-60.
162. Zacharasiewicz 2010, 67-99.
163. Leerssen 2004, 28-29; Arikha 2009, 3-14; Shapin 2014, 378-381
164. Jensen 2016b, 9-10.
165. Zacharasiewicz 2010, 68-83.
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eigenschappen presenteerden.166 Om recht te doen aan de Frans-classicistische toneeleis van de
waarschijnlijkheid, de vraisemblance, zorgde De la Mesnardière er in zijn La poétique uit 1642 voor
dat elke nationaliteit gepaard ging met een vaste lijst eigenschappen. Deze stereotypen bleken zo
hardnekkig dat een ervaren theaterganger halverwege de zeventiende eeuw onmiddellijk wist wat
hij van een Frans, Duits of Engels personage kon verwachten. Na het applaus bleven die stereotypen kleven.
Afbeelding 18: Völkertafel (ca. 1730-1740). Wenen: Weltmuseum Wien.

De zeventiende-eeuwse maatschappij was doordesemd van culturele clichés. Een reiziger wist bij
voorbaat al wat hij in het buitenland kon verwachten, zeker omdat apodemische literatuur uitmuntte in waarschuwende lijstjes. In zijn inleiding weidde de Amsterdamse vader uit over Duitse,
Franse en Italiaanse deugden en ondeugden:
Een reiziger dient overal waar hy passeert van ‘t goede zyn voordeel te maken, en
d’ondeugden niet na te volgen. By voorbeeld, ik wil dat hy de Duytsche imiteere, als haar
yemant komt besoecken, dien een glas wyn te presenteren, maar niet dat hy denselven
dwinge meer te drincken als ‘t hem lust, en hem onbequaam naar huis toezend. [...] Ik
wensche dat hy zig kon eigen maken die aangenaeme manier van doen, waarmede sy [de

166. Leerssen 1998, 132.
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Fransen] yder een ontfangen en aanspreken, maar niet haar volge in haare wispeltuerigheit;
dat hy van haar het danssen leere, en daardoor een goeden zwier bekome, maar niet dat hy,
gelyk zommige, met een geaffecteert air langs de straat loope als of hy danste. De
Italiaenen kan hy volgen in de goede ordre en symmetrie van haare gebouwen, maar syn
huis niet grooter aanlegge dan hy uitvoeren kan. Haare matigheit in ‘t eeten en drincken,
haaren zeedigen en voorzigtigen ommegang konnen hem tot voorbeelden dienen, maar
niet hare jalousien of hare vervloekte wraakgierigheit.167
De auteur complimenteerde de buitenlandse gastvrijheid, ordentelijkheid en gematigdheid, maar
waarschuwde eveneens voor Duitse drankzucht, Franse airs en Italiaanse jaloezie. Deze stereotyperingen waren zo bekend en hardnekkig dat de auteur zijn beknopte betoog kon afsluiten met
de constatering dat een reiziger deze buitenlandse ondeugden hoe dan ook zou tegenkomen:
“Veele diergelyke fauten en deugden gae ik verby om kortheits halven, die een reiziger ter plaatse
synde, haast remarqueren zal.”168 Reizen gold niet als het in kaart brengen van nog onbekende
anderen, maar eerder als het bevestigen of eventueel ontkrachten daarvan.
Als tegengeluid werden er sinds de zestiende eeuw in heel Europa traktaten gepubliceerd
die de clichématige en exotische beeldvorming weerlegden. Dit soort werken kwamen uit de pen
van ‘travellees’ (‘bereisden’), inwoners die reageerden op de oppervlakkige berichtgeving over
hun vaderland.169 In de polemiek Brevis commentarius de Islandia uit 1593 bijvoorbeeld gaf de IJslandse geleerde Arngrímur Jónsson (1568-1648) fel commentaar op een reisgedicht van de Duitse koopman Gories Peerse, die zijn vaderland volgens hem vanuit een misplaatst gevoel van superioriteit afschilderde als bovennatuurlijk wondereiland. Arngrímur stelde IJsland op gelijke
hoogte met andere christelijke naties door deze exotische beelden te ontkrachten en had daarmee. Gezien de herdruk in Richard Hakluyts Principal Navigations of the English Nation uit 1598
had Angrímur daarmee gematigd succes.170 Criticasters streden tegen vastgeroeste clichés, maar
uitten ook fundamentelere kritiek op de waarde van etnografie en empirie. Reizigers, in feite toevallige passanten, maakten door hun beperkte taalvaardigheid, bronkeuze en toegang tot de samenleving altijd een imperfecte beschrijving.171 Ook in de Republiek verschenen reacties op buitenlandse reisgidsen. In 1612 werd de Beschrijvinghe van alle de Nederlanden gedrukt, een bewerkte
vertaling van de Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Dat was een uitvoerig overzicht over de Lage Landen door de Italiaanse reiziger Lodovico Guicciardini (1521-89) uit 1567. De heruitgave werd
verzorgd door de geleerden Cornelis Kiliaan (ca. 1529-1607) en Petrus Montanus (ca.
1594-1638).172 Hoewel Montanus de auteur prees om zijn zorgvuldigheid en vlijt leek het hem
verstandig het ietwat gedateerde werk te doorspekken met uitvoerige bijvoegsels die een beschrijving van de Republiek verdiende. Felle kritiek ontving Guicciardini niet, maar gelet op de verschillende uitgaven na 1612 verkeerde het werk in een voortdurende onaffe staat van bewerking,
vertaling en hertaling.173
167. Reize door Duitsland na Italien en Vranckryk 1677-1679, f. 7r-7v.
168. Idem, f. 7v.
169. Zie voor de term: Pratt 1992, 7. Zie voor het onderzoek naar ‘travellers’ en ‘travellees’: Bracewell 2015, 215-227;
Bracewell 2019, 548-567.
170. Bracewell 2019, 550-553. Voor Arngrímur zie: Middel 2016, 109-133.
171. Bracewell 2019, 558-567.
172. Van Ginkel 1996, 117-118. Zie voor Guicciardini: Forrer 2002-2003, 86-100.
173. Guicciardini 1979, f. *2r-2v. De Descrittione werd in de Republiek uitgegeven in een Franse, Latijnse en
Nederlandse vertaling. Bij drukker Jan Jansz te Arnhem verscheen in 1613 het Franse Description de touts les Pays-Bas,
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Reizigers noteerden hun observaties over karaktertrekken en gebruiken van vreemde volkeren. Kladaantekeningen zijn daarvan de meest rudimentaire vorm. Het zijn doorgaans ongesorteerde, ongenuanceerde en eclectisch aandoende notities die tijdens het schrijfproces konden
worden omgewerkt tot een rond verslag. Zo hield de Leidse lakenhandelaar Pieter de la Court in
1641 en 1642 aantekeningen bij over Engelse gewoontes. Na een uitgebreide beschrijving over de
Engelse flora en fauna, weidde hij onder andere uit over huwelijksgewoontes, religie en feestdagen.174 Vergelijkbare observaties vinden we in de ‘Mores animadversiones et consuetudines Parisienses’, de lange lijst Parijse gebruiken die de Friese reiziger Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen (º1648) opschreef tijdens zijn bezoek aan de stad. Hij noteerde onder meer dat Franse
kinderen geen respect hadden voor hun ouders, dat Fransen fanatiek gokten en dat zowel protestanten als katholieken er vloekten als bootwerkers.175 Wat betreft de karaktereigenschappen noteerde de reiziger dat de doorsnee Fransman van nature nieuwsgierig was, immuun tegen jaloezie
en vrolijk, ongeacht zijn armoe.176 Wel was hij ongeduldig, wat het gebrek aan beroemde geleerden uit dat land moest verklaren. Ook kwam hij zijn beloftes zelden na: “De Franssen zijn altemael meest pleni in promissis, nil in effectis.”177 Vegelin van Claerbergen schonk veel aandacht aan de
vermeende vrije seksuele moraal in Frankrijk. Die kritiek was vooral op vrouwen gericht. Zijn genoteerde tafelgesprekken in Parijs, doorspekt met schunnige moppen en anekdotes, spiegelen die
misogyne houding.178 De reiziger speculeerde in welke beroepsgroep de meeste “lichtmenschen”
te vinden waren en hoe je als vreemdeling een prostituee op straat kon herkennen.179 Franse
vrouwen pleegden overspel uit onvrede met hun oude, knorrige of gewelddadige echtgenoten of
vanwege het extra zakcentje dat zij uit hun minnaars konden kloppen om modieuze kleding aan
te schaffen.180 Hoewel het aantal bordelen door de staat was teruggedrongen, meende Vegelin
van Claerbergen dat vrijwel iedereen een minnaar of minnares had:
Soo ras wort geen juffers huysvrouw, dat is wijf, of daer komt oock een cocus
[hoorndrager, bedrogen man] in huijs, want dan hebben se recht en secureté in huijs, soo
datter geen ouwt of jonck, rijk of arm is, die niet zijn galanten heeft op sijn kaemer alsser
gelegentheijt is. Of anders hebben de rijke juffers, of messieurs haer kaemers in de stat,
daer sij malckander bestemmen [ontmoeten]. Daer laeten de juffers haer gemasquet naer
toe draegen in een chese [sjees], sonder lacquaien of yetwats.181
Ook het Italiaanse volk werd van promiscuïteit verdacht. Volgens de humorenleer hadden mensen uit het zuiden van nature een sanguïnisch temperament, geassocieerd met vruchtbaarheid en
passie en extremen als seksuele bandeloosheid.182

in 1616 Omnium Belgii, sive Inferioris Germaniae, Regionum Descriptio en in 1617 Beschrijving van de Nederlanden. In 1648
verscheen Belgium dat is: Nederlandt, ofte beschrijvinge derselviger provincien ende steden en in 1662 Beschryvingh der Nederlanden.
Uitvoerig filologisch onderzoek, onder meer naar de drukgeschiedenis, is nog niet gedaan, maar de versies uit 1612
en 1662 wijken op het eerste oog al sterk van elkaar af.
174. De la Court 1986, 35-64.
175. Vegelin van Claerbergen 1668-1670, 196-197; 206.
176. Idem, 204-205.
177. Ibidem.
178. Idem, 613-744.
179. Idem, 207.
180. Idem, 203.
181. Ibidem.
182. Florack 2007, 154-159. Zie ook Florack 2001.
- 291 -

De terugweg

Ook in journalen sijpelden dergelijke stereotypen door. Bij aankomst of vertrek uit een
regio was het gebruikelijk om een paar rake omschrijvingen te geven van het plaatselijke karakter.
Toen Arnout Hellemans Hooft in oktober 1649 in de republiek Venetië arriveerde, rekende hij af
met Duitsland. Hoewel hij op doorreis naar eigen zeggen weinig met de lokale bevolking van
doen had gehad, meende hij dat de doorsnee Duitser brutaal en boers was en genegen tot vloeken en dronkenschap. Mensen van stand waren arrogant. Hij schreef:
Hier was ik blijd’ dat ik van de Duijtschen, of, ten minsten ‘t landt, want met de
Duijtschen had ik weinigh te doen, verlost was [...] De menschen heel onbesnoeijt door de
bank, uitgenomen die, die de betaemlijkheidt in andere landen geleert hebben. [...] Die wat
meer gemeen sijn, sijn hoovaerdigh en opgeblaesen. Sij sijn in ‘t gemeen groote dronkerts.
Vloeken is ‘er geen gebrek: daerom seijden sij tegen ons, als sij tegen malkander geweldigh
vloekten, en wij daerteghen spraeken, dat sij maer onder sigh reddeden [praatten].183
Hellemans Hooft stutte zijn betoog met enkele persoonlijke observaties. Het gewone volk was
“seer slaefachtigh”, wat hem was opgevallen toen een Keulse schipper op weg naar Mainz zijn
knechten als paarden had behandeld: “De schipper nomden se ook anders niet dan peerden.”184
Dat karakterschetsen werden ondersteund met eigen observaties is ook goed terug te
zien in het journaal van de Amsterdamse vader, die in 1696 naar Oostenrijk en Hongarije afreisde. In Wenen oordeelde hij dat de bevolking nors was en in haar godsdienst “bij extravagance
superstitieux en bigot”.185 Op elke straathoek hielden inwoners halt om te knielen voor een Maria- of heiligenbeeld, bijzonder uitgedost in moderne kleding en pruik. De auteur rekende af met
deze katholieke verering en schamperde dat hij gezien had dat lelijke beelden hooguit vereerd
werden met een minzaam optillen van de hoed als teken van devotie.186 In dat oordeel scheen kritiek op de katholieke praalzucht door.187 Iets verderop in de tekst presenteerde de Amsterdamse
vader een negatief beeld van Hongarije. Hongaren hadden een vervaarlijk voorkomen en waren
hooghartig, oorlogszuchtig, gierig, diefachtig en wraakzuchtig. De elite was prachtig, deftig en beleefd, maar verkwistte geld aan paarden, wapentuig en mode. Als bijzonderheden voegde hij toe
dat de bevolking kruidig at en veel wijn dronk, gekleed ging “op de Turckse manier” en niet in
een bed, maar op de vloer of op een tapijt sliep.188 Het verslag eindigde met een curiosum over
Hongaarse huwelijksvoorkeuren:
Alle, ‘t zy groot of gering, hebben een afkeer van eene Weduwe te trouwen, al had se nog
zoo veel goed, omdat e’r onder haar een superstitieuse traditie is, dat die geen maagd en
trouwt, zyn geheele leeven lang veel ramp en tegenspoed zal hebben, en daarom trouwen
se de meysjes al vroeg, als se pas 12, a 13 jaaren oud zijn. Zoo dat een Weduwe, die de gaaf
van onthouding niet en heeft, daar zeer ongeluckig is, en genoodzaakt werd, zig aan den
een of den anderen Vreemdeling, of aan een man ver onder haaren staat en conditie over

183. Hellemans Hooft 2001, 79.
184. Ibidem.
185. Reize door Duitsland na Hungarie gedaen 1696, f. 84v.
186. Ibidem.
187. Maurer 2013, 253-259.
188. Reize door Duitsland na Hungarie gedaen 1696, ff. 95v-96r.
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te geven; en men vnd ‘er verscheide van den eersten rang, die zig aan een Kleermaker,
herbergier of diergelyken, ten Tweeden huwelyk verknegt hebben.189
In haar studie naar het vroegmoderne Nederlandse beeld van Hongarije vergelijkt AblonczynéNadór deze observaties met andere contemporaine karakterbeschrijvingen. De Amsterdamse vader was schatplichtig aan deze vastgeroeste beelden, maar leek ook te putten uit beschrijvingen
van nomadische Turkse volkeren.190 De eerdergenoemde Völkertafel, van circa een kwart eeuw later, presenteerde vergelijkbare informatie. Precieze parallellen met de anekdote over Hongaarse
huwelijkszaken treft Ablonczyné-Nadór niet aan, maar zij meldt wel enkele observaties over de
jonge leeftijd van huwbare meisjes. Toevalligerwijs verwonderden Hongaarse bezoekers van de
Republiek zich juist over de relatief late leeftijd waarop Nederlandse vrouwen huwden.191 Het
laat zien dat dergelijke nationale karakteromschrijvingen voortborduurden op oude en contemporaine bronnen, maar dat persoonlijke observaties en anekdotes niet altijd eenvoudig zijn thuis
te brengen.
Naast beschrijvingen van een regio werden in verslagen ook nationale stereotypen benoemd. Reisliteratuur waarschuwde zoals gezegd voor de vermeende seksuele bandeloosheid uit
het zuiden. Die zou in heel Italië gangbaar zijn.192 P.C. Hooft (1581-1647) schreef aan het begin
van de eeuw al dat de Venetiaanse prostitutie welig tierde.193 Zijn tijdgenoot Jan Martensz. Merens (1574-1642) stemde daarmee in: “Geschiet ook uytermaeten seer veel oncuysheyt”.194 Die
onkuisheid was niet beperkt tot Venetië, maar strekte zich over het hele land uit. Bijbelvertaler
Willem Baudartius (1564-1640) werd door zijn vader sterk afgeraden om naar Italië te reizen. De
paapse religie en de “onstraffbaer hoerdom ende allerleij oncuijsheit” die daar heersten, konden
de jongeling verpesten.195 Bezoekers waren met name huiverig voor de vermeende laconieke houding ten opzichte van homoseksualiteit.196 Arnout Hellemans Hooft, die in 1650 door Italië reisde, werd door familievriend Antonio Marganetti zo gewaarschuwd op te passen in Florence.197
Echte confrontaties met homoseksuele Italiaanse mannen werden zelden genoemd, maar de
vrees en verdachtmakingen bleven kleven. Uitzondering op de regel is de geleerde Aernout van
Buchell (lat. Buchelius, 1565-1641), die tijdens zijn reis in 1588 meermaals zijn walging voor homoseksualiteit uitte.198 In de Italiaanse herberg schrok hij wakker door een nachtelijke vrijpartij
van twee mannelijke bedgenoten, iets wat hem gezien het Italiaanse temperament niet eens zo
verbaasde.199 Een ander interessant voorval is te vinden bij de beroemde Ierse scheikundige Robert Boyle (1627-91). Hij trok door Europa in de jaren veertig van de zeventiende eeuw en publiceerde op latere leeftijd zijn reismemoires onder het pseudoniem Philaretus.200 Philaretus, als na-

189. Idem, f. 96r.
190. Ablonczyné-Nadór 2011, 191-206. Zie voor het dominante Europese beeld op Hongarije ook: Marácz 1995,
25-40.
191. Ablonczyné-Nadór 2011, 203-204.
192. Frank-van Westrienen 1983, 56-58. Cf. Reize door Duitsland na Italien en Vranckryk 1677-1679, f. 7r.
193. Hooft 1990, 147.
194. Merens 1937, 100.
195. Baudartius 1849, 244.
196. M̜
aczak 2001, 340-342.
197. Frank-van Westrienen 1983, 58.
198. Pollmann 2000, 62.
199. Met dank aan Judith Pollmann voor deze passage.
200. Fulton 1960, 119-121.
- 293 -

De terugweg

ïeve jongeling immuun voor seksuele verleiding, wordt in het journaal benaderd door twee
hitsige broeders. Boyle gebruikte het voorval om Engels antikatholicisme te verweven met andere negatieve beelden van Italië.201 Zelfs als de mannenliefde geen zichtbaar gevaar vormde, herhaalden reizigers het stereotype. Boekdrukkerszoon Johannes Lieshoud, die in mei 1652 de dom
van Ferrara bezocht, trok van leer tegen de Italiaanse gewoonte van homoseksualiteit toen hij in
het fronton van de kerk een voorstelling van twee vrijende mannelijke faunen herkende:
Boven de deur van dese kerck staan uyt gehouden 2 fouden die de sodomitische sonden
bedryven. Daar by staan drie duyvels, twee van de selve de jongens daar toe aandryvende,
den derde houdt de hand voor het gesigt als daar selfs voor schrickende. My doght dit
dapper dat men die dingen daar so boven de portalen van de kerck set, want het hoort
buyten uyt de gedagten uyt gewist te worden, dog de sonden syn in Italien seer gemeen.202
De voorstelling in de dom, die waarschijnlijk onderdeel uitmaakt van een fries met het Laatste
Oordeel, was reden om de beruchte morele gebreken van Italië over de hekel te halen. De voorstelling bevestigde vooral wat hij reeds over Italië wist, zonder dat hij verder getuige was van een
echt voorval van homoseksualiteit. Net als Boyle verbond Lieshoud homoseksualiteit met de katholieke kerk.
In Duitsland presenteerden reizigers daarnaast het hardnekkige stereotype dat inwoners
bijzonder gevoelig waren voor vraat- en drankzucht. Die negatieve beeldvorming ging terug op
de antieke etnografische karakterschets De origine et situ Germanorum uit 98 na Christus, waarin de
Romeinse geschiedschrijver Tacitus (ca. 56-117) de verschillende Germaanse volkeren van zijn
tijd onder de loep nam. Het waren lange, eenvoudige en gastvrije mensen, die uitblonken op het
slagveld. De tekst werd in de vijftiende eeuw herontdekt en kende een grote verspreiding dankzij
edities en vertalingen van onder meer Justus Lipsius en P.C. Hooft.203 Tot diep in de twintigste
eeuw oefende de Germania invloed uit op het (zelf)beeld van Duitsland.204 Achilleshiel van de
Germanen was volgens Tacitus hun voorliefde voor slemppartijen, drank en dronkenschap, even
schadelijk als de wapens van de vijand. In zijn vertaling schreef Hooft: “Teegens dorst zyn zy
niet eeven getempert. Zoo gy hunner dronkenschap toegeeft, verschaffende zoo veel als zy begeeren, zy zullen immers zoo lichtlyk door d’ondeugden, als door waapenen verwonnen werden.”205 Dit beeld van brassende Duitsers werd gedurende de vroegmoderne tijd overal herhaald.
Het diende als waarschuwing voor de jongeling Philippe de Lannoy in de instructiebrief van Justus Lipsius en figureerde in de toneelpoëtica van De la Mesnardière, waarin zij werden omschreven als “banqueteurs”.206 De achttiende-eeuwse Steiermarkse Völkertafel stelde dat Duitsers
een vroeg einde vonden “in Wein”.207 Het beeld van de volgevreten Duitse dronkenlap werd
dankbaar ingezet door toneelschrijver Isaak Vos (ca. 1600-51), die spotte met de massale sei-

201. Boyle 1744, 14; M̜
aczak 2001, 340. Zie voor andere anekdotes van Britse reizigers over Italiaanse promiscuïteit:
Pfister 1996, 256-283.
202. Lieshoud 2005, 84.
203. Jensen 1997, 25-26.
204. Voor een diepgravende analyse van het beeld van Tacitus en de humanistische traditie, zie: Krebs 2005, 31-156.
Voor de invloed in de twintigste eeuw, pangermanisme en de nazi-ideologie, zie: Schama 2004, 85; Krebs 2012.
205. Hooft 1684, 495.
206. Geciteerd uit: Leerssen 1998, 134.
207. Leerssen 2010, titelpagina.
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zoensgebonden arbeidsmigratie uit Duitsland.208 In zijn Klucht van de moff uit 1644 bijvoorbeeld,
gedurende de eeuw meer dan veertig keer opgevoerd in de Amsterdamse schouwburg, konden
toeschouwers smakelijk lachen om het verhaspelde Wetstfaalse taaltje van Duitse drinkebroers.209
Ook in reisverslagen komt het beeld terug. In 1674 bezocht Coenraad Ruysch een meerdaags bruiloftsfeest in Dresden, waar de wijn rijkelijk vloeide. Samen met de bruidegom werd de
reiziger onthaald op “de mode van Saxen”.210 Het schetste zijn verbazing dat niet alleen Duitse
mannen er stevig op los dronken, maar ook kinderen, jonge vrouwen en knechten.211 De overdaad bleek vooral uit het feit dat Ruysch al tijdens het ontbijt werd getrakteerd op een kroes wijn:
“Of wij klaechden over pijn in ‘t hooft of wij protesteerden dat onse maech noch niet open was,
wij mosten in ons bedt eeten en drinken.”212 De reiziger deed verslag van het festijn als een strijd
tegen wil en dank, die hij niettemin won van zijn Duitse tegenstrevers.213
Het vooroordeel van Duitse dipsomanie is ook goed terug te zien in een populaire legende die in tal van verslagen en gidsen werd herhaald. Het Italiaanse dorpje Montefiascone, gelegen
aan het meer van Bolsena, werd in de zeventiende eeuw geroemd om zijn aantrekkelijke muskaatwijn. In de twaalfde eeuw, zo luidde het verhaal, reisde een Duitse bisschop door de streek.
De bisschop was een liefhebber van wijn en zond zijn Italiaanse bediende vooruit om de lokale
drank te proeven. Trof hij goede wijn aan, dan krijtte de bediende ‘Est’ – ‘Hier is het’ – op de
poort van de herberg. In Montepulciano en Orvieto was de knecht aangenaam verrast, maar in
Montefiascone was de muscato van zo’n uitstekende kwaliteit dat hij in zijn enthousiasme een driewerf ‘Est! Est! Est!’ op de herbergdeur kalkte. Zijn Duitse meester kon zijn drankzucht echter
niet bedwingen en dronk zich dood. Volgens de overlevering werd de bisschop begraven in de
plaatselijke Basilica di San Flaviano, waar zijn bediende een epitaaf oprichtte.214
Vrijwel zeker is het verhaal van de Duitse bisschop apocrief. Voor historici is het voornaamste kritiekpunt het graf en de onleesbaar geworden epitaaf. De problemen betreffen de datering van de tombe en de identificatie van het lichaam.215 Het verhaal zelf dook pas voor het
eerst op in de jaren vijftig van de zestiende eeuw. De eerste verwijzing vinden we in de Monumentum Italiae van de Duitse reiziger Lorenz Schrader (º1530), die het werk schreef tussen 1556 en
1559 en uitgaf in 1592. Johann von Hirnheim herhaalde het verhaal in 1569. Reisliteratuur in de
periode daarvoor, zoals Flavio Biondo’s Italiae Illustrata uit 1474 en het Spaanse dagboek van Giacomo Lope de Estúñiga uit 1520, maakt geen melding van de legende. Wel stond de streek al geruime tijd bekend om zijn zoete wijn.216 Naar alle waarschijnlijkheid hebben we te maken met een
succesvolle marketingstrategie, toerisme avant la lettre. In het midden van de zestiende eeuw, ten

208. Jensen 1997, 22-28.
209. Volgens de Onstage-database werd de klucht tussen 1644 en 1689 44 keer opgevoerd. Opbrengsten
schommelden tussen de honderd en driehonderd gulden. Blom en Van Gemert 2016. Zie voor migratiekritiek op
het Nederlandse toneel ook: Van Stipriaan 1997, 103-127.
210. Ruysch 1674, f. 10v.
211. Idem, f. 11v.
212. Ibidem.
213. Ibidem.
214. Ficaro 2013. Overigens is dit niet de enige Italiaanse wijnlegende. In de omgeving van Napels werd in de
zeventiende eeuw Lacryma Christi, ‘de traan van Christus’, geserveerd. Het achterliggende legende vertelt dat
Christus op de heuvels rondom Napels weende om de gevallen engel Lucifer. Toen zijn tranen de aarde raakten,
werd het land vruchtbaar. Moss 2018.
215. Riessner 1982, 8-14; Ficaro 2013; Breccola 2009, 18-21.
216. Riessner 1982, 3-4; Ficaro 2013.
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tijde van de opkomst van de educatiereis, wist het weinig opzienbarende dorp zich op de kaart te
zetten met een goed verhaal. Plaatselijke uitbaters verzonnen of maakten handig gebruik van de
legende. Tjepcke van Eminga meldde zo in 1679 dat de waarden “Est. Est” op hun uithangborden schreven, met daaronder het grafschrift uit de San Flaviano.217 Jaarlijks werd bovendien wijn
over het graf uitgegoten, wat de legende voorzag van een vernislaag aan spektakel.218
Vanaf de zeventiende eeuw kreeg de wijn van Montefiascone een vaste plek in populaire
reisgidsen, zoals Paul Hentzners Itinerarium Germaniae, Galliae, Angliae, Italiae uit 1612, Johann
Heinrich von Pflaumerns Mercurius Italicus uit 1625, Joseph Furttenbachs Newes Itinerarium Italiae
uit 1627 en Martin Zeillers Italiae Novantiquae uit 1640.219 Dankzij deze Noord-Europese reisgidsen werd de legende internationaal verspreid. In Caspar Ens’ Nederlandse vertaling van de Delitiae
Italiae uit 1602 kreeg het dorp zelfs een eigen lemma toebedeeld, terwijl de nabijgelegen dorpen
Buonconvento, Acquapendente en Bolsena louter en passant werden genoemd.220 In de tweede
helft van de zeventiende eeuw werd het verhaal ook in Engeland en Frankrijk verspreid. In Engeland publiceerden de reizigers John Evelyn (1620-1707) en Richard Lassels (ca. 1603-68) hun
journaal, respectievelijk in 1644 en 1670, waarmee zij de legende van Montefiascone populariseerden voor een breed Engels publiek.221 In Frankrijk vond het verhaal ingang door onder andere het populaire Nouveau voyage d’Italie (1688) van Maximilien Misson (ca. 1650-1722).222 Het
verhaal werd langzaamaan gemeengoed. Verschillende reizigers hielden halt in Montefiascone en
namen het verhaal over.223 Arnout Hellemans Hooft tekende zuinigjes aan: “te Monte Fiascone
gegeten, In de Klok. Est. est. est.”224 Die summiere wenk laat zien dat de legende als bekend
werd verondersteld. Het was zo ingeburgerd dat Albert-Henri de Sallengre (1694-1723) zijn
Ebrietatis Encomium: or, The Praise of Drunkenness uit 1723, een humoristisch pamflet over de voordelen van wijn, ondertekende met het pseudoniem Boniface (lees “bonny face”) Oinophilus de
Monte Fiascone, A.B.C – letterlijk: ‘wijnliefhebber van Montefiascone’.225 In de achttiende eeuw
en negentiende eeuw werd het verhaal verder verspreid. Coryfeeën als Goethe (1749-1832), markies de Sade (1740-1814), Immanuel Kant (1724-1804), Hans Christian Andersen (1805-75) en
Charles Dickens (1812-70) bezochten het dorpje.226 De legende werd ook opgenomen in de eerste Europese encyclopedieën, zoals Zedlers Grosses vollständiges Universal-Lexicon uit 1735.227 Ook
tegenwoordig is de invloed van de legende merkbaar. Het etiket van het wijnmerk ‘Est! Est!!
Est!!! di Montefiascone’, dat overal in Italië verkrijgbaar is, verbeeldt de aankomst van de Duitse
bisschop in de stad.228
Interessant is dat de legende de afkomst van beide hoofdrolspelers benadrukt. De trouwe
knecht heeft de Italiaanse naam Martino, terwijl de drankzuchtige Duitse priester Johannes Fug-

217. Van Eminga 1678-1682, f. 58v.
218. Ficaro 2013.
219. Furtenbach 1627, 110; Zeiller 1640; 132; Riessner, 4-6; Ficaro 2013.
220. Ens 1602, 32-33.
221. Riessner 1982, 7.
222. Idem, 8.
223. Cf. De Pomerede 1648-1650, 22; Ruysch 1674-1677, ff. 37r; 94r; Van Eminga 1678-1682, f. 58v.
224. Hellemans Hooft 2001, 134.
225. Oinophilus 1723, titelpagina. Zie ook: Davison 2014, 943.
226. Breccola 2009, 22-30.
227. Zedler 1731-1764, dl. IX, 794-795; Riessner 1982, 12. Het is daarentegen afwezig in de encyclopedie van
d’Alembert (1717-83) en Diderot (1713-84).
228. De Lange 2007.
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ger of Johannes Defuk heet. Mogelijk is die naam een Italiaanse verbastering van de Nederlandse
achternaam De Hoek, maar waarschijnlijker is het dat Defuk een knipoog is naar het beroemde
Zwabische koopmansgeslacht Fugger, dat vanaf de zestiende eeuw internationale bekendheid
genoot.229 Ook dit versterkt de claim dat het verhaal een latere vondst is. De Fuggers vestigden
zich immers pas in 1367 in Augsburg, ruim na de vermeende gebeurtenissen uit de twaalfde
eeuw.230 Eind zeventiende eeuw werd vanuit wetenschappelijk hoek geageerd tegen de legende en
het nauw verweven stereotype van Duitse drankzucht. In 1680 promoveerde Johannes Jacobus
Geysius aan de universiteit van Altdorf op zijn Fabula Monte Fiasconiam, een comparatieve uiteenzetting over de verschillende bronnen over het verhaal, hoofdrolspelers en Duitse drankzucht.231 In Der falsch befundene Tod jenes teutschen Bischoffs uit 1690 constateerde Gottlob Rothen iets
vergelijkbaars. Hij probeerde het cliché te nuanceren door de legende van Montefiascone te ontkrachten. Het verhaal zou uit de fantasie van buitenlanders zijn ontsproten om Duitsers zwart te
maken.232 Hoewel het geen teksten van travellees in de enge zin van het woord betreft, zijn Geysius en Rothen geleerde auteurs die korte metten pogen te maken met de stereotype berichtgeving
over hun vaderland.
Imago’s over andere landen komen in diverse vormen terug, variërend van eclectische
reisnotities tot algemene karakterschetsen over andere volkeren. Hardnekkige stereotypen sijpelden door en werden oeverloos herhaald in reisgidsen, reisverhalen en apodemische waarschuwingen. In enkele gevallen is die voorspreiding in kaart te brengen. Het beeld van Duitse dranken vraatzucht, dat herleid kan worden tot Tacitus’ Germania uit de eerste eeuw na Christus, waaierde in de vroegmoderne tijd uit in etnografische traktaten, toneelteksten en reisliteratuur. De legende van Montefiascone memoreert het overlijden van een drankzuchtige priester, die vanzelfsprekend uit Duitsland kwam.

7.4.2. De in- en uitwendige mens
De blik op het vreemde kan goed onderzocht worden door de verspreiding en hardnekkigheid
van nationale clichés onder de loep te nemen. Stereotypen over Duitse drankzucht en Italiaanse
wellust echoden in tal van genres en drukten hun stempel op reisliteratuur. Reizigers verkenden
een andere cultuur door twee alledaagse zaken nader te beschrijven: de plaatselijke klederdracht
en eetgewoontes. Die elementen vielen niet te negeren. Waar een reiziger een bezoek aan het
stadhuis en bijbehorende uitleg over bestuurszaken kon overslaan, kon hij eten en kleding niet
ontlopen. De alledaagsheid van deze twee identity markers legitimeert een diepere verkenning. In
hun schema’s en vragenlijsten lieten auteurs van apodemische instructieboeken weten dat voedsel
en kleding bijzonder interessante deelonderwerpen waren om de Ander te kunnen duiden.233 De
geleerde Hugo Blotius (1533-1608) stelde zo een uitgebreide lijst van 117 oefenvragen op. In
deze ‘Tabula peregrinationis continens capita Politica’ raadde hij reizigers aan uitspraken te doen
over stadsgeschiedenis, bestuur en lokale feestdagen, maar ook om uit te leggen wat er zoal werd

229. Ficaro 2013.
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231. Geysius 1680; Ficaro 2017.
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- 297 -

De terugweg

gegeten, hoe een diner eruitzag en welke onderscheidende kleding en sierraden mannen en vrouwen droegen.234
Kleding was in de vroegmoderne tijd nauw verbonden met identiteit. Het was een duidelijke markeerder van leeftijd, gender, maatschappelijke positie en nationaliteit.235 Op de Steiermarkse Völkertafel stond bovenaan de lijst met nationale karaktereigenschappen een tekening van
typische klederdrachten, variërend van een Spaanse pofbroek tot een Turkse tulband. Het culturele belang van kleding is wellicht het beste te zien op het toneel, waar een bijzonder kostuum
toeschouwers direct informeerde over een afwijkend personage. In De Spaanschen Brabander, het
bekende blijspel van Bredero (1585-1618), is de uitvreter en antiheld Jerolimo bijvoorbeeld gekleed in de Spaanse stijl. Hoewel het stuk in 1617 werd voltooid, reflecteert en bekritiseert het de
zuidelijke migratiegolf aan het einde van de zestiende eeuw.236 De extravagante kleding van de
hoofdpersoon, met zijn opgevulde wambuis, pofbroek, stijve plooikraag, lange rapier en hoed
met struisveren, zal niet ongewoon zijn geweest in dat Amsterdamse straatbeeld. Zijn kledij was
een visuele cue dat Jerolimo afweek van zijn Hollandse tegenspelers, gehuld in contrasterende sobere kleding. Bovendien kon het publiek meteen herkennen dat zijn weelderige, aanstellerige outfit een hautain, pronkzuchtig karakter weerspiegelde.237 Zijn uitdossing stelde het publiek in staat
om een andere identiteit voor te stellen en hier kritisch op te reageren.238
Modieuze kleding werd vaak als problematisch ervaren. Dat had deels te maken met een
afkeer voor spilzucht. Op de kansel werd fel van leer getrokken tegen pronkzucht en nodeloze
consumptie.239 De predikant Willem Teellinck (1579-1629) en moralist Zacharias Heyns (ca.
1566-ca. 1638) bijvoorbeeld waarschuwden voor de ijdelheid en verwaandheid die mode mee zou
meebrengen. Zij schreven soberheid en nederigheid voor. Ook op het toneel, zoals in het zinnespel De mode van Pieter Bernagie (1656-99) uit 1689, ontpopte de mode zich als geliefde vijand.240 Mode impliceerde bovendien een cultureel verraad. Het stond synoniem voor buitenlandse tekortkomingen als verwijfdheid, ijdelheid en decadentie.241 Modezucht werd vaak als
zuidelijke tekortkoming gezien, geassocieerd met verspilling en wispelturigheid.242 In zijn beschrijving van de Fransen noteerde de schilder Vincent Laurensz. van der Vinne: “Sij sijn seer nieusgierich en veranderlijck, doch principael in haer kledingh, die altijt na de nieuse manier moet
sijn en men siet schier alle weeken in de kleedingh eenighe veranderingh”.243 Egbert de Pomerede
beschreef hoofdschuddend de extreem hoge sierschoenen waarop Venetiaanse vrouwen alleen
met extra ondersteuning konden lopen: “Wanneer sij naer de misse gaen, soo nemen sij twee
oude vrouwen met haer en leggen dieselve dan op ieder schouder een hand, dat sij vast kunnen
gaen en staen.”244

234. Hentzner 1661, ‘Tabula Peregrinationis’, punt 80; 82; 107. De tabel werd waarschijnlijk gemaakt rond
1569-1570, maar is alleen overgeleverd als bijlage bij de derde editie van Paul Hentzners Itinerarium Germaniae, Galliae,
Angliae, Italiae uit 1629. Ook in latere edities is de tabel opgenomen. Stagl 1995, 63-64.
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237. Ferket 2015, 61-69.
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240. Ferket 2015, 60.
241. Verhoeven 2009a, 247; Warneke 1995, 85-90.
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In achttiende-eeuwse spectatoriale geschriften werd graag de spot gedreven met modegekken en koopzucht. De petit-maître, een verwijfd, geil en roddelziek typetje, verkwistte zijn tijd
in het navolgen van de laatste modetrends en pruikendracht.245 In de Hollandsche Spectator van 29
december 1732 bijvoorbeeld was een petit-maître aan het woord die er prat op ging bij ieder salonbezoek in weer een ander ensemble de show te stelen:
Wanneer ik zesmaal ter week in het salet ga, heb ik ieder reis een byzonder kleed aan, en
des morgens ben ik anders dan des avonss. Monsieur Steenbergen is myn Perruquier, & c’est
tout dire. Ik durf my vanteeren de eerste te zyn die een justaucorps met paniers de crin, en een
witte mof, met een ceintuur van de eige soort, gedraagen heb; en naar myn exempel is die
mode zodanig en vogue, dat geen man van educatie de zelve ontbeeren mag, zo hy zich niet
ridicul wil aanstellen.246
Hoewel de fictieve briefschrijver zichzelf presenteerde als gecultureerde honnête homme, maakte
zijn dandyeske uiterlijk en zijn bombastische, extreem verfranste woordenschat – in de tekst gecursiveerd – hem een mikpunt van spot. Het beeld van de bepoederde jongeling die zich van salon tot salon haastte, zijn dagen in het theater sleet en redevoeringen schreef over “den oirsprong des Toupets (een hedendaagsch hoofdcieraad) en hoe men die moet krullen” werkte op
de lachspieren.247
Buitenlandse klederdracht werd als een duidelijk symbool voor vreemdheid gezien, die
met verbazing, hilariteit of spot kon worden besproken.248 Op educatiereis werd het afwijkende
uiterlijk zorgvuldig aangetekend, doorgaans uitgesplitst op basis van sekse, leeftijd of maatschappelijke status. Een reiziger schreef zo over de kleding van mannen en vrouwen, van gehuwde en
ongehuwde vrouwen en van gezagdragers en werklui. Vincent Laurensz. van der Vinne maakte
meermaals tekeningen van de lokale klederdracht. Hij schetste burgervrouwen, bruiden en vrijsters in Straatsburg, gewapende boeren in Zwitserland en stadsdienaren en voorname burgers in
Bazel.249 In Keulen maakte hij krijt- en pentekeningen van geestelijken, monniken, vrouwen en
magistraten.250 Magistraten droegen een baret en een lang kostuum tot over de knieën. Ieder land
had zo zijn eigen kledingvoorschriften, meende Van der Vinne:
Na dien elck lant sijn bijsonder manier heeft en door Hollant gemeenlijck de weeskinderen
een bont kleet ofte ten minste een teken daer aen dragen, soo draegen de magestraets
persoone meest een bont of getekent kleet als sij in processie ofte voorname recht
plegingh gaen, en hier tot Ceulen dragen de wets persoone soodanighen kleet als hier
achter uijt gebeelt wert.251
Hoewel ambtsdragers in Keulen uniforme kleding droegen, kende de reiziger dat gebruik vooral
van Hollandse wezen. Weeskinderen in de Republiek droegen een herkenbaar uniform, in de
achttiende eeuw vaak uitgevoerd in zwart, bruin of roodbruin en vervaardigd van goedkoop la-
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ken of karsaai. Dat uniform gaf hun maatschappelijke positie aan en herinnerde de dragers eraan
op andermans beurs te teren.252
Reizigers stonden stil bij de afwijkende kleding die zij zagen. In 1643 merkte Pieter de la
Court op dat vrouwen in de omgeving van Bazel hun haar vlochten, hun ogen en mond bedekten en lange slepen droegen “op den ruggen en op de buick ome tussen de armen”.253 Als
succesvol lakenreder had hij logischerwijs oog voor hun kledij.254 Tijdens zijn diplomatieke reis
naar Lübeck in 1653 tekende Arnout Hellemans Hooft kort aan dat de plaatselijke kleding zeer
divers was, dat mannen en vrouwen bontmutsen droegen en dat patriciërs niet van burgers te onderscheiden vielen.255 Terwijl Hellemans Hooft zich op zijn latere missie naar Lübeck vrij feitelijk
uitliet, had hij zich tijdens zijn eerste Duitse doorreis in 1649 met smaak verwonderd over de lokale klederdracht. In Neurenberg klaagde hij dat mooie vrouwen, “die schoone bakketjes”, hun
lokken wegstaken achter verhullende kappen.256 De kanten plooikraag, sterk verouderde mode in
zijn thuisland, deed hem “maghtigh schickkeren”.257 Tijdens zijn bezoek aan Stade in 1674 woonde Coenraad Ruysch de begrafenis van graaf Kurt Christoph von Königsmarck (1634-73) bij, de
Staatse generaal die tijdens het Rampjaar had gediend. Ondanks de plechtigheid van de bijeenkomst proestte Ruysch het bijna uit bij het zien van de rouwende familie. De gravin en haar
dochters droegen een gewaad van wit linnen en een voile van zwart floers: “Die kleedinge [...]
waren soo bijsare dat wij die nauwlijckx sonder lacchen kosten aensien.”258
Observaties van vreemde kleding gingen vaak verder dan louter hilariteit. Halthoudend in
de havenstad Puerto de Santa Maria, vlakbij Cádiz, spotte Gerard Hinlopen (1644-91) met de
grote brillen die Spanjaarden droegen. Dat kon een voorzorgsmaatregel zijn in deze stoffige stad,
gaf hij toe, maar eerder was het een ijdele fashion statement. De zware brillen waren een uiting van
de typische Spaanse hoogmoed:
Men vint hier als ook noch op veel andre plaatsen Spanjaarts met groote swarte brillen op
haar neus over straat spanseren [wandelen]. T welk off uyt grootsheyt off ook wel uyt
oorsake van t veelvoudich stoff geschiet, ik niet wete, alhoewel t eerste niet sonder rede
vermoede.259
De Amsterdamse vader ging ook verder dan lachen en nawijzen. Hoofdschuddend verzocht hij
zijn leespubliek om het kostuum van Neurenbergse gezagsdragers voor te stellen. Daarvan gaf
hij een extreem uitvoerige beschrijving:
De Kleeding der Vrouwen en voornamentlyk die van de Magistrat, komt een Vremdeling
klugtig voor [...]. Omtrent de tweede, verbeeld u eens een persoon te zien met een zwart
wyd rockjen aan dat wat over den navel komt met wyde mouwen, daar onder een zeer

252. Groenveld, Dekker en Willemse 1997, 153-157.
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wyden open broeck met een grote bos zwarte linden op beide de zyden, een paar zwarte
koussen op de kuyen digt op een geployt, met een paar schoenen, waarvan de neusen heel
breed, en de polevyen [hakken] extreem hoog, en onder zeer spits toelopende zyn, daarop
een groote styve lobbe om den hals, met een lange dicke parruck [pruik] daar boven, en
een hogen spitsen hoed op ‘t hoofd, groote drie dubbelde lobbens aan de handen, met een
langen slependen degen op de zyde.260
De Neurenbergse patriciër droeg een wijde rok met korte mouwen, zwarte kousen die de kuiten
raakten, schoenen met spitse hoge hakken en brede neuzen, een stijve plooikraag, een dikke
pruik en een spitse hoed. Het was een curieus ensemble, dat volgens de auteur niet strookte met
het benodigde gevoel voor decorum:
Verbeel u [sic], zeg ik, soo een portrait eens in, zoo hebt gy net de toetakeling van een
Neurenbergs Regent. Het is niet te begrypen dat luiden die andersints zoo hupsch en polit
zyn, niet beter of ‘t netterlyke decorum gesorgt, maar zodanigen bizarren verkiesing van
dragt aangenomen en vastgestelt hebben. Een simpelen langen zwarten Tabbert van ‘t
slegte stof tot een opperkleed zoude meer respects en aansien aanbrengen als alle die
belachelyke vodden te zaamen.261
Hoewel de Amsterdamse vader oordeelde dat Duitsers van stand net en beleefd waren, was dat
niet af te zien aan hun uiterlijk. Het sobere Hollandse alternatief, een simpele zwarte tabbaard,
was zijns inziens gepaster. Kleding in Augsburg, de volgende grote halte op zijn route, was zelfs
“nog bizarder”.262 De wintermutsen van bont die vrouwen droegen, waren tot zijn verwondering
ruim een el breed, “hoe breeder hoe meerder opgeschikt en geacht.”263
Net als kleding was voedsel een duidelijke maatstaf van het vreemde. Consumptie was
gekoppeld aan ideeën over beschaving, sociale status en collectieve identiteit.264 Een reiziger kon
niet aan de noodzaak ontsnappen proviand in te slaan, vreemde maaltijden te proeven of ongebruikelijke tafelmanieren gade te slaan.265 Verschillende gidsen waren er dan ook op voorbereid
om een reiziger door zijn bezoek aan de taveerne te loodsen.266 De Delitiae Italiae van Caspar Ens
uit 1602 bevatte zo een uitvoerige oefendialoog over een maaltijd tussen tien gasten, waarbij de
lezer leerde om in het Italiaans wijn, brood en potspijs te bestellen en gemoedelijk een praatje
aan te knopen met tafelgasten.267
Van oudsher was het nadenken over eten sterk verbonden aan de humorenleer. Medici
adviseerden een dieet met een voorzichtige balans tussen sanguïnische (heet en vochtig), cholerische (heet en droog), flegmatische (koud en vochtig) en melancholische (koud en droog) etenswaren. Een humorische onregelmatigheid leidde tot ongemak of ziekte. Iemands temperament
en dus ook zijn ideale dieet werden bepaald door zijn afkomst. Wijnen, die op de humorische
schaal schommelden tussen sanguïnisch en cholerisch, werden niet alleen gekozen vanwege hun

260. Reize door Duitsland na Italien en Vranckryk 1677-1679, f. 21r-21v.
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kwaliteit en smaak, maar ook op basis van het beoogde medische effect op de drinker.268 Zo
waarschuwde de Amsterdamse vader ervoor dat de koppige wijn uit Würzburg kon leiden tot
jicht.269 Naast de humorenleer was de geneeskunde van Paracelsus (ca. 1493-1541) invloedrijk.
Paracelsus stelde dat het effect van een plant op het menselijk lichaam kon worden afgeleid uit de
vorm. Een zaad in de vorm van een maag was volgens die logica een goede remedie tegen maagkwalen.270 Volgens historicus Steven Shapin boden beide vroegmoderne denksystemen een pasklare methode om voeding te duiden: “In practical action, both Galenic and analogical schemes
were maps people used to manoeuvre around the edible environment and to give an account of
what different people were like.”271
Dit medische kader had invloed op het nadenken over nationale stereotypen. Voorkeuren, smaak en bereidingswijzen waren immers gerelateerd aan afkomst, zo werd gedacht.
Hetzelfde gold voor gematigdheid en de inclinatie tot drank- en vraatzucht. In zijn traktaat De
l’esprit des lois uit 1748 dacht de beroemde verlichtingsdenker Montesquieu (1689-1755) na over
het alcoholgebruik van verschillende naties. Arabieren waren volgens hem door hun warme en
droge omgeving afkerig tegen wijn, terwijl warme wijn in het koude, vochtige noorden juist een
geschikte aanvulling op het dieet was.272 Ook op andere manieren werd voedsel getypeerd. In het
midden van de zeventiende eeuw werden recepten uit de Franse keuken razend populair. Kookboeken als Le Cuisine françois uit 1651 van chefkok François Pierre de la Varenne (1615-78), in
1701 in het Nederlands vertaald als de De geoefende en ervaren keuken-meester, werden tot ver in de
achttiende eeuw gebruikt.273 Het gecompliceerde smaakpalet en de uitvoerige bereidingswijzen
werden geassocieerd met het Franse culturele raffinement of, wanneer het te ver doorsloeg, aanstellerigheid. De Nederlandse keuken daarentegen, door Britse bezoekers omschreven als simpel
en zonder opsmuk, werd juist gezien als kenmerkend voor de nationale soberheid en
ingetogenheid.274
In reisliteratuur werd voedsel gepresenteerd als een duidelijk teken van vreemdheid. Vaak
verbonden reisbeschrijvingen de vruchtbaarheid van de bodem en de economische welvaart van
de regio aan de beschikbaarheid en variëteit van groente en fruit.275 Gidsen spraken vaak over de
overvloed in Milaan en het spreekwoord ‘Solo in Milano si mangia’, ‘alleen in Milaan eet men
(echt/goed)’. De Wegh-wyser door Italien, uitgegeven door Lambert van den Bos (1620-98) in 1661,
sprak lovend over de rijke akkers van deze stad:
In Milanen eet men slechts, gelijck of nergens yets meer te eten was. En waerlick in geen
Stadt van Europa vindt men sulck een overvloedt van alles; vindt men in andere Steden
een of twee straten, daer men dit of dat verkoopt, in Milanen vindt men hondert. Het
heeft treffelicken voorraedt van schoonen Wijn, gelijck dit het middelpunt van
Lombardyen zijnde, alels hier na toe vloeyt, soo uyt het omleggende gewest, als uyt
268. Shapin 2012, 49-94; Shapin 2014, 379-381;
269. Reize door Duitsland na Italien en Vranckryk 1677-1679, f. 17r. Voor vroegmoderne ideeën over jicht zie: Knight
2015; Williams 2016, 939-969.
270. Shapin 2014, 381. Voor de Paracelsiaanse geneeskunde zie: Pagel 1982.
271. Shapin 2014, 381. Voor deze vroegmoderne denktrant op basis van analogie, zie ook Foucaults episteem van de
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Duytschlandt, Vranckrijck, Hispanien, en elders. Sy heeft een geweldige Vlackte, schaduwrijcke Heuvelen, genoeghlicke Bergen, gemackelicke en bequame Rivieren, vruchtbare
Meyren, die haer veel leeftochts beschicken [...]276
De relatie tussen welvaart en vruchtbaarheid werd ook genoemd in reisjournalen. In zijn goedkeurende beschrijving van Genève legde Vincent Laurensz. van der Vinne de nadruk op de overvloed aan koren, wijn en fruit, de uitstekende riviervis en delicate kapoenen.277 Het verre Alicante
werd door Gerard Hinlopen ingekleurd door zijn overschot aan “heerlycke wyn, druyven, limoenen, orangie, appels, etc.”278 Het nabije bos met moerbeibomen lonkte, ware het niet dat vers
fruit overal in de stad al beschikbaar was.279
Daarnaast stonden reizigers stil bij de reputatie die plaatselijke gerechten en producten
internationaal genoten. Johannes Lieshoud proefde de amandelkoekjes van Aversa bij Napels en
de beroemde worsten van Bologna – in het Engels nog steeds baloney genoemd.280 Tjepcke van
Eminga lauwerde het beste Italiaanse brood in Padua en “die vermaerde Parmesaense kaas” in de
Parmaregio.281 Vrijwel iedereen die het dorpje Montefiascone aandeed, dronk de plaatselijke ‘Est!
Est! Est!’-muskaatwijn en herhaalde de bijbehorende legende. Daarmee werd ook dankbaar geadverteerd door plaatselijke uitbaters. In het Engelse havendorp Colchester ten slotte hielden
reizigers halt om de beroemde oesters te proeven. Hun karakteristieke groene baardjes kregen de
oesters nadat zij waren verplaatst naar zoutrijke waterputten, een bereidingsproces dat uitgebreid
werd beschreven door vroegmoderne geleerden.282 Een Friese reiziger stak in 1683 de loftrompet
op de oesters: “aten wij magnificq oesters soo goet als ick see [sic] mijn leeven nogh in Hollandt
en Frieslant gegeeten hebbe met de scoonste groene baertjes vande werelt”.283 Een jaar later
schreef Wicher Pott beteuterd aan zijn ouders dat de lekkernij helaas al buiten het seizoen was.284
Joannes Six van Chandelier schreef, waarschijnlijk tijdens zijn reis van Londen naar Northamptonshire in de herfst van 1655, een gedicht op de zilte traktatie. Na een prelude over de rol die
het dorp had gespeeld tijdens de Engelse burgeroorlog, dichtte hij over de “onversaadelyke
smaak” en zijn “waaterende tanden”.285 Kent, Vlieland en het antieke Baia bij Napels stonden
weliswaar bekend om de oestervangst, de allerbeste oesters trof men toch aan in Colchester:
O! oestertjen, met groene baartjes,
O! blanke bolle, en volle beet, [...]
Dat Kent, ons Vlieland, dat oud Baaijen,
En zoo der eedler oester is,
Bereidt, of raauw, om ‘t lekkerst kraaijen,
Ik keur Kolchesters raauwen visch.286

276. Wegh-wyser door Italien 1661, 132.
277. Van der Vinne 1979, 108.
278. Hinlopen 2009, 75.
279. Ibidem.
280. Lieshoud 1652, 28.
281. Van Eminga 1678-1682, ff. 11v; 65r.
282. Tuke 1734, 307-309; Cromwell 1826, 203-204.
283. Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 10.
284. Wicher Pott aan Pieter Pott en Margaretha Froon, Londen, 7 juli 1684 (Pott 1684-1685).
285. Six van Chandelier 1991, 765
286. Idem, 763-765.
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Six van Chandelier eindigde zijn lofdicht met een vergelijking met de klassieken. Net als Polyphemus, de cycloop die de held Odysseus en zijn kompanen wilde verslinden, wenste de ik-persoon
dat hij zich eeuwig te goed kon doen aan oesters van Colchester zonder ooit maagklachten te
krijgen: “Al had ik Polifemus darmen / Noch [dan nog] zou ik, van de kleinte, karmen.”287
Uitspraken over andere maaltijden laten sporadisch ook zien waar reizigers juist naar terug verlangden. Predikant Balthasar Bekker (1634-98) maakte in het Franse dorpje Saint-Valérysur-Somme in 1683 een spotvers over het plaatselijke bier. Zelfs een kroes Groninger kluin, bekend als een matige biersoort, zou het winnen van de plaatselijke “waansmaaklik smaak”.288 Tijdens hun verblijf in Rome smulden Coenraad Ruysch en zijn disgenoten van de stokvissen en
gekookte harinkjes “op sijn Hollants”.289 Aan de goktafel probeerde Ruysch voldoende geld te
winnen om nieuwe haring te kopen, die de dag daarvoor in de haven was uitgeladen.290 Nederlanders in het buitenland grepen ook de kans aan om vertrouwde etenswaren te importeren. Tijdens
zijn academische missie in Parijs werd Laurens Gronovius (1648-1724) door zijn contactpersoon
Frederick Michielsen meermaals op het hart gedrukt zijn geleerde broer in Leiden te vragen tonnetjes Hollandse “roode soetemelck caesen” en boter te zenden.291
Meestal was er geen sprake van heimwee aan de eettafel. Reizigers lieten juist bovenmatige interesse en verwondering zien voor vreemde maaltijden en eetgewoontes. Pieter de la Court
schreef zo met lichte scepsis dat het in Engeland gezond werd geacht om bij het ontbijt geroosterd brood te weken in bier.292 Wicher Pott informeerde zijn ouders met dezelfde verbazing over
de populaire hartige drank ‘cock ale’, bier met gekookt hanenvlees, vruchten en specerijen.293
Naast het onbekende appelcider, dronk men bier “twelk seer helder en kragtig is door dien haenen hier in gecookt worden.”294 Naar verluid was dat een favoriete drank van koning-stadhouder
Willem III (1650-1702).295 Ook Hendrik Jordens maakte melding van deze drank, volgens hem
gemaakt van hanenkammen.296 In Florence maakten vrienden van Coenraad Ruysch ophef over
watermeloen, een bijzondere fruitsoort die zij nooit eerder hadden gezien en die zij bevroren
serveerden met een glas Griekse wijn:
[T]egens den avont met de heer Hooghenhouck en Vander Vin voorscreve voor de eerste
mael een seekere vrucht eeten daer hier seer veel werck van gemaeckt wert, genaemt
comcommeri [watermeloen], van gedante als een ronde pompoen. Dese vrucht wert in t’
ijs geleijt om te doen bevriesen, is root van binnen en seer aengenaem smaeck, strekkende
meer tot dranck als tot eeten om syn waeterachticheid. Oock suycht men het sap daer
maer uijt en neemt men voort’ laest een glas Griexse wyn daer op om geen ongemack
subjeckt te sijn.297
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Eten gaf daarnaast de grens aan tussen het bekende en onbekende. Coenraad Ruysch
schreef in Turijn dat het traktement ‘seer Itaeliaens’ was: sober, goed gekruid en voorzien van de
Piëmontese specialiteit ‘fonduta’, de voorloper van de kaasfondue.298 Bij aankomst in Calais in
november 1683 schreef Hendrik Jordens dat Franse en Engelse maaltijden sterk van elkaar afweken. In Frankrijk at hij voortaan stevige potspijt, terwijl hij in Engeland gebraad aan het spit had
gehad, dat zo gewoon en betaalbaar was dat zelfs arme schoenlappers het dagelijks konden veroorloven.299 De Amsterdamse vader, die Engeland in datzelfde jaar aandeed, gaf een uitgebreide
beschrijving van Engelse gaarkeukens, waar verschillende soorten wildbraad aan het spit hingen.
Niet alleen het gewone volk, maar ook hoge heren bestelden daar een maaltijd:
[...] zoo is het meeste gebruik aldaar in een gaar-keuken, die ‘er by honderden zyn, te gaan
eeten, gemeenlyk loopen daar 3 of 4 speeten boven malkanderen met Osse- schape- kalfs,
varckens en lams-vleesch, daarmen zoo veel en zoo weinig, terwyl het al voort braad,
boven af laat snyden, als men begeert, daar by wat zout, wat mostaard, een stuck versch
brood en een bouteille klein bier, en hiermede is het festyn gedaan. Die honderden,
duyven, konynen, &c wil hebben, moet dat expres commanderen. Dese manier van leven
komt den Vremdelingen wat klugtig voor; maar de grootste heeren van Engeland maken
geen zwarigheit om daar haar maaltyd te doen, die op ‘t hoogst op een Engelse schelling
kom te staan.300
Deze voedselkeuze werd ook medisch geduid. Geleerden als Jan Comenius (1592-1670) beredeneerden dat koud vlees aansloot bij het flegmatische Engelse karakter. Dat verklaarde ook waarom zuidelijke bezoekers, met een cholerische of sanguïnische gesteldheid, het juist niet kon bekoren. Het stereotype beeld van de vleesetende Brit werd aangegrepen om waardering of trots te
uiten op de eigen keuken en natie.301 William Montague schreef in The Delights of Holland uit 1696
dat de Engelse bereidingswijze van gebraad superieur was. Thomas Spratt (1635-1713) publiceerde in 1665 een satirische repliek op de Relation d’un voyage en Angleterre, een verslag van Engeland
van de Fransman Samuel de Sorbière (1615-70) van een jaar eerder. Volgens deze travellee werd de
Britse oprechtheid weerspiegeld in zijn eenvoudige kost, terwijl Franse sauzen en opsmuk teken
waren van de misleidende Franse aard.302
Naast nationale verschillen kon eten religieuze verschillen aanduiden. De katholieke gewoonte om op vrijdagen en vastendagen geen vlees te nuttigen, sprong het meest in het oog. Dat
religieuze gebruik had een lange voorgeschiedenis en werd vanaf de Reformatie een heikele
kwestie. Volgens de katholieke doctrine was vasten een daad van boetedoening, begeleid door gebed en introspectie, die lichaam en geest louterde en de mens preventief behoedde voor de kardinale zonde van de vraatzucht. Het was tevens een ritueel dat de geloofsgemeenschap verbond.
Reformatoren keken kritisch naar de Bijbelse basis van het vasten en stelden dat het geen noodzakelijke voorwaarde was voor de zielenheil. Dispensaties om niet mee te doen aan de vastentijd,
vaak arbitrair uitgereikt, werden beschouwd als kerkelijk wanbeleid.303 Tijdens de zeventiende
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eeuw bleef vasten een gevoelig punt, waarover jezuïeten verschillende contrareformatorische
traktaten publiceerden.304
Veel calvinistische reizigers ergerden zich aan de vastendagen. Johannes Lieshoud klaagde in 1652 dat hij op brood, zout en eieren moest teren en in het dorpje Valcimarra stinkende vis
en sterke olie kreeg voorgeschoteld.305 Pieter de la Court van der Voort verklaarde in verschillende brieven aan zijn vrouw dat hij niet gediend was van de Franse ‘jour maigre’. In Parijs klaagde
hij over de slechte en dure vismaaltijd. Voor hetzelfde geld had hij in Leiden “wel twee vette
Tractemente” kunnen krijgen.306 In een dorpje, ironisch genoeg Ham geheten, hield hij halt om
een middagmaal te nuttigen. Naast een paling had hij een stuk vlees ontfutseld uit de herberg in
Noyon:
[...] daar wy op Jour Maigre ons middagmaal hielde met een Paaling en ‘t Restant van een
Boutie dat de meyden ons te Noyon met dreyge en schelde gaaven ontfutselt hadde omdat
meende haar geoorloofde te zyn dien Avont door haar als des morgens door ons
opgekloove te werden [...]307
Op het oog uitten reizigers hun onvrede met de matige maaltijd die werd geserveerd. Tegelijkertijd kan het geduid worden als subversieve, antikatholieke daad, een kleine rebellie tegen de
heersende godsdienst. Die tweede interpretatie is aanlokkelijk. Het sluit aan bij de ervaringen van
Coenraad Ruysch, die op vastendagen vlees at onder het voorwendsel ziek te zijn.308 In Venetië
regelde hij een officiële dispensatie om op vrijdagen vlees te eten.309 Vaak had de herberg vanwege de visdag geen vlees voorradig. In de herberg van Lunel, vol met stamgasten die geen vlees
aten, schotelde de waardin hem zonder probleem “alderhande wildt braedt”, ook al was er een
katholieke priester in de zaal.310
Voedsel en kleding gaven onmiddellijk en onvermijdelijk aan waar de culturele grenzen
lagen, wat vertrouwd en vreemd was. Het waren culturele botsingen met andere landen en volkeren in het klein. De reiziger liet met waardering, verwondering, hilariteit en spot zien hoe de Ander afweek: daar, in dat verre buitenland, at men anders en kleedde men zich anders. In beide elementen sijpelen vaststaande nationale stereotypen door, zoals Franse verfijndheid, Spaanse trots
of Britse eenvoud. In enkele gevallen zijn die verschillen niet alleen nationaal, maar ook confessioneel te begrijpen. Wat echter nog ontbreekt aan deze analyse van de Ander, is de vraag hoe
reizigers tegelijkertijd reflecteerden op het vertrouwde vaderland. De Republiek diende als
ijkpunt.
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7.4.3. Tussen vreemd en vertrouwd
In juni 1685 arriveerde Hendrik Jordens in Wesel. Hij maakte een rondgang en constateerde dat
het Duitse dorpje qua grootte sterk leek op zijn geboortestad Deventer.311 Dat was niet per se
een accurate vergelijking, maar wel een die uitstekend laat zien hoe reizigers het buitenland benaderden. Deventer was een helder referentiepunt, zowel voor Hendrik zelf als voor zijn ouders,
die dit journaal op latere datum zagen. Bij het lezen van de betreffende passage konden zij onmiddellijk een bepaalde orde van grootte inbeelden.
Volgens onderzoeker Chloe Chard maakten reizigers constant gebruik van het thuisland
als referentie- en ijkpunt. Door vergelijkingen te trekken met vertrouwde plekken, gebruiken en
personen leerden zij vreemde locaties en reiservaringen te duiden, te waarderen en te bekritiseren.312 Vrijwel ieder journaal bevat zo verwijzingen naar familieleden en bekenden, kleding en
eten, landschappen en rivieren, steden en dorpen en kerken en stadhuizen uit de Republiek. Jordens vergeleek de anglicaanse missen in Londen met de preken van thuis. Deze buitenlandse
missen schenen hem erg katholiek toe. Thuis was het beter. De dominee daar had geen spiekbriefje nodig, toehoorders waren beter gekleed en gingen bovendien niet blootshoofds.313 De
Amsterdamse beurs legde het daarentegen af van de Londense Exchange, die weliswaar kleiner,
maar aanzienlijk mooier was.314 Reizigers konden refereren naar zaken die zij onderweg waren tegengekomen, maar verwezen vooral naar locaties ver in het vertrouwde vaderland. ‘Vaderland’
moet in dit opzicht niet gezien worden als de Republiek in het algemeen, maar als de vertrouwde
omgeving waarin reizigers waren opgegroeid. Het konden tamelijk vage verwijzingen zijn naar
Holland, Overijssel of de Betuwe, maar ook preciezere verwijzingen naar steden als Amsterdam
en Leiden, gebouwen als de dom van Utrecht of zelfs het ouderlijk huis. Dergelijke vergelijkingen leggen vooral veel bloot over de directe leefwereld van de reiziger en zijn identificatie hiermee. Eveneens onthult het iets over de leefwereld van zijn ouders, familieleden en vrienden. De
vergelijkingen moesten immers ook voor hen duidelijk zijn. Ten slotte zal dit mentale proces
wederkerig zijn geweest. De reiziger keek met andere ogen naar het vreemde, maar keek bij terugkomst ook anders naar zijn thuisstad. Jordens zal niet alleen gedacht hebben over Wesel in relatie tot Deventer en over Londen in relatie tot Amsterdam, maar ook andersom.
Wanneer we een aantal journalen als voorbeeld nemen, dan blijkt dat deze retorische strategie alledaags en alomtegenwoordig was. De reisverslagen van Constantijn Huygens sr. uit 1620,
zijn zoon Constantijn jr. uit 1649-50 en Johannes Lieshoud uit 1652, evenals het anonieme verslag Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden naar Engeland en Frankrijk uit 1683-84, lijken in dit opzicht
in grote lijnen op elkaar. De laatste auteur kwam hoogstwaarschijnlijk uit Friesland. De eerste
drie reizigers woonden en werkten in Holland. Op onderstaande kaart is te zien naar welke plekken in de Nederlanden werd verwezen. Plaatsen als Den Haag (15), Amsterdam (7), Utrecht (5)
en Leiden (4) springen naar voren.
Constantijn Huygens maakte op zijn diplomatieke missie naar Venetië in 1620 verschillende verwijzingen naar zijn thuisstad Den Haag en zijn alma mater in Leiden, waar hij twee jaar
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rechten had gestudeerd.315 De maliebaan in Stuttgart was erg breed en omzoomd met bomen en
deed daardoor onmiddellijk denken aan het vertrouwde speelveld in de hofstad.316 In Heidelberg
werd hij door de geleerde Janus Gruterus (1550-1627) rondgeleid door de Bibliotheca Palatina,
die het qua boekcollectie ruimschoots won van zowel de Vaticaanse bibliotheek als het Bodleian
in Oxford. De collectie was op eenzelfde manier geordend als die in Leiden, zo merkte Huygens
op.317 Zowel het Tübinger Collegium Illustre, een van de grootste protestantse colleges in Europa, en de oude universiteit van Padua moesten het daarentegen afleggen van Huygens’ alma mater. De collegezalen van Tübingen konden het in “in de verste verte” niet halen bij die van
Leiden en ook de collectie viel tegen.318 Huygens oordeelde bovendien dat het theatrum anatomicum van Padua “niet in de schaduw [kan] staan van dat van ons in Leiden.”319 Ook haalde hij zijn
neus op voor de collegebanken die met vroegmoderne graffiti waren besmeurd, “de sprekende
bewijzen van de ongemanierdheid van de studenten, waarvan we wonderlijke staaltjes hoorden”.320 In zijn beschrijvingen klinkt een duidelijke trots door voor de eigen universiteit.
Huygens beschreef wegen, rivieren en bergen eveneens in termen van het vertrouwde.
De wegen tussen Brescia en Lonato leken op die van Holland en de weilanden en uitgestrekte
hennepvelden tussen Straatsburg en het dorpje Haguenau deden “bijna Hollands” aan.321 De
Brenta leek daarnaast even breed als de Schie tussen Delft en Rotterdam.322 Zijn gevaarlijke
Alpentocht maakte Huygens eveneens inzichtelijk door te verwijzen naar vertrouwde locaties in
zijn thuisstad. De weg omlaag langs de klippen leek op een bepaald punt even hoog als de hofkapel.323 De woeste watervallen in de buurt van Walenstadt werden vergeleken met de Haagse
klokkentoren:
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gens erg fraai, maar kon het niet winnen van de Utrechtse domkerk.326 In het journaal komt met
name Den Haag terug, Huygens’ geboorte- en thuisstad. De maliebaan van Tours was niet zo
mooi als de Haagse en een waterval in de buurt van het bergdorpje Châtillon-en-Michaille was
even groot als de Haagse toren.327 Diezelfde toren was ook al door zijn vader als referentiepunt
aangehaald tijdens diens Alpentocht dertig jaar eerder.328
Afbeelding 19: Verwijzingen in de journalen van Constantijn Huygens sr. uit 1620 (rood), Constantijn Huygens jr. uit 1649-50 (geel), Johannes Lieshoud uit 1652 (groen) en de Friese anonymus uit 1683-84 (blauw). Geprojecteerd op de Atlas Ortelius uit 1571.

Tijdens de tocht zagen we angstaanjagende watervallen van smeltwater, die met een
vreselijk geraas neerstortten van een hoogte die naar ons aller inschatting de klokkentoren
van Den Haag meer dan twee keer overtrof.324
De spannende Alpenpas, met zijn wilde rukwinden en steile klippen, werd verder verduidelijkt
door een vergelijking te maken. In plaats van een ruwe schatting van de lengte, verwees Huygens
naar een locatie die zijn ouders zich goed konden inbeelden.
Ook zijn zoon Constantijn jr. maakte goed gebruik van deze retorische tactiek. Op zijn
educatiereis naar Frankrijk en Zwitserland in 1649 en 1650 vergeleek hij diverse buitenlandse
plaatsen met de vertrouwde omgeving van Den Haag en Utrecht. Qua grootte en uiterlijk leek
Avignon bijvoorbeeld in sterke mate op de domstad.325 De abdij van Marmoutiers nabij Tours,
beroemd vanwege haar rol in de bekering van koning Hendrik IV (1533-1610), was volgens Huy-

315. NNBW, I, 1186-1190.
316. Huygens 2003, 81.
317. Idem, 69.
318. Idem, 82-83. Vert. Frans Blom. “mais n’approchent de loing”.
319. Idem, 158-159. “n’approche nullement du nostre à Leiden.”
320. Ibidem. “et portantz les vives enseignes de l’insolence des Escoliers, dont nous furent contées merveilles.”
321. Idem, 180-181. “quasi à l’Hollandoise”.
322. Idem, 137.
323. Idem, 101.
324. Idem, 95-96. “vismes en chemin des terribles cascades des eaux de neige, tombantes, au jugement de nous
touts, de plus de deux fois la hauteur du clocher de la Haye”.
325. Huygens 1888, 132-133.
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Constantijn jr. maakte ten slotte zeer specifieke verwijzingen naar zijn ouderlijk huis aan het
Plein in Den Haag. In dat classicistische gebouw vlakbij het Binnenhof, ontworpen door zijn vader, Jacob van Campen (1596-1657) en hofarchitect Pieter Post (1608-69) in 1637, waren hij en
zijn broers opgegroeid.329 Mogelijk refereerde hij eveneens aan de beroemde buitenplaats Hofwijck, waar de familie sinds 1642 zetelde. Beide familiehuizen hadden een belangrijke plaats in het
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de Tweede Kamer, het Rijksmuseum en het Mauritshuis. Timothy De Paepe maakte in 2017 een digitale
reconstructie. De Paepe 2017.
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oeuvre van zijn vader. Over het Huygenshuis schreef Constantijn sr. in 1639 de verhandeling Domus, dat ter lering en inspiratie moest dienen voor toekomstige architecten.330 De buitenplaats in
Voorburg werd vereerd met het lange gedicht Hofwijck, waaraan Huygens sr. in mei 1650 begon,
ongeveer gelijktijdig met de Italiëreis van zijn zoon.331 Dat hofdicht was een vader-zoonproject:
de uitgave van 1653 werd bezorgd door Constantijn jr. en door hem opgedragen aan zijn tante
Geertruid (1599-1680).332 Constantijn jr. vergeleek de beelden in de Salle des Antique van het
Louvre in Parijs met het standbeeld van de Romeinse god Mercurius die zijn vader in de tuin had
staan.333 Of hij de tuin van het Huygenshuis of Hofwijck bedoelde, is onduidelijk.334 Bij het zien
van de tuin van de hoge magistraat Pompone de Bellièvre (1606-57), de voormalige ambassadeur
in Engeland, moest Huygens denken aan de familiewoning in de hofstad:
In de muer is een poort van ijser doorluchtich gemaeckt waerdoor men in een thuijn gaet,
die wel viermael soo groot is als t’binnenHof en is omringt met een haeghe van ipen en
andere boomen, onder een seer net en even geschoren wel soo hoogh als tot achterdack
van ons huijs.335
In diezelfde dagtekening refereerde hij nogmaals aan zijn ouderlijk huis. Bij het passeren van de
aquaduct van Arceuil merkte hij op dat de bogen even hoog waren als zijn vaders huis en bovendien vervaardigd van hetzelfde soort wit gesteente.336 Ook de woning van een andere hoveling,
niet ver daar vandaan, nodigde uit tot een vergelijking: de gewelven van de kelder daar waren hoger dan de hoogste verdiepingen thuis.337 Niet alleen Constantijn jr. gebruikte zijn familiehuis als
referentiepunt, Lodewijk Huygens deed dat ook.338 In 1655 trok Lodewijk samen met broer
Christiaan naar Frankrijk, waar beiden promoveerden aan de universiteit van Angers. In SaintCloud nabij Parijs bezocht het tweetal de woning van Jean François Paul de Gondi (1614-79),
kardinaal de Retz. Lodewijk noemde de familiewoning bij naam: “De tuin is niet groter dan ons
Hofwijck, maar wel schitterend en aangenaam.”339
Deze vergelijkingen onthullen ook iets over de leefwereld van reizigers van wie weinig tot
geen biografische informatie bekend is. Op enkele genealogische details na tasten we bijvoorbeeld in het duister over de Amsterdamse boekdrukkerszoon Johannes Lieshoud, die in
1652 naar Italië reisde.340 Lieshoud vergeleek het buitenland met diverse vertrouwde stadsgezichten. Hij haalde het Amsterdamse Rokin aan om de breedte van het Venetiaanse kanaal te beschrijven en merkte op de Oude Kerk eenvoudig in de Sint-Pieter te Rome paste: “Verschyde

330. Zie voor het Huygenshuis: Lunsigh Scheurleer 1962, 181-205.
331. Huygens 1977, XIII.
332. Idem, XIII; 292-294.
333. Huygens 1888, 96.
334. Over de tuin van Hofwijck, dat onder meer een boomgaard, berggrot en twee obelisken bevatte, is een en ander
bekend, maar niet over deze specifieke beelden. Zie voor de tuin: De Vries 1998, 134-137. Het Huygenshuis bevatte
bronzen beelden van de Dordtse kunstenaar Pieter ‘t Hooft (1610-ca. 1649). Die voldoen echter niet aan de
beschrijving van Huygens jr. Scholten 2003, 123-125.
335. Huygens 1888, 100.
336. Idem, 101.
337. Idem, 105-106.
338. Koster 2016, 10.
339. Huygens 1950, 488. “Le jardin n’est gueres plus grand que notre Hofwijck mais merveilleusement beau et
agreable.”
340. Lieshoud 2005, 7-15.
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liefhebbers der bouw kunst hebbe gemeten dat de oude kerckstoorn van Amsterdam van binnen
in dese Capel kan staan.”341 Een theater in de dogestad vergeleek hij met de bekende schouwburg
van Van Campen. Niet alleen de verhoudingen van het gebouw, maar ook de vernieuwende
toneelmechanica met beweegbare decors, verzinkluiken en katrollen was aanzienlijk anders. Die
aanpassingen werden pas dertien jaar later ingevoerd in de Amsterdamse schouwburg.342 Lieshoud was eveneens vertrouwd met andere plaatsen in Holland, Utrecht en Overijssel. De gracht
van Frankfurt am Main was even groot als die in Haarlem, het Duitse dorp Schrobenhausen was
even groot als Muiden en de omgeving van Castelfranco Veneto leek sterk op de Beemster.343 De
dorpen tussen Fusina en Padua leken op de vergezichten tussen de Utrechtse dorpen Breukelen
en Maarssen.344 Het dal met wilgenbomen bij de tombe van Caecilia Metella ten zuiden van
Rome deden hem ten slotte denken aan de Betuwe of Overijssel.345 De vergelijkingen lijken ten
slotte te suggereren dat Lieshoud al een eerdere reis had gemaakt naar de Zuidelijke Nederlanden. Het Fondaco dei Tedeschi in Venetië deed denken aan het Oostershuis in Antwerpen. Beide
dienden als kantoor en verblijfplaats voor Duitse kooplieden.346
We weten nog minder van de anonieme auteur van de Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden
naar Engeland en Frankrijk uit 1683-84. Enkel het startpunt van zijn reis in Leeuwarden en de provenance van het verslag in de collectie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg van het Tresoar
lijken te wijzen op Friese wortels.347 Die aanname wordt gestut door de verschillende vergelijkingen die de anonymus maakte met Leeuwarden en Franeker. Orange was “nae mijn oogen een
stadt bij nae als Leuwarden” en ook Abbeville deed niet voor die Friese stad onder.348 Oxford
leek op Franeker en de collectie in het Bodleian werd door de anonymus vergeleken met de universiteiten thuis: “die van Leijden en Franequer te samen in een souden omtrent een darde part
van uijtmaken.”349 Het is verre van hard bewijs, maar deze hint lijkt te suggereren dat de reiziger
een alumnus was van deze Nederlandse universiteiten. Naast Friese steden noemde de auteur
ook andere plaatsen in de Republiek, waarmee hij reeds kennis gemaakt in mei 1684 voordat hij
scheepging in Brielle. Bij het zien van een plein in Londen en het parlement van Aix-en-Provence
moest hij denken aan Den Haag. Bristol en Rouen waren respectievelijk even groot als Rotterdam en Leiden en zowel de kathedraal van Nantes als de citadel van Bordeaux riepen een vergelijking op met de Utrechtse domkerk.350 Ook Amsterdam was een duidelijk referentiepunt. Bordeaux en Nevers hadden qua vorm wat weg van die hoofdstad. Het stadhuis van Lyon was
mooier dan zijn Amsterdamse tegenhanger.351 Dit alles lijkt op z’n minst erop te wijzen dat de
anonymus vertrouwd was met Holland en dat ook zijn publiek wel raad wist met dergelijke
referenties.

341. Lieshoud 1652, 21; 41
342. Idem, 21. Zie voor de vernieuwingen van de Amsterdamse schouwburg: Elenbaas 2004, 289-291; De Paepe
2013, 13-16. Zie ook pagina 153-160.
343. Lieshoud 1652, 7; 11; 16.
344. Idem, 22.
345. Idem, 43.
346. Idem, 19.
347. Het eindpunt van de reis biedt helaas geen aanvullende informatie. Het verslag breekt af in Orléans. Mogelijk
kan een taalkundige analyse meer blootleggen.
348. Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 51; 129.
349. Idem, 30.
350. Idem, 22; 35; 51; 93; 102; 124.
351. Idem, 102; 132; 134.
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Vergelijkingen tussen binnen- en buitenlandse locaties laten onmiddellijk en onomfloerst
de leefwereld van journaalschrijvers en hun publiek zien. Met deze plaatsen, klein en groot, waren zij intiem bekend. Aan deze locaties ontleenden zij hun identiteit, die regionaal of lokaal gekleurd was. Vergelijkingen met het vertrouwde zijn een interessante aanvulling op andere observaties die reizigers maakten van het vreemde. Reisliteratuur kopieerde vastgeroeste literaire
clichés over de vermeende karaktereigenschappen van andere volkeren. Het schrijven van een
reisjournaal was in zekere mate het herschrijven, herkennen en bevestigen van deze stereotypen.
Wat in abstracta was geschreven over Duitsers en Fransen, kon op reis ook concreet worden herkend in bijvoorbeeld tafelmanieren of architectuur. Bovendien waren stereotypen een les in gematigdheid. Een educatiereiziger deed er goed aan om de Duitse gastvrijheid en openhartigheid
te omarmen, maar moest ervoor waken om niet door te slaan in drank- en vraatzucht. Het buitenland werd in journalen ten slotte vaak uitvergroot, bijvoorbeeld door in detail de klederdracht
of eetgewoontes van een andere streek te beschrijven. Daar ging verwondering en noviteit mee
gepaard, maar even goed spot en hilariteit. Ook in deze zaken schemeren waarden door die reizigers en hun ouders hoog in het vaandel hadden staan.

7.5. Maagdenburg en Zwammerdam: oorlog en nationale trauma’s*
Op 25 september 1649, bijna een jaar nadat de Vrede van Münster was ondertekend, bezocht
Arnout Hellemans Hooft de stad Neurenberg: “Wij quamen hier op de rechte tijdt, want de
Duijtsche vrede was nu onderschreven, en eerste te degen voltrockken: soo dat ‘er veel swiers in
de stadt was.”352 De reiziger verwees naar het vredesbanket georganiseerd door paltsgraaf Karel
X Gustaaf (1622-60), de latere koning van Zweden. Hoewel de vrede officieel een einde had gemaakt aan de Dertigjarige Oorlog, het grote conflict dat een aanzienlijk gedeelte van Europa in
de as had gelegd, bleven verschillende kwesties over de terugkeer en ontmanteling van militaire
troepenmachten onopgelost. Afgezanten van het Heilige Rooms Rijk, Frankrijk en Zweden weken uit naar Neurenberg om tussen april 1649 en juli 1650 te onderhandelen tijdens een Exekutionstag. De eerste resultaten van dit topoverleg werden in september 1649 gepresenteerd, een gelegenheid die werd aangegrepen om de vrede op symbolische wijze te vieren. Hellemans Hooft
merkte op dat de stad volstroomde. Afgevaardigden van de Franse koning, de paltsgraaf en de
keizerlijke veldmaarschalk Ottavio Piccolomini (1599-1656) maakten hun opwachting.353 Er
kwamen vredesgedichten en muziekstukken aan te pas, trompetgeschal en tromgeroffel, vuurwerk en ceremoniële kanonschoten.354 De Zweedse paltsgraaf liet een weelderig vredesmaal bereiden in het stadhuis van Neurenberg, vereeuwigd door kunstenaar Joachim von Sandrart
(1606-88) op een doek van drie bij vierenhalve meter.355
Drie jaar later stond Johannes Lieshoud voor datzelfde schilderij. Hij noteerde: “Op een
van deese kaamers is de duytse vreede geslooten”.356 Voor hem gold het stadhuis als een concrete
herinnering aan de recent gesloten vrede. Neurenberg bleef op de educatiereis herinneren aan de
Dertigjarige Oorlog. Hoewel Münster door zijn ongunstige ligging naar het zuiden weinig bekijks

* Een versie van deze paragraaf werd eerder al gepubliceerd. Moss 2016a, 217-232.
352. Hellemans Hooft 2001, 67.
353. Ibidem.
354. Voor het vertoon tijdens de Exekutionstag in Neurenberg, zie: Fisher 2019, 277-299.
355. Fisher 2019, 284.
356. Lieshoud 1652, 9.
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trok, was er in Neurenberg, een stad midden op de route naar Italië, alle gelegenheid om dat recente verleden te bestuderen en te herdenken.357 Wel leek die rol te verschuiven. Decennia later
liep Coenraad Ruysch rond in het stadhuis, maar schonk hij meer aandacht aan een curiositeitenkabinet, waarin onder meer een hanenei, een koeienkop met hertengewei en twee globes van de
Nederlandse cartograaf Joan Blaeu (1596-1673) prijkten. In de verzameling bevonden zich ook
schedels van Zweedse en Duitse soldaten, die tijdens de belegering van de stad in 1632 waren gesneuveld. Ruysch grapte: “En niet tegenstaende dat de Duytschers harde koppen hebben, soo
moeten sij voor de Sweede wijken, alsoo de hooftschedels van de laetste ruym eens soo dick waeren.”358 Van een imposant staatsieportret tot een vuistdikke schedel. Ondanks die luchtige toon
bleef Neurenberg verbonden met de oorlog.
De Vrede van Münster wordt door historici doorgaans geduid als een staatkundig, diplomatiek en – tot zekere hoogte – religieus kantelpunt.359 Ook op het gebied van de Nederlandse
reisgeschiedenis geldt 1648 als een belangrijk moment. Families grepen de recent verworven vrede en de veiligheid die de vrede meebracht aan om hun zonen op reis te sturen. Dat valt alleen al
kwantitatief af te leiden aan de hand van het aantal overgeleverde journalen. Het repertorium
van Noord-Nederlandse reisverslagen van Lindeman, Scherf en Dekker noemt voor de periode
1600-48 slechts negentien verslagen van reizen door Europa. Dat aantal wordt al ruimschoots
behaald in het eerste decennium na de Vrede van Münster.360 Alleen al de jaren 1648 en 1649
ging een bont gezelschap reizigers op pad, onder wie Arnout Hellemans Hooft en Constantijn
Huygens jr., de rechtenstudent Johan Thijs en zijn geleerde metgezel Job Ludolf, de latere topdiplomaat Willem van Haren (1626-1708), de jonge graaf Enno Lodewijk (1632-60) en de dichters
Matthijs van der Merwede (ca. 1625-ca. 1677) en Reyer Anslo (1626-69). Het werd na 1648 aantrekkelijker en veiliger om Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden te doorkruisen. Dat wordt
mooi geïllustreerd in het inleidende gedicht van het journaal van de Haarlemse schilder Vincent
Laurensz. van der Vinne (1628-1702) uit 1652:
Als eens den wreeden Mars ontrent de derchtich jaren
in Duytsland hadd’ gewoed en door een fel beswaren
de luyden daer benout, berooft van haef en goet,
dat huys en hof en al schier raecken onder voet,
waer door d’inwoonderen niet sonder reden suchten,
want veel kael en beroeijt uijtlandich mosten vluchten,
daer van ons Nederlant geen kleijn getuijgen geeft,
‘t welck van ‘t gevluchte-volck seer sware lasten heeft
gedragen langhen tijt, doch des Heeren segen
heeft d’aengename vree weer d’overhand gekregen.
De vreede synde nu aldaer in haeren fleur,
heeft myn de lust geport om reijsen eens daer deur.361

357. Grote uitzondering is Johan Thijs, die in 1646 aansloot bij de onderhandelingen en daar een meertalig journaal
over schreef. Thijs 1646.
358. Ruysch 1674, f. 14r.
359. Onnekink 2009, 1-15.
360. Lindeman, Scherf en Dekker 1994.
361. Van der Vinne 1979, 42-43. Zie voor de rol van de Vrede van Munster ook pagina 7-9.
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De oorlogsgod Mars had de Duitse landen geteisterd en vluchtelingen naar de Republiek gejaagd. Nu de vrede in volle bloei stond, werd het eens gevaarlijke buitenland weer opengesteld.
Hoewel de ik-persoon door Cupido’s pijl in de borst wordt getroffen en zich verknocht voelt aan
zijn thuisland, sporen de vrede en de schilderkunst hem aan toch op reis te trekken:
Ick nam een vast besluijt te trecken Duijtslant in
en Venus-janckerij te setten uijt de sin.
Ick dee gelijck ick docht en trock van’t Haerlems-Sparen
om wat te gaen besien; o God, wilt mijn bewaren362
Terwijl de Vrede van Münster een breekpunt was voor Nederlandse educatiereizigers, leek dat
niet te gelden voor educatiereizigers uit Engeland of Centraal-Europa. Integendeel: zij hadden
de militaire conflicten juist gezien als een kans om oorlogservaring op te doen en de schermutselingen als militair spektakel van dichtbij te beleven.363 De Britse correspondent John Pory (ca.
1572-ca. 1636) noemde de Lage Landen dan ook een “University of Warre”, een leerschool om
de oorlog aan den lijve te ondervinden.364
Doorgaans haastten Nederlandse reizigers zich naar Italië en Frankrijk. Velen meden de
zuidelijke provincies door scheep te gaan in Hellevoetsluis en direct of na een korte etappe in
Engeland door te varen naar Calais en Dieppe. Reizigers die wel door het land trokken, stonden
kort stil bij de schade die was opgelopen tijdens de Dertigjarige Oorlog. In 1652 liep Johannes
Lieshoud bijvoorbeeld door het door Zweedse troepen geplunderde dorpje Seligenstadt in Hessen en merkte hij op dat de plaats Andernach “gans vervallen” was door de oorlog.365 Een jaar later trof Arnout Hellemans Hooft een vergelijkbare situatie aan in het grensdorp Neuenhaus, gelegen onder de rook van Enschede: “‘t is niet veel en gedemolieerd.”366 Van der Vinne stond stil
bij de verwoestingen in de Duitse gebieden. Gernsheim was een “vuijl en geruijniweert stedeken” en Oppenheim, “vuijlachtigh en seer verwoest”, stak bleek af bij het schilderachtige landschap.367 In de populaire universiteitsstad Heidelberg beschreef Van der Vinne hoe de stad tot
negen keer toe was overmeesterd. De stad werd volop gerenoveerd, maar “sijn noch meer huysen sonder als met glasen”.368 Zelden lieten reizigers zich uitvoerig uit over de oorlogsschade.
Woorden als ‘gedestrueert’, ‘geraseert’ en ‘gedepeupleert’ waren voldoende om de littekens in het
Duitse landschap te beschrijven.369 Niet alleen bleef de beschrijving van transferlanden als Duitsland beperkt, ook gaven journaalschrijvers er de voorkeur aan hun aandacht te vestigen op aantrekkelijkere vergezichten. Desalniettemin bleef de Dertigjarige Oorlog een vast onderdeel in
stadsbeschrijvingen. De Amsterdamse vader bijvoorbeeld, die in 1696 naar Wenen en Boedapest
trok, stond ruim zestig jaar later stil bij de “swaare belegeringh en brand in de jaaren 1634 en
1639” die in het oostelijke Bautzen hadden plaatsgevonden.370
362. Idem, 43.
363. Games 2011, 439; Van Raamsdonk 2016, 35-39. Zie voor Poolse reizigers: Targosz 1985, 168-186; Hulsenboom
2018, 68-69.
364. Geciteerd uit: Van Raamsdonk 2016, 27.
365. Lieshoud 1652, 7; 5.
366. Hellemans Hooft 1653, f. 141r.
367. Van der Vinne 1979, 69.
368. Idem, 65.
369. Moss 2016a, 225-226.
370. Reize door Duitsland na Hungarie 1696, f. 100v.
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Een meer persoonlijke beleving van de vernietigingen van de Dertigjarige Oorlog vinden
we in het uitvoerige journaal van Coenraad Ruysch. Hij vergeleek de ruïnes in het buitenland met
een recent nationaal trauma, de drievoudige aanval op de Republiek door Engeland, Frankrijk en
de bisdommen van Keulen en Münster tijdens het Rampjaar. Meermaals stond hij stil bij de klappen die het land had geïncasseerd. Dat gebeurde al voordat Ruysch het Duitse platteland verkende. Hij hield stil in Groningen en beschreef daar de oorlogsschade, opgelopen tijdens de belegering van de beruchte aanvoerder Bommen Berend, de Münsterse bisschop Christoph Bernhard
von Galen (1606-78). Hoewel inwoners verklaarden dat “de vreucht ende het gewoel” tijdens het
Ontzet van 17 augustus groter waren geweest dan tijdens de stadskermis, herinnerde twee jaar na
dato nog maar weinig aan de belegering.371 De aanvalswerken van de bisschop en de palissaden
en andere verdedigingswerken van Groningen waren afgebroken. Overblijfselen van de strijd waren een schutting met ijzeren punten en wat overgebleven steunpalen in het midden van de
gracht, die eens een provisorische biesbrug hadden ondersteund.372 Met stormachtig weer liep
Ruysch over de stadsmuren, die aan de zuidzijde al waren gerepareerd:
Wij lieten evenwel niet na, door dick door dun, met de mantel om d’ooren de sijde van de
stadt te gaen sien, van dewelcke den bisschop van Munster de selve laetsmael heeft
belegert. Wij vonde geene of weijnich scaden aen de wallen gelijck oock aen de huijsen,
maer wij remarqueerde dat de selve veel moste gelede hebben, dewijle, alles gerepareert
sijnde, de nieuwe steene nevens de ouden daer van blijck waeren.373
De nieuwe en oude stenen golden als tastbaar bewijs van de belegering. Zijn excursie langs de
stadswallen kan worden geïnterpreteerd als een persoonlijke omgang met het recente, traumatische verleden.
Ook elders op zijn educatiereis besprak Ruysch de gebeurtenissen van het Rampjaar. In
Florence had hij een audiëntie met groothertog Cosimo III de’ Medici (1642-1712) aan wie hij
verslag deed over de Franse invasie en de onderwaterzetting van een groot gedeelte van Holland.374 Later sprak Ruysch in Rome met koningin Christina van Zweden (1626-89) over hetzelfde doorsteken van de dijken, waarbij hij constateerde dat “al de werelt oordeelde dat Amsterdam
verlooren soude sijn geweest, maer dat weijnich menschen de kracht van de stadt considereeren,
veel minde de Suyden see”.375 Ook binnenlandse politiek en de lynchpartij van de gebroeders De
Witt kwamen tijdens die audiëntie ter sprake. De koningin beklaagde zich over het lot van de
twee staatslieden:
[...] raeckten wij op de droevige tragedie van de twee heeren De Wit, van haere majesteijt
met groote estime en tendresse van de werelt sprack, haer booven allen extolleerende
[verheffende], seggende dit de twee grootste mannen van haere eeuw geweest te sijn en
dat sij haer droevich en ongeluckich lot niet altoos in haer hardt beclaegde, maer selfs
beschreijt hadt. Sij vraegde verders wie van beijde den outsten was, wie in detensie was

371. Ruysch 1674, f. 2r.
372. Ibidem.
373. Ibidem.
374. Ruysch 1674-1677, f. 31v.
375. Idem, f. 52v.
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geweest, wat particulariteyten omtrent de massacre gesciet waeren, waeromtrent wij haere
majesteijt naer ons beste vermogen satisfactie gaven.376
Ruysch stelde de vorstin op de hoogte over de zoon van ruwaard Cornelis de Witt (1625-72). Jacob de Witt (1653-1675) was zes dagen na de moord op zijn vader op educatiereis getrokken,
maar had, tot onvrede van de koningin, nagelaten haar een visite te brengen. De reiziger beloofde de jongen aan te sporen een nieuw bezoek te brengen aan Rome en verzekerde haar bij een
volgende audiëntie zijn speciale gedenkpenningen mee te nemen, twee munten waarop de verminking van de broers was afgebeeld.377
Onderweg door Duitsland werd Ruysch herinnerd aan de schade van de Dertigjarige
Oorlog. In juni 1674 hield hij halt in de oude paltsstad Maagdenburg en bekeek hij de brokstukken van huizen en kerken die al meer dan veertig jaar op restauratie wachtten. De grote vernietiging deed hem denken aan het lot van de Hollandse dorpen Bodegraven en Zwammerdam tijdens het Rampjaar:
Wij setten onse voeten niet in dese stadt of begosten aenstonts om Bodegrave en
Swammerdam te denken, niet tegenstaende wederom menichte van huyse heel nieuw op
gebout, anderen wederom herstelt waeren en veel noch onderhanden. Soo saegen wij noch
bij na heele straten en kerken onder de voet leggen. De groote kerck is noijt niet
bescadicht geweest. De selve staet aen t’ eynde van een seer heerlijck plein, t’ welck wel eer
rontom met groote scoone huysen beset is geweest, doch nu maer met de ruinen van de
selve. Op het selve pleijn heeft noch eene kerck gestaen, dewelcke mede verbrandt is, doch
wiert nu wederom gebouwt.378
De reiziger verwees naar de bloedige aanval op Maagdenburg. Na een beleg van twee maanden
werden de katholieke troepen van veldheer Gottfried Heinrich zu Pappenheim (1594-1632) ververst en besloot generaal Johan t’Serclaes (1559-1632), graaf van Tilly, over te gaan tot de aanval.
Op 20 mei 1631 vielen soldaten de stad in. Duizenden bewoners lieten daarbij het leven, zowel
door de bestorming zelf als een verzengende brand die daarop volgde. Die vuurzee was waarschijnlijk ontstaan nadat het buskruitmagazijn van een apotheek vlam had gevat. Slechts vijfduizend van de vijfentwintigduizend inwoners overleefden het Beleg, waarbij de meesten zich
hadden verschanst in de kathedraal en het norbetinessenklooster.379 Het beleg wordt gerekend tot
een van de bloedigste episodes uit de Dertigjarige Oorlog. De vernietigde stad werd in propaganda een symbool voor de wreedheid van katholieke troepen en het lijden van onschuldige protestanten. Verhalen over moordpartijen, martelingen, verkrachtingen en het dumpen van honderden
verkoolde lijken in de Elbe deden door heel Europa de rondte in meer dan twintig kranten en
bijna tweehonderdvijftig pamfletten.380 Enkele auteurs uit protestantse hoek schreven de brand
toe aan een dappere Maagdenburgse vrouw die zichzelf liever in brand had gezet dan zich over

376. Idem, f. 53r.
377. Ibidem. Cf. Ruysch 1731. ‘2 penningen vande 2 Broeders de With’.
378. Ruysch 1674, f. 9r.
379. Wilson 2009, 469-470.
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te geven.381 ‘Magdeburgisieren’ en ‘Magdeburger Hochzeit’ kwamen synoniem te staan voor de
totale vernietiging van een stad.382
Bij het zien van de Duitse stad, die pas in 1720 volledig zou worden hersteld, dacht
Coenraad Ruysch aan de recente bestorming van Bodegraven en Zwammerdam in Holland.383
Ruysch verwees naar de beruchte avond van 27 december 1672, toen de troepen van de Franse
maarschalk Frans van Montmorency (1628-95) vanuit het bezette Utrecht de bevroren rivier
overstaken naar Leiden. Van Montmorency werd gedwarsboomd door de Staatse generaal Kurt
Christoph von Köningsmarck (1634-73), die zijn standplaats verliet en hem de pas afsneed. De
dorpen Bodegraven en Zwammerdam kwamen zo onbeschermd te liggen. Franse soldaten
brandden de dorpen plat en moorden de bevolking uit.384 Het nieuws werd in de eerste maanden
van 1673 in tal van pamfletten verspreid. Titels als Johannes Quintius’ Bodegraven en Swammerdam
in brandt: waer in te vinden is de boosaerdige wreetheyt en tyrannye der Vyanden, M.V. Machwiths’ Hollants
Wee-Klage: over den Verwoeden Inval der Franschen en het anonieme De wreetheyt der Francen brachten de
beproevingen van de dorpelingen schrijnend in beeld.385 Graveur Romeyn de Hooghe
(1645-1708) deed een duit in het zakje met afbeeldingen van de ‘Franse tirannie’.386 Pamfletten
gaven ruimte aan schokkende ooggetuigenverslagen en beeldden de Franse soldaten in bloedige
versregels af als meedogenloze monsters, genietend van de martelingen, verminkingen, verkrachtingen en ander sadisme.387 Net zoals Maagdenburg een symbool was geworden van de Dertigjarige Oorlog werd het lot van Zwammerdam en Bodegraven teken voor de beproevingen van het
Rampjaar. Het gold als een nationaal trauma.388 Bij de bezichtiging van Maagdenburg stonden de
gebeurtenissen in de Hollandse dorpen, anderhalf jaar na dato, nog in het geheugen gegrift.
Een week voor aankomst in Maagdenburg was de vernietiging van de Hollandse dorpen
overigens ook al ter sprake gekomen. Na zijn bezoek aan Glückstadt maakte Ruysch een kort uitstapje naar het nabije Stade, waar de begrafenis van de eerdergenoemde generaal Von Köningsmarck werd gehouden, destijds gestationeerd bevelhebber in Bodegraven. De generaal was gesneuveld tijdens het Beleg van Bonn in het najaar van 1673 en werd in Stade bijgezet in de
familiecrypte. Ruysch beschreef de rouwprocessie en de begrafenisceremonie. Hij spitste zijn
oren toen de predikant melding maakte van het Rampjaar:
Doen dese actie begost, stelden ick mijn selve, om ter degen toe te luystere wat
Bodegraven en Swammerdam voor figuer in dese historie soude maken. Daer wier niet
anders van geseijt als dat sijn hoocheid, op een wichtich desseijn [belangrijk doel] uyt
seijnde, den overleden bj dese absentie het quartier van de prins van Orangie
commandeerende, een seer heerlijke victorie bevochten soude hebben ten waere het selve
hem niet was belet geweest door de lafharticheid van een van de voornaemste officiere,
dat oock de overleden dienvolgende genootsaeckt was geweest, volgens de gelatene ordre

381. Wilson 2009, 469.
382. Repgen 1998, 302; Nolan 2006, 71. Cf. Kaiser 2004, 195-213.
383. Moss 2016a, 221-225.
384. Panhuysen 2009,
385. Quintius 1673; Machwiths 1674; De wreetheyt der Francen 1673.
386. Haks 2013, 25-35; 45-52.
387. Idem, 21-57.
388. Pollmann en Kuijpers 2013, 176-196.
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van sijn hoocheid, een retraite [terugtocht] op de stadt van Leijde te maeken om alle
verdere onheijlen te beletten.389
De officier in kwestie was kolonel Pain-et-Vin (1620-73). Terwijl Von Köningsmarck Leiden had
verdedigd, had deze officier zijn post bij Nieuwersluis verlaten en had de vijand zich veilig kunnen terugtrekken. De kolonel werd op 23 januari 1673 ter dood veroordeeld.390 Uit Ruyschs uitgebreide bespreking kan worden opgemaakt dat de geschiedenis van de Hollandse dorpen hem
na aan het hart ging.
Afbeelding 20: Bernard Picart naar Romeyn de Hooghe, Franse wreedheden in Bodegraven en Zwammerdam in 1672 (1727). Ets en gravure op papier, 273 x 356 mm. Amsterdam, Rijksmuseum, RPP-0B-80.719.
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“ongoing negotiation, cross-referencing and borrowing”.391 Het Beleg van Maagdenburg bijvoorbeeld nodigde bij Engelse auteurs uit tot een vergelijking met Cromwells brute belegering
van de Ierse dorpen Wexford en Drogheda in 1649.392 Voor Ruysch gold Maagdenburg als historisch vergelijkingsmateriaal, maar voor de meeste Nederlandse publicisten kwam die dubieuze eer
toe aan verwante episodes uit de Tachtigjarige Oorlog. Naarden en Oudwater werden ingewisseld
voor Bodegraven en Zwammerdam. In hun pamfletten zinspeelden zij op de Zwarte Legende,
het anti-Spaanse discours dat gedurende de zestiende eeuw door de Nederlanden circuleerde en
dat de katholieke bezetters afspiegelde als bloeddorstig monsters. De term ‘Franse tirannie’ verwees direct naar de ‘Spaanse tirannie’ van een paar decennia eerder.393
Tijdens hun reis zagen jongeren de verschillende littekens en ruïnes die Duitsland tijdens
de Dertigjarige Oorlog had opgelopen. Zij bespraken de verwoeste en ontvolkte dorpen en monumenten die verwezen naar de Vrede van Münster. De Dertigjarige Oorlog leek gaandeweg wellicht aan urgentie in te boeten, maar de brokstukken daarvan nodigden, bij Ruysch althans, uit tot
een persoonlijke reflectie op het recente verleden, het Rampjaar en het lot van de vernietigde
Hollandse dorpen Bodegraven en Zwammerdam. Het laat zien dat de geschiedenis van andere
landen uitnodigde tot vergelijkingen met het eigen verleden.

7.6. Bazel: geleerde herinneringen
Tijdens zijn doortocht in Zwitserland bezocht de Harderwijkse burgemeester Ernst Brinck (ca.
1582-1649) de Munster van Bazel. Naast de epitafen van theologen en reformators kopieerde hij
in het middenschip van de kerk de grafinscriptie van de beroemde geleerde Desiderius Erasmus
(1466-1536), “viro omnibus modis maximo”, die in 1536 in deze stad was overleden:
TERMINUS
CHRISTO SERVATORI. S.
DES. ERASMO ROTERDAMO
VIRO OMNIBUS MODIS MAXIMO, CUIUS INCOMPARABILEM IN OMNI DISCIPLINARUM GENERE
ERUDITIONEM, PARI CONIUNCTUM PRUDENTIA POSTERI ET ADMIRABUNTUR ET PRAEDICABUNTUR.

BONIFACIUS AMERBACHIUS. HIER. FROBENIUS. NIC. EPISCOPIUS, HAERED.

ET NUNCUPATI

SUPREMAE SUAE VOLUNTATIS VINDICES PATRONO OPTIMO NON MEMORIAE (QUAM IMMORTALEM
SIBI

EDITIS

LUCUBRATIONIBUS

COMPARAVIT

IIS

TANTISPER

DUM

ORBIS

TERRARUM

STABIT

SUPERFUTURO AC ERUDITIS UBIQUE GENTIUM COLLOQUUTURO) SED CORPORIS MORTALIS QUO
RECONDITUM SIT ERGO HOC SAXUM POSUERE.

MORTUUS. IULII. XII IAM SEPTUAGENARIUS, ANNO A CHRISTO NATO

M.D.XXXVI394

In Bazel had Erasmus twee grote filologische projecten afgerond: zijn tweetalige uitgave van het
Nieuwe Testament en zijn brieveneditie van kerkvader Hiëronymus. Zijn grafmonument en boekencollectie werden een bezienswaardigheid. Verschillende Nederlandse reizigers bezochten
Erasmus’ graf in Bazel. Kunstschilder Vincent Laurensz. van der Vinne bijvoorbeeld stond stil
bij de uitgehouwen gouden letters van het monument.395 Reizigers kopieerden de inscriptie, zaEen vergelijking met Bijbelse en historische rampspoed was verre van uniek. Volgens de historicus Michael Rothberg zijn het collectieve geheugen en nationale trauma’s altijd onderhevig aan

389. Ruysch 1674, ff. 7v-8r.
390. Haks 2013, 23; 50.
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gen het portret van Holbein (ca. 1497-1543) en bekeken in de bibliotheek Erasmus’ testament.396
Zij verwonderden zich over het feit dat Erasmus de tentoongestelde voorwerpen ooit zelf in
handen had gehad. De fysieke aanwezigheid tot de grote geleerde maakte deze objecten interessant. Jarich van Ockinga (1644-1714) benadrukte in 1664 deze persoonlijke band. Hij bekeek
“[...] een boeck dat Erasmus selfs geschreeven hadde als oock sijn testament met sijn eijgen handt geschreeven, sijn ringh die hij altijt gedraegen heeft, sijn segel etc. [mijn cursiveringen].”397 Erasmus’
standbeeld in Rotterdam, ontworpen door Hendrick de Keyser (1565-1621) en voltooid in 1622,
werd eveneens een trekpleister.398
Tegenwoordig zouden we een bezoek aan het graf van Erasmus wellicht duiden als een
uiting van nationale trots. Tijdens het televisieprogramma De grootste Nederlander uit 2004 prijkte
de geleerde op de vijfde plaats in de lijst van grootste Nederlanders, in het illustere gezelschap
van andere vroegmoderne Nederlanders als Willem van Oranje (tweede), wetenschapper Antoni
van Leeuwenhoek (vierde) en admiraal Michiel de Ruyter (zevende).399 Als naamgever van scholen, ziekenhuizen en metrolijnen is de geleerde moeilijk weg te denken uit het Nederlandse
straatbeeld. Tijdens de zeventiende-eeuwse educatiereis leek Erasmus’ nationaliteit echter van secundair belang. Zijn graf in Bazel figureerde niet louter in Nederlandse verslagen, maar ook in
populaire reisverslagen in druk die elders in Europa verschenen. Zo werd de epitaaf genoemd in
Maximilien Missons Nouveau voyage d’Italie uit 1691, verschenen in het Frans, Engels en Duits, en
in De Blainvilles Travels through Holland, Germany, Switzerland, and other parts of Europe uit 1744.400
Aan de hand van het reisverslag van de calvinistische predikant Abraham Trommius
(1633-1719) beargumenteert historicus Dirk van Miert dat een bezoek aan het graf van Erasmus
op de eerste plaats geduid moet worden als een uiting van academische trots. Het grafschrift in
Bazel en andere plaatsen van herinnering van beroemde geleerden versterkten het idee van de
Republiek der Letteren. Tussen april 1655 en mei 1657 maakten Trommius en twee reisgezellen,
baron Louis Wolzogen de Meningstorf (1632-90) en predikantenzoon Johannes Hotton, een
educatiereis naar Frankrijk, Zwitserland en Engeland. Onderweg deden zij de universiteiten van
Oxford en Cambridge aan en bezochten zogenaamde lieux de savoir, gewijde plaatsen die bezoekers verbonden met hun geleerde voorgangers. Die term, gemunt door Christian Jacob, is een
subcategorie van Pierre Nora’s bekendere begrip lieux de mémoire.401 Naast het graf van Erasmus
bezocht Trommius het geboortehuis van de Scaligers in Agen en het graf van de astronoom
Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) in Aix-en-Provence. Van Miert stelt dat deze locaties een geleerdenidentiteit verstevigden, die nationale en confessionele verschillen tussen bezoeker en
voorganger potentieel kon overstijgen.402 Beschrijvingen van het graf van Erasmus vertonen
overeenkomsten met bezoeken aan lieux de mémoire van literaire grootheden als Petrarca en Vergilius. De gedichten en uitgebreide beschrijvingen die reizigers daarvan noteerden, lijken onderdeel

396. Cf. Van der Vinne 1979, 90; Ruysch 1674, f. 16v.
397. Van Ockinga 1664-1665, [55].
398. Cf. Neander 1680-1683, 7; 150; Van der Vinne 1979, 161; Huygens 1982, 177. Het standbeeld figureerde ook in
de journalen van Poolse reizigers. Hulsenboom en Moss [ter perse]. Zie voor het Nachleben van Erasmus: Enenkel
2013.
399. Geelen 2004.
400. Misson 1714, 497; De Blainville 1743, 379.
401. Jacob 2014, 59-62.
402. Van Miert 2017, 51-70.
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uit te maken van een breedgedragen cultureel repertoire.403 Het waren bezienswaardigheden die
Engelse en Duitse reizigers ook van hun checklist konden afvinken. Deze paragraaf stelt lieux de
savoir centraal en behandelt locaties op een educatiereis die een geleerdenidentiteit konden verstevigen. Ook wordt de aandacht gelegd op literaire trekpleisters.
Reizigers bezochten verschillende locaties die konden bijdragen aan een geleerdenidentiteit. Zij zagen voornamelijk buitenlandse universiteiten en bibliotheken. Op de verwante peregrinatio academica langs buitenlandse academies hielden reizigers dagboeken, briefwisselingen en alba
amicorum bij van hun ontmoetingen met gerenommeerde geleerden. Ook op de educatiereis, de
wereldlijke tegenhanger van deze academische pelgrimage, werden universiteitssteden aangedaan.
Leiden was zo een populaire universiteitsstad bij verschillende Europese naties.404 Tijdens hun
etappe in Engeland maakten de meeste bezoekers een uitstapje naar de colleges van Oxford en
Cambridge. Op een sporadische visite aan Bath, Bristol of Stonehenge na waren deze universiteitssteden de voornaamste bezienswaardigheden op een rondtocht. Zo’n meerdaagse trip werd
ook door ouders voorgeschreven. In de instructiebrief aan zijn zoon Lodewijk, L’instruction d’un
père a son fils, adviseerde Constantijn Huygens zeven of acht dagen in Oxford stil te houden.405
Daar trokken de colleges en bibliotheken, het anatomisch theater, de botanische tuin, de uitgeverij en het Ashmolean Museum veel bekijks. Het Bodleian kon volgens journaalschrijvers zelfs
wedijveren met de Vaticaanse archieven.406 Naast bijzondere manuscripten trokken ook andere
curiosa de aandacht. Franco van Bleiswijck (1644-1723) bestudeerde de uitgebreide muntencollectie en bekeek een stoel gemaakt van het scheepshout van ontdekkingsreiziger Francis Drake
(†1596).407 De gebroeders De Witt zagen de bebloede kleding van de Bijbelse Jozef en een stuk
van de zoutpilaar van Lot.408 Textielmagnaat Allard de la Court (1688-1755) zag er in 1707 een
lantaarn die mogelijk door Guy Fawkes (1570-1606) was gebruikt tijdens het Gunpowder Plot
van 1605.409 Reisverslagen staan doorgaans bol van dergelijke beschrijven van curiosa en
curiositeitenkabinetten.
Tegelijkertijd nodigde Oxford uit tot vergelijkingen. Verschillende bezoekers, die doorgaans recentelijk aan Leiden, Franeker, Utrecht of Groningen waren afgestudeerd, hadden hun
eigen referentiekader. De buitenlandse academie moest het daarbij dikwijls afleggen.410 Zo velde
De la Court een negatief oordeel over het theatrum anatomicum van Oxford, terwijl Coenraad
Ruysch meende dat de hortus van Pisa in het niet viel bij die van zijn alma mater te Leiden.411
Cornelis van der Dussen (1684-1754) en Balthasar Bekker haalden hun neus op voor de botanische tuin in Oxford.412 Predikant Bekker, alumnus van Groningen en Franeker, verwees naar het
Bijbelboek Spreuken en noemde het “den akker des luijaards”.413 Schamper constateerde hij dat
de bijzondere Indische en Chinese planten ofwel afwezig waren ofwel verborgen werden door de
403. Hendrix 2012, 15-29; Van Miert 2017, 66.
404. Zie voor de reputatie van Leiden bijvoorbeeld: Stapel 2006, 149-169. Voor Poolse reizigers in Leiden zie:
Kiedroń 1992, 189-204; Hulsenboom en Moss [ter perse].
405. Huygens 1982, 5.
406. Neander 1680-1683, 155-156; De la Court 1928, 96.
407. Van Bleiswijck 1669, f. 3v.
408. De Witt 1645-1647, f. 15r-15v.
409. De la Court 1928, 96.
410. Van Raamsdonk en Moss 2020, 114-117.
411. De la Court 1928, 96; Ruysch 1674-1677, f. 35v.
412. Bekker 1683, 51; Van der Dussen 1706, [56].
413. Bekker 1683, 52. Spreuken 24:30.
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wildgroei aan alledaagse koolbladen en bonenstruiken.414 Meer nog dan vaderlandse trots leek het
te gaan om interuniversitaire competitie en verbondenheid met de moederuniversiteit. De Leidse
student Cornelis de Jonge van Ellemeet was op zijn trip door de Republiek in 1666 bijvoorbeeld
weinig gecharmeerd van de “vuijle auditoria” van Groningen.415 In deze passages leken reizigers
eerder een connectie uit te dragen met hun eigen academie dan met een internationale Republiek
der Letteren.
Naast universiteiten bezochten reizigers de lieux en objets de savoir van hun academische
voorgangers. Een mooi voorbeeld is de zilveren pen van Justus Lipsius in Halle in de Zuidelijke
Nederlanden, van oudsher een bedevaartsoord voor Mariapelgrimages. In 1602 bezocht Lipsius
op aanraden van zijn oude jezuïetenleraar Franciscus Costerus (1532-1619) de plaatselijke SintMartinusbasiliek. Daar zag hij een lange lijst met wonderen toegeschreven aan de heilige maagd.
In 1604 voltooide Lipsius zijn geschiedenis over deze Mariaverering, de Diva virgo Hallensis, dat
uitstekend paste in de vigerende contrareformatorische traditie.416 Tijdens zijn bezoek doneerde
de geleerde een zilveren pen, een gelegenheid waaraan hij in zijn boek een gedicht wijdde.417 In
1672 trok de geleerde Jacob Gronovius (1645-1716) in de entourage van diplomaat Adriaen Paets (1631-86) naar het hof van Spanje. Onderweg deed hij de Sint-Martinusbasiliek aan, waar hij
de gedenktekens van zijn academische voorganger zag. Gronovius volgde Lipsius in 1679 op als
hoogleraar geschiedenis in Leiden – een eeuw later. Anders dan een pen van zilver zag Gronovius in de basiliek “de goude [!] penne van Lipsius, nevens een marmer, waar in hy self uytgehouwen.”418 Zijn broer Laurens bracht een paar jaar later eveneens een bezoek aan Halle.419 Voor
Gronovius was het van belang dat de pen had toebehoord aan een collega-geleerde. Zijn katholieke achtergrond, bedevaart en boek leken minder relevant. Zoals blijkt uit het reisverslag van
tutor Carolus Casparus Neander kon een bezoek aan de basiliek ook anders uitpakken. In 1680
klaagde hij over “het gepretendeerde miraculeuse” Mariabeeld en de schilderijen van “imaginaire
wonderen” van Halle.420
De predikant Abraham Trommius bezocht het graf van de astronoom Claude Fabri de
Peiresc in Aix-en-Provence, het huis van de Scaligers in Agen en de tombe in de nabijgelegen
augustijnenkerk. Die locaties golden voor meerdere reizigers als een bezienswaardigheid. Onder
meer de Leidse alumni Joan Geelvinck en Carolus Casparus Neander verwezen naar het geboortehuis van de Leidse hoogleraar Josephus Justus Scaliger en de tombe van zijn vader, de humanist Julius Caesar Scaliger (1484-1558).421 Trommius zag de begraafplaats, kopieerde de inscriptie
op de zerk en het gedenkteken bij het altaar en werd door een familielid rondgeleid door het huis
van de Scaligers. Daar liep hij langs de schilderijencollectie, de studeerkamer van Scaliger sr. en
de geboorteplaats van zijn zoon. Trommius kreeg daarnaast de gelegenheid om de schedel van
de geleerde in zijn hand te houden, “als zijnde een doode reliquie van dat levende brein, dat eertijts daer in geweest was.”422 Trommius was niet de eerste die Scaligers doodshoofd, een tastbaar
414. Ibidem.
415. De Jonge van Ellemeet 1666, 96.
416. De Landtsheer, Sacré en Coppens 2006, 4.
417. Tournoy, Papy en De Landtsheer 1997, 253.
418. Gronovius 1672-1673, f. 5r.
419. Gronovius 1679-1681, f. 31v.
420. Neander 1680-1683, 14.
421. Cf. Geelvinck 1663-1664, f. 46r; Neander 1680-1683, 43-44; Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684, 103.
422. Trommius 1720, 267.
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memento mori, van dichtbij observeerde. Tijdens zijn reis in de jaren veertig schreef de classicus
Caspar van Kinschot (1622-49) drie gedichten over zijn bezoek aan de Scaligers. Het gedicht ‘In
Julii Caesaris Scaligeri Monumentum sine monument’ verhaalde over het graf van Scaliger senior,
‘In cranium Jul. Caes. Scaligeri’ over zijn schedel in de kerk en ‘In cubiculum natale Josephi Scaligeri’ over de geboortekamer van zijn zoon Josephus.423 In het eerste gedicht betreurde Van Kinschot het feit dat de grote geleerde geen praalgraf had. Zijn gedicht moest gezien worden als
vervangend funerair monument.424 In het vers ‘In cranium Jul. Caes. Scaligeri’ reflecteert de
dichter op het feit dat deze schedel eens zo veel kennis had bevat:
Kom hier, reiziger! Zie het hoofd van Caesar:
tijdens zijn leven eens limiet van de wetenschap,
compendium van de geest, kennisbank van de wereld;
nu een stinkend, misvormd, met bloed geklonterd vel
van rottende botten, nauwelijks een prijs voor wormen.425
Beide reizigers bewezen in Agen hun eer aan de Scaligers. Hoewel zij een verschillend academisch pad bewandelden – Abraham Trommius als theoloog en kenner van de Statenvertaling,
Caspar van Kinschot als rechtsgeleerde en classicus – beschouwden zij het huis van de Scaligers
als een plek van geleerde herinnering. De schedel fungeerde, zeker in deze religieuze omgeving,
als welhaast academisch reliek.
Een tweede vorm van herinneringscultuur op de educatiereis kan geduid worden als literair toerisme. De graftekens en monumenten van beroemde dichters, zoals die van Dante
(1265-1321) in Ravenna en Vergilius in Napels, golden voor reizigers als bezienswaardigheid. Het
graf van de laatste raakte in de tweede helft van de zeventiende eeuw overigens wel ondergesneeuwd door de grote hoeveelheid attracties die het koninkrijk Napels rijk was, zoals de Vesuvius en de archeologische complexen in Baia en Pozzuoli.426 Harald Hendrix beargumenteert dat
de ontwikkeling van literair toerisme parallel loopt aan de opkomst en humanistische achtergrond van de Noord-Europese educatiereis. Educatiereizigers kopieerden niet langer alleen de
grafinscripties van Europese grootheden, maar begonnen ook andere, intiemere en meer interactieve plaatsen van herinnering aan te doen, zoals geboortehuizen en schrijfkamers. Die trend culmineerde in de negentiende eeuw in Lord Byrons beroemde literaire pelgrimstocht Childe Harold’s
Pelgrimage uit 1812-19.427 Hendrix noemt als voorbeelden uit de late zestiende eeuw de Nederlandse humanist Stephanus Pighius (1520-1604), die in de jaren zeventig de hertogszoon Karel
Frederik van Kleef (1555-75) naar Rome begeleidde en onderweg Ravenna en Napels aandeed,
en de beroemde essayist Michel de Montaigne (1533-92), die het graf van de dichter Ariosto

423. Van Kinschot 1685, 24; 99-100. Het gedicht over het graf van Scaliger sr. is in de bundel opgenomen in een
gedeelte met elegieën. Die keus werd waarschijnlijk gemaakt door redacteur Jacob Gronovius.
424. Hulsenboom en Moss [ter perse].
425. Van Kinschot 1685, 100. “Adsta viator: Caesaris vide caput, / Metam sciendi & ingenî compendium, /
Capaxque mundi, vita dum quondam fuit; / Nunc triste spolium vix adeptum vermibus / Deforme putrium ossium
coagulum.”
426. Het graf blijft bijvoorbeeld onbesproken in de reisverslagen van Egbert de Pomerede (1648), Arnout
Hellemans Hooft (1649-51), Johannes Lieshoud (1652), Tjepcke van Eminga (1678-82), Carolus Casparus Neander
(1680-83), Laurens Gronovius (1693-95) en Jacob en Pieter van der Dussen (1699-1700).
427. Hendrix 2005, 85-96.
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(1474-1533) in Ferrara bezocht. De Utrechtse Aernout van Buchel, die een van de eerste verslagen van een educatiereis op papier stelde, verwees naar het graf van Petrarca in Arquà.428
Het graf van Petrarca was wellicht de meest populaire literaire pelgrimageplaats. Ook andere locaties werden met Petrarca en zijn legendarische muze Laura geassocieerd. In Arezzo
stond Petrarca’s geboortehuis, in de minderbroederkerk van Avignon lag naar verluid het graf
van zijn geliefde Laura en in Fontaine-de-Vaucluse zou zich hun romance hebben afgespeeld.429
Deze literaire lieux de mémoire overstegen landsgrenzen. Op aanraden van hun reisgidsen bezochten verschillende Nederlandse, Engelse en Italiaanse reizigers deze locaties. Caspar van Kinschot
bijvoorbeeld schreef twee gedichten over Petrarca en Laura tijdens zijn bezoek aan Vaucluse.430
Constantijn Huygens jr., die een paar jaar later het dorp bezocht, tekende in de marge van zijn
journaal een plattegrond van de woning.431 De literaire cultus nam zulke proporties aan dat polemisten ermee aan de haal gingen. In zijn komische heldendicht La Secchia rapita uit 1616 nam de
criticaster Alessandro Tassoni de literaire pelgrimstocht al op de hak. Dat leidde op zijn beurt bij
sommige bezoekers tot een hernieuwde waardering en verdediging van Petrarca’s poëzie.432
In Arquà zagen bezoekers Petrarca’s graf, zijn studeerkamer en het opgezette lijk van zijn
kat.433 Dat curieuze stukje taxidermie was net als de schedel van Scaliger een meer persoonlijk en
intiem reliek van de schrijver. Treffend is dat die persoonlijke herinneringscultuur omtrent Petrarca aanvankelijk niet van doen had met de poëzie of persoonlijke beslommeringen van de
dichter, maar met zijn geleerde achtergrond. Hendrix merkt op dat de Florentijnse humanist Ambrogio Traversi in de vijftiende eeuw Petrarca niet zozeer roemde om zijn volkstalige literatuur,
maar om zijn ‘studia humanitatis’. Zijn Neolatijnse gedichten en humanistische studie stonden
voorop.434 Terwijl geleerde reizigers hun identiteit maten en versterkten bij het graf van hun academische voorganger Erasmus in Bazel, veranderde de rol van Petrarca in Arquà van een lieux de
savoir tot een meer alledaagse, maar ook persoonlijke trekpleister op de educatiereis. De Toscaanse herkomst van Petrarca en de Rotterdamse wortels van Erasmus stonden bij een bezoek aan
hun gedenktekens niet op de eerste plaats. Hoewel Franse en Italiaanse plaatsen koketteerden
met hun illustere stadsgenoot, was de fascinatie voor Petrarca niet nationaal van aard. Hij werd
door elitereizigers uit heel Europa geroemd om zijn literaire en humanistische werk. Kennis van
Petrarca’s literaire nalatenschap was eerder kenmerk van een goede opleiding en een succesvolle
Europese rondtocht dan van nationale trots. Hetzelfde geldt voor Erasmus. De Munster van
Bazel was geen bedevaartsoord voor louter bezoekers uit de Republiek. Het was een toetssteen
voor internationale geleerden of jongeren met wetenschappelijke aspiraties die in Erasmus’ zerk
een ereteken van een grote voorganger zagen.

428. Idem, 93.
429. Hendrix 2012, 14-29; Dović en Helgason 2016, 46-48. Voor de minderbroederkerk in Avignon, zie ook pagina
128-141.
430. Van Kinschot 1685, 105-106. De gedichten zijn getiteld ‘Ad Sorgam fl. de Petrarcha et Laura’ en ‘Ad Lauram’.
431. Huygens 1888, 61.
432. Hendrix 2012, 20-21.
433. Hendrix 2005, 93-96.
434. Idem, 89-90.
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7.7. Delft en Chatham: vaderlandse herinneringen
Een van de opdrachten op de educatiereis was het bestuderen van historische monumenten. De
filoloog Justus Lipsius meende dat een tocht door Italië de virtus zou stimuleren: het verlangen
naar deugdzaamheid en roem door het inspecteren en begrijpen van het verleden. Educatiereizigers gaven hier vorm aan door de reputaties van geleerden en literaire grootheden te kenschetsen, de graven van koningen en generaals te bekijken en inscripties over keizers, pausen en kardinalen zorgvuldig over te pennen.435 Tijdens zijn reis in de jaren veertig maakte Joan Huydecoper
zelfs tekeningen van de grafschriften die hij bezocht.436 Hoewel deze vorm van herdenkingscultuur louter keek naar historische verdiensten en in theorie geen onderscheid maakte op basis van
afkomst, stuitten reizigers onderweg ook op locaties die hen herinnerden aan beroemde vaderlandse figuren en gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. Deze lieux de mémoire werden in
het buitenland bezocht, maar konden ook stip op de kaart zijn op korte plezierreizen in eigen
land. Graven van stadhouders en admiraals of een landschap waar ooit een belangrijke veldslag
was uitgevochten vormden zichtbare en tastbare herinneringen aan het nationale verleden. De
voorwerpen die werden tentoongesteld, objects de mémoire, nodigden uit tot actief herinneren.437
Hoe belangrijk waren deze plaatsen van herinnering?
Volgens de historicus Gerrit Verhoeven was de interesse in vaderlandse lieux de mémoire
op zijn best lauw te noemen. Pas in de laatste decennia van de zeventiende eeuw, toen stedentrips
in eigen land meer in zwang raakten, kon de geschiedenis van de Lage Landen bezoekers maar
enigszins bekoren.438 Ruwweg één op de drie reizigers hield stil bij plaatsen als Nieuwpoort of de
tombe van Willem van Oranje in Delft.439 Dat staat in schril contrast met de geschiedinteresse die
werd botgevierd in Italië, waar reizigers op iedere straathoek wel een anekdote over het Romeinse Rijk leken op te kunnen lepelen, of de gespecialiseerde erfgoedreisjes van de Britse elite naar
het mystieke Stonehenge aan het einde van de achttiende eeuw.440 Het succes van zo’n lieu de mémoire kon staan of vallen bij de aanwezigheid van materiële relicten die tot de verbeelding spraken. Ook moesten die voorwerpen worden ondersteund met een aantrekkelijk verhaal. Zeker in
vergelijking met de negentiende eeuw hadden zeventiende-eeuwers simpelweg minder monumenten die hen in eigen land herinnerden aan het vaderlandse verleden.441 Bovendien was niet ieder tijdvlak even fair vertegenwoordigd: waar de Opstand en de oorlogen met Frankrijk in het
collectieve geheugen stonden gegrift, kwamen middeleeuwse veldslagen en burchten er bekaaid
vanaf.442 Verhoeven oppert dat die algehele desinteresse te verklaren zou zijn door een ontbrekend wij-gevoel en afwezige nationale sentimenten. Die werden pas in de negentiende eeuw op
grote schaal gestimuleerd door beleidsmakers die en masse standbeelden van vaderlandse figuren
in het brons lieten gieten. Herinneringen waren bovendien vaker regionaal of lokaal van aard.443
Verhoeven neemt daarmee de positie in dat nationale identiteit en nationale sentimenten voor-

435. Frank-van Westrienen 1983, 45.
436. Huydecoper 1648a, 22-26; 130.
437. Van Deinsen en De Hond 2016, 206.
438. Verhoeven 2009b, 78-97.
439. Verhoeven 2009a, 203-208.
440. Idem, 202; Brewer 1997, 632-635
441. Verhoeven 2009a, 206; 214.
442. Idem, 206-208.
443. Idem, 206-207.
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namelijk negentiende-eeuwse fenomenen zouden zijn.444 Die vermeende onverschilligheid lijkt
echter haaks te staan op de grote belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis in de vroege
achttiende eeuw. Historische monografieën en biografieën, kronieken en almanakken vulden de
uitgeversfondsen en roemruchte episodes uit de Tachtigjarige Oorlog waren een geliefd thema in
het theater.445
Er zijn drie zaken die hierbij moeten worden verkend: de aanwezigheid en betekenis van
lieux de mémoires in de Republiek, het vermeende lokale of regionale karakter van heldenverering
en herinneringen aan het vaderlandse verleden in het buitenland. Ten eerste waren er natuurlijk
wel degelijk plaatsen in de Republiek die herinnerden aan het verleden. Zo groeiden de Oude en
Nieuwe Kerk in Delft uit tot een redelijk populaire bestemming. Daar zagen bezoekers de laatste
rustplaats van zeevaarders Piet Hein (1577-1629) en Maarten Harpertszoon Tromp (1598-1654)
en het praalgraf van Willem van Oranje, uitgebeeld in vol krijgsornaat.446 Ook de cenotaaf van
admiraal Jacob van Wassenaer Obdam (1610-65) in de Grote Kerk van Den Haag werd bezocht.447 In 1654 hield Vincent Laurensz. van der Vinne stil bij de tombe van Willem van Oranje
in Delft en nam de geschiedenis in zich op:
Delft, een mooije sindelijcke en redelijcke groote stat, alwaer die voortreffelycke en
overheerlijcke begraeffenis van den Prince van Orangjen hooglofflijcker memorije te sien
is. Dit graf is soo uijtstekent heerlijck en konstich dat ick noijt diergelijcke in mijn geheele
reijs gesien heb en is tot kosten van ‘tgemeene lant gebout tot een begraeffenis van dien
uijtstekende Wilhelm, Prince van Orangje, een der grontleggers van Hollants vrijheijt, na
dat hij van dien godt vergeten guijt en booswicht Balthasar Geraerts, out 26 jaren, uijt
Bourgonje van Fillefans geboortich, soo schelms en verradelijck vermoort was op den 10
julij 1584. [...] Meer gedachte hoogheijt Prins Wilhelmus is leggende met sijn nacht tabbert
en sittende in de wapenen, alles van metael op dit graf, neffens verscheijde kindertjes met
uijtgedoofde toortsjes, schreijende actien en andre sinne beelden gegooten en afgebeelt, in
welck graf na hem oock sijn soon Mauritjus, dien strijtbare en voorsichtighe helt, van
gelijcken sijn soon Fredrick Hendrick, die mede soo dapper de vrijheijt van dese landen
beijvert heeft, dat die met een eeuwighe vrede tussche dese landen en den koninck van
Spanje getroffen is, daer na is Prins Willem de 2 daer oock ingeset, etc.448
Van der Vinne wierp zijn kunstenaarsoog op de verschillende ornamenten op het graf. Het monument herdacht de moordaanslag door “guijt en booswicht” Balthasar Gerards (1557-84) en de
militaire daden van Willems nazaten, Maurits (1567-1625) en Frederik Hendrik (1584-1647).449
Stadhouder Willem II (1626-50), wiens staatsgreep in 1650 nog vers in het geheugen zal hebben
gestaan, werd alleen bij naam genoemd. Ook bezoekers van verre deden Delft aan. De Antwerpse uitgever Balthasar Moretus III (1646-96) maakte melding van de “costelijcke Epitaphie en Effigie van brons” nadat hij eerst het Prinsenhof had aangedaan, de locatie waar Willem van Oranje was doodgeschoten.450 De tombe figureerde ook in reisgidsen. Jean-Baptiste Christijns Les

444. Voor een inleiding op dit modernistische paradigma, zie: Jensen 2016b, 9-17.
445. Salman 1999, 180-190; Verhoeven 2009a, 201-202; Jensen en Van Deinsen 2012, 193-225.
446. Van Ockinga 1664-1665, [6]; Neander 1680-1673, 6-7; Radermacher 1712a, 3; Van der Vinne 1979, 161.
447. Neander 1680-1683, 5.
448. Van der Vinne 1979, 161-162.
449. Ibidem.
450. Moretus III 1671, f. 5v.
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Délices de Pays-Bas uit 1697 bijvoorbeeld verhaalde uitgebreid over de moord op Willem van Oranje, de rouwplechtigheden en de executie van Gerards. Latere uitgaven bevatten een prent van de
tombe.451
Ook andere plaatsen in de Republiek hielden herinneringen aan de Tachtigjarige Oorlog
in leven. In Leiden herdachten diverse locaties het Leidens Ontzet van 3 oktober 1574, toen de
stad werd bevrijd van de Spanjaarden. Verhalen over het ontstaan van de universiteit, de heldendaden van Magdalena Moons (1541-1613) en de ketel hutspot van het weesjongetje Cornelis Joppenszoon (1561-91) zijn ook vandaag de dag bekend. De herdenkingsdienst in de Pieterskerk, de
taptoe en de kilo’s haring, hutspot en wittebrood vormen een jaarlijks terugkerende traditie. Het
Ontzet werd ook al in de zestiende en zeventiende eeuw herdacht.452 In 1683 brachten de Groningse jonker Gerard Horenken, heer van Dijksterhuis, en zijn tutor Carolus Casparus Neander
een bezoek aan Leiden na drie jaar door Europa te hebben getoerd. Beiden hadden zich in 1680
ingeschreven aan de Leidse universiteit.453 Tijdens zijn terugkeer in Leiden kopieerde Neander de
historische inscripties bij het stadhuis aan de Breestraat en bij de Sint-Jeroensbrug over de Vliet,
de plek waar de Watergeuzen de stad met wittebrood waren binnengevaren:
Tot Leiden aen de vlietbrug staet dit vers:
Men was in groot verdriet,
Want eeten waster niet,
En t’ volck van honger scheiden.
Ten laest God nedersiet,
En sond doen dese vliet,
Broot, spijs en dranck in Leiden [mijn onderstrepingen en hoofdletters]
En aen het Stadshuis.
Naer sWarte hUngers noot,
GebraCht had tot de doot
BInaest zes dUIsent menschen;
ALst God de Heer Verdroot
Gaf hI Uns Weder broot,
So VeeL WI CUsten WensChen454
De inscripties werden in 1577, drie jaar na het Ontzet, door het stadsbestuur geplaatst.455 Het gedicht bij het stadhuis wordt toegeschreven aan de latere stadssecretaris en literator Jan van Hout

451. Christijn 1697, 366-376; Christijn 1769, 4*.
452. Geirnaert 2012, 66-72.
453. Du Rieu 1875, 637.
454. Neander 1680-1683, 149. De inscripties in het verslag van Neander verschillen ietwat van het origineel. Naast
spellingvariaties in beide gedichten heeft Neander in respectievelijk regel 3 en regel 5 van het eerste vers ‘scheiden’ in
plaats van ‘schreiden’ en ‘doen’ in plaats van ‘deur’ geschreven. In de eerste regel van het tweede vers staat ‘Naer’ in
plaats van ‘Nae’. Het vers bij de Sint-Jeroensbrug gaat als volgt: “Men was in groot verdriet, / Want eten wasser niet
/ En tvolc van hunger schreiden. / Ten laetst God nedersiet / En zunt deur deze Vliet / Broot, spiz’ en dranc in
Leiden.” Het tweede vers bij het stadhuis luidt: “nae zVVarte hUnger-noot, / gebraCht had tot de doot, / bInaest
zes-dVIzent MensChen: / aLst god den heer Verdroot, / gaf hI Uns VVeder broot, / zo VeeL VVI CUnsten
VVensChen.” Overgenomen uit Geirnaert 2012, 67; 70.
455. Geirnaert 2012, 67-68.
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(1542-1609).456 Midden zeventiende eeuw functioneerden het stadhuis en de brug als plaatsen
van herinnering aan de Tachtigjarige Oorlog. Ook anderen brachten een bezoek.457 Het ging hier
om een actieve vorm van lezen en om een actieve vorm van herinneren. De twee inscripties zijn
zogenaamde chronogrammen of jaartalversen, gedichten waarin een jaartal in Romeinse cijfers is
verstopt.458 Hoewel dat rekenspel niet onmiddellijk op te maken is uit het eerste geciteerde vers,
blijkt dat wel uit het ogenschijnlijk vreemde hoofdlettergebruik in het tweede. Neander liet bovendien na om de leesinstructies onder de gedichten over te pennen: “Zuuct en vint tjaer van
liden zwaer” en “Zo veel letters, zo veel dagen.”459 Wanneer je de hoofdletters van de inscriptie
aan het stadhuis optelt (I = 1, U/V = 5, W/VV = 10, L = 50, C = 100, M = 1000), kom je uit
op 1574, het jaar van het Leidens Ontzet. Het vers bestaat daarnaast uit 131 letters, evenveel letters als dagen van het Beleg. Het eerste chronogram bij de Sint-Jeroensbrug is ingenieuzer en bevat maar liefst vijf verborgen betekenissen: het jaar, de maand, de dag en het uur van het Ontzet
en het aantal dagen van het Beleg. De dag en maand werden op de plakkaat onderstreept: ‘drie
octoBer’. Het jaar is terug te vinden in het chronogram (1574) en het uur in het aantal onderstreepte delen (8). In totaal betrof het wederom 131 letters: 131 dagen beleg.460 Bij de Grote- of
Sint-Laurenskerk in Alkmaar waagden Horenken en Neander zich nogmaals aan een jaartalvers.
Dat Latijnse vers stond stil bij het Alkmaars Ontzet van 8 oktober 1573 en luidde “CLareat OCtobris LUX oCtaVa aLCMarIanIs”.461
De inscripties in Leiden en de tombe in Delft vormden een tastbare herinnering aan de
strijd tegen Spanje. Hoewel deze lieux de mémoire minder populair waren dan historische locaties
in het buitenland, riepen ze op tot een actieve omgang met het verleden. Andere bestemmingen
bleken minder succesvol. Alleen de zeepzieder Pieter van der Meersch bijvoorbeeld leek in de
Catharinakapel van de Grote Kerk van Dordrecht stil te staan bij het graf van Jacob de Witt
(1589-1674), vader van de gelynchte Johan de Witt.462 De vinger en uitgerukte tong van de raadpensionaris, uitgestald in het rariteitenkabinet van de Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen (1641-1717), waren wellicht toepasselijkere memento’s van die bloedige geschiedenis.463
Ook objets de mémoire van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), die op 13 mei 1619
werd onthoofd, vormden tastbare herinneringen. Zo beschikken we over een bril, een gouden
ring, een snuiftabakdoos en de stoel waarop de raadpensionaris zat tijdens zijn opsluiting.464 Het
beroemdste object is ongetwijfeld het ‘stokske’, vereeuwigd in Vondels gedicht ‘Stokske van Joan
van Oldenbarnevelt, Vader des Vaderlands’ uit 1657.465 Er gaan echter meerdere wandelstokken
rond en het blijft onduidelijk welke de echte is.466 Een laatste voorwerp dat herinnert aan de raadpensionaris is het beulszwaard waarmee hij door scherpslijper Hans Pruijm werd geëxecuteerd.

456. Bostoen 2009, 101-104.
457. Moretus III 1671, f. 4r; Rademacher 1712a, [4].
458. Van Bork et al. 2002, lemma ‘chronogram, carnatioen, incarnatie, jaartalvers of tijdvers’; lemma
‘chronostichon’.
459. Geirnaert 2012, 70.
460. Idem, 68-70.
461. Neander 1680-1683, 165. Cf. Vegelin van Claerbergen 1707, [2].
462. Van der Meersch 1700, 1.
463. Van der Hoeve, Van Lit en Zijlmans 2007, 99.
464. Van Deinsen en De Hond 2018, 207.
465. Kusters 1995, 27-30.
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De Amsterdamse vader zag dat zwaard in de Wunderkammer van koopman Bartholomäus Viatis
(1583-1624) in Neurenberg:
Van hier gingen wy het Cabinet van de hr. Viatis zien, daarmen een oneyndige meenigte
van rariteyten van alle gewesten des weerelds by een vergadert vind; onder andere
vertoonde hy ons het zwaard waarmede den Raad pensionaris van holland Jan van Olden
Barneveld onthoofd is.467
De succesvolle en minder succesvolle relieken en plaatsen van herinnering in de Republiek laten
zien dat reizigers wel degelijk begaan waren met belangrijke episodes uit de vaderlandse geschiedenis. De bezoeken aan de eretombe van Willem van Oranje en de inscripties over het Leidens
Ontzet geven aan dat de nadruk lag op de Tachtigjarige Oorlog.468 Waarom sommige artefacten
aansloegen en andere juist bij hoge uitzondering vermeld werden, blijft een kwestie van speculeren. Waarschijnlijk zal het deels te maken hebben gehad met de toegankelijkheid van de locatie,
de onmiddellijke link tussen geschiedenis en locatie en de verspreiding van een interessant en relevant verhaal. De tombe in Delft voldeed in ieder geval aan alle drie eigenschappen. Ook rest de
vraag hoe een reiziger omging met lieux de mémoire. Tutor Neander en zijn charge werden door de
Leidse inscripties uitgenodigd om een actieve leeshouding aan te nemen. Vincent Laurensz. van
der Vinne gaf het grafmonument in Delft een uitweiding over de geschiedenis van de stadhouders. Anderen bezochten deze locaties, maar deden zelden uitgebreid verslag van een persoonlijke ervaring.
Daarnaast beargumenteert Verhoeven dat we te maken hebben met voornamelijk regionale of lokale plaatsen van herinnering.469 Soms lijkt dat inderdaad het geval. Vincent Laurensz.
van der Vinne bijvoorbeeld besprak de verdiensten van zijn stadsgenoot, drukker Laurens Janszoon Coster. Die beroemde Haarlemmer werd sinds de geschiedschrijving van Hadrianus Junius
(1511-75) ten onrechte betiteld als uitvinder van de boekdrukkunst.470 Tijdens zijn bezoek aan
Mainz, geboortestad van de daadwerkelijke bedenker Johannes Gutenberg (ca. 1400-78), herhaalde Van der Vinne deze hardnekkige legende. Met een kort gedicht trok hij de reputatie van de
Duitse stad in twijfel als bakermat van de boekdrukkunst:

467. Reize door Duitsland na Italien 1677-1679, f. 19v. Net als bij de wandelstok doen meerdere varianten van het
zwaard de rondte. Het zwaard dat momenteel in het Rijksmuseum ligt, kwam in 1742 in handen van de schrijver
Frans Greenwood (1680-1763). Het was naar verluid in bezit geweest van de familie van een aangetrouwde neef, die
het had verkregen uit de boedel van een Haagse burgemeester. Greenwood liet een vers in het lemmet van het
beulszwaard graveren en deed een album rondgaan. Daarin werden zevenenveertig bijdragen gepend door een bont
gezelschap inscribenten, variërend van een gedicht van theaterdirecteur Balthazar Huydecoper tot een tekening van
het zwaard door de twaalfjarige Matttheus van den Broek. Een tweede zwaard, met de naam van de beul in het
lemmet gegraveerd, werd onlangs door historica Gisela Wilbertz gevonden in de Staatliche Kunstkammer in
Dresden. Het kwam in 1700 in Dresden terecht en had daarvoor toebehoord aan de Garderobe van koning
Augustus II van Polen (1670-1733). In het tv-programma Historisch Bewijs, uitgezonden in het voorjaar van 2020,
werd na materieel en archivariaal onderzoek geconstateerd dat het Duitse zwaard waarschijnlijk het echte is. Mogelijk
extra bewijs daarvoor is te vinden in dit reisverslag. Mogelijk betreft het hier hetzelfde zwaard dat in 1700 naar
Dresden verhuisde. Eventueel zou het kunnen gaan om een derde zwaard. Ongeacht de authenticiteit van het object
bleek het voor de Amsterdamse vader een curiosum. Vroom 1997, 31-35; Eggermont-Molenaar 2012, 16-30; Van
der Ham 2013, 111-115; Wilbertz 2018, 91-108; Van Deinsen en De Hond 2018, 205-207; Historisch Bewijs, 5 februari
2020. Voor Viatis zie: Aubin 1940, 145-157.
468. Verhoeven 2009a, 206-208.
469. Idem, 206-207.
470. Robbe 2010, 17-29.
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Dees stadt beroemt haer, dat in haer eerst is gevonden
de hoogh beroemd’ en nooijt volpresen druckerij,
maer binnen Haerlem een van haere burgerij
heeft (soo de waerheijt selfs getuijght met volle monden)
dees konst daer alder eerst gevonden en gebruykt,
wiens faem met leugens vlieght, van waerheijt wert gefnuijckt.471
Terwijl Van der Vinne de Costerlegende herhaalde, gingen anderen overstag bij het zien van historisch bewijs. Een Bazelse bibliothecaris overtuigde Coenraad Ruysch bijvoorbeeld van dit feit
door hem een bijzonder oude druk voor te leggen.472 Bij Van der Vinne, een geboren en getogen
Haarlemmer, werd de legende niet eenvoudig ontkracht. Ruysch, werkzaam en woonachtig in
Leiden, leek geen moeite te hebben met de uitvinding door Gutenberg. Hoewel regionale en lokale identiteiten zeker de blik van een reiziger beïnvloedden, bleek dat niet uit de grote namen
die zij in hun verslagen lieten vallen. Daaruit spreekt eerder een canon van mensen die op militair, maritiem of staatkundig terrein hun sporen hadden verdiend: Gerard van Velsen (†1296),
Willem van Oranje, stadhouder Willem III, admiraals Piet Heyn, Maarten Harpertszoon Tromp,
Michiel de Ruyter en Jacob van Wassenaer Obdam en raadpensionarissen Johan van Oldenbarnevelt en Johan de Witt passeren de revue. De herkomst van reizigers die deze grote namen noemden varieerde, met bezoekers uit Groningen, Friesland, Zeeland, Antwerpen en ook van
verder.473
Ten slotte heeft Verhoeven vooral voor lieux de mémoire in de Republiek zelf, terwijl locaties elders in Europa onvermeld blijven.474 In het buitenland stonden reizigers vaak stil bij de maritieme en militaire zeges. Een helder voorbeeld van zo’n nationale lieu de mémoire in het buitenland was Chatham, het Engelse havendorp in Kent waar sinds de zestiende eeuw het koninklijke
werf was gehuisvest.475 Bezoekers waren gecharmeerd van het Engelse landschap, dat volgens
predikant Balthasar Bekker sterk deed denken aan het Bijbelse Kanaän, en noteerden gedetailleerd de namen, afmetingen en slagkracht van de oorlogsschepen die daar lagen aangemeerd.476
In Chatham herdachten zij de militaire zege die de Republiek tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog had genoten toen admiraal Michiel de Ruyter in juni 1667 met een kleine vloot de
Engelse haven was binnengevallen. Kapitein Jan van Brakel (ca. 1618-90) was het gelukt om de
blokkade op Medway, afgeschermd door een ijzeren ketting, over te varen. Vier Engelse schepen
werden tot zinken gebracht en het vlaggenschip, de Royal Charles, werd buitgemaakt. De zege
werd gezien als een succesvolle vergeldingsactie op Holmes’s Bonfire van een jaar eerder, de aanval van de gelijknamige Britse admiraal Robert Holmes (ca. 1622-92) op een groot koopvaardijkonvooi en de brandschatting van het dorp West-Terschelling. Eigentijdse schilderijen, gedichten
en pamfletten presenteerden de Slag op de Medway als een grootse prestatie.477 De Haarlemse
dichter Pieter Rixtel (1643-73) prees het militair vernuft van admiraal De Ruyter en kapitein Van
Brakel:

471. Van der Vinne 1979, 60.
472. Ruysch 1674, f. 16v.
473. Cf. Moretus III 1671; Neander 1680-1683; Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden 1683-1684; Radermacher 1712a.
474. Verhoeven 2009a, 201-221.
475. Van Raamsdonk en Moss 2020, 112.
476. Bekker 1998, 67.
477. Rommelse 2006, 175-194.
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De Ruyter rukt hier op de Vloot bij een, en zeilt
Voor wind de stroom op, dat de holle golven stuiven,
en spatten aan ‘t gestarnt, de lichtste Schepen schuiven,
Voor uit, en Chattam schrikt, doen Batoos Vloot aankwam,
Men spant ‘er ketenen, zinkt schepen, steektze in vlam,
en tracht hier door de Vloot zijn toe-gang te beletten,
Maar Brakel durft zijn Boeg op de IJz’re Schakels zetten,
De raaksen spatten als een Spinrag voor zijn kiel, [...]
Zo dringt de Zee-Leeuw nu tot in het ingewand
Van Stuarts Rijk, en zet zijn Magazijn in brand.478
Bij het zien van Chatham herdachten Nederlandse bezoekers hun maritieme overwinning. In 1710 nog, ruim veertig jaar later, noteerde de textielfabrikant Allard de la Court waar kapitein Van Brakel de ijzeren ketting was overgestoken.479 Ook in de jaren daarvoor lauwerden bezoekers de overwinning. De Amsterdamse vader bekeek in 1683 de nieuwe vloot en noemde de
reden voor zijn interesse in Chatham:
De nieuwsgierigheit porde my tot dese reyse aan, om de gelegentheit deser plaatsen te
zien, daar den Lt. admirael de Ruyter Aº 1667. met de Hollandse vloot indrong, en een
groot getal Engelse schepen verbrande.480
Predikant Balthasar Bekker, die datzelfde jaar ook door Engeland toerde, stemde hiermee in.
Hoewel hij zich het exacte jaar van de slag niet voor de geest kon halen – het jaartal in het manuscript is niet ingevuld – schreef hij dat de overwinning Londen deed sidderen:
Sulx deeden wij met dies te nauwer opmerkinge, om de plaats te kennen, daar onse
seeghafte oorlogsvloot in den jare ... dat roemrughtig heldenstuk op d’Engelsche schepen
wroght, dat geheel Londen door ‘t gerught beroerde, en ‘t paleis van Whithal dede
daveren, en de beroemde namen van de Ruiter en deWit [Cornelis de Witt] te
weereldkundiger maakte.481
Chatham was overigens niet de enige bestemming waar admiraal Michiel de Ruyter werd herinnerd. Reizigers haalden op meerdere plaatsen in binnen- en buitenland anekdotes en geschiedenislessen op over de befaamde zeeman. Hoewel De Ruyter al sinds 1681 geëerd werd met een
praalgraf in de Nieuwe Kerk van Amsterdam, besloot een Friese reiziger bij zijn vertrek uit Hellevoetsluis in 1683 het aangemeerde schip De Eendracht te bezoeken, “waer op den admirael de
ruiter is doot gescooten van t sonne dek voor Augustus op de kust van Sisilien”.482 De auteur
verhaspelde de feiten. De Ruyter had fatale wonden opgelopen bij de Slag bij Agosta in april
1676 toen een kanonskogel zijn rechterbeen verbrijzelde, maar overleed pas een week later in de
baai van Syracuse aan de gevolgen daarvan. Op De Eendracht werd zijn lichaam gebalsemd en in

478. Geciteerd uit: De Jong 2015, 50-51.
479. De la Court 1928, 105.
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loden kist in de kajuit geplaatst. De Friese reiziger stond stil bij die gebeurtenissen. Tijdens zijn
handelstocht door Scandinavië besprak de doperse koopman Abraham van der Meersch de
Deense stad Nyborg, waar De Ruyter en ritmeester Buat (†1666) op 25 november 1659 hadden
geïntervenieerd en de vijandige Zweedse troepenmacht hadden teruggedreven.483 Ook nog tijdens zijn leven werden er sterke verhalen aan De Ruyter toegeschreven. Bij aankomst in de
Spaanse havenstad Cádiz in 1670 besprak Gerard Hinlopen bijvoorbeeld hoe een grijsaard bij de
stadspoorten Nederlandse bezoekers uitschold voor ‘curnuto’, hoornbeest, en hen met getrokken
degen achterna rende. In het verleden was admiraal De Ruyter namelijk ook getrakteerd geweest
op zo’n ongastvrij ontvangst. De admiraal had naar zijn rotting gegrepen, waarmee hij de oude
man “soo deerlyk afsmeerde, dat als half doot voor syn voeten bleeff leggen.”484 Volgens de
reiziger kermde de oude “‘de diable De Ruyter’: ‘de duyvel De Ruyter’” wanneer hij de naam van
admiraal hoorde.485
In hun verslagen haalden reizigers meermaals de voorwerpen en plaatsen aan die herinnerden aan belangrijke historische gebeurtenissen of staatkundige, militaire of maritieme figuren
uit het vaderlandse verleden. De interesse is misschien het beste zichtbaar in andere landen, waar
sterke staaltjes werden verteld over admiraal Michiel de Ruyter en waar de Slag bij de Medway tot
in de achttiende eeuw werd herdacht door bezoekers aan het koninklijk werf van Chatham. De
interesse in de Tweede Nederlands-Engelse Oorlog, vereeuwigd in verschillende doeken en gedichten, is ook terug te vinden in de persoonlijke besprekingen van reizigers.

7.8. Conclusie

De terugweg

een imponerend kunstwerk werd zo uitgelegd in termen van het vertrouwde, waarmee een reiziger zichzelf maar ook zijn leespubliek informeerde. Eveneens vertrouwd was een vaste set
stereotypen en culturele vooroordelen. Ideeën over nationale karakters en achterliggende classificatiesystemen als de humorenleer laten een duidingsdrang zien: de behoefte om de Ander uitputtend te determineren. Die houding werd weerspiegeld in reisjournalen. Reizigers herhaalden
stereotypen en zochten bevestiging van de nationale tekortkomingen waarover zij al hadden gelezen. Dat de wijn rijkelijk vloeide op een Duits bruiloftsfeest was volgens Coenraad Ruysch
onvermijdelijk gezien het Duitse temperament. De reis was in dit opzicht het zoeken en bevestigen van bestaande ideeën en vooroordelen.
Tegelijkertijd was het buitenland een spiegel voor nationale beslommeringen. Bij het zien
van Duitse dorpen, die decennia eerder in de as waren gelegd, werden reizigers herinnerd aan eigen traumatische ervaringen van het Rampjaar. Het tegenovergestelde, het vieren van militaire en
maritieme zeges, kwam ook voor. De havenstad Chatham, waar de Republiek in 1667 een succesvolle aanval op Engeland had uitgevoerd, figureerde in diverse reisjournalen. Die trots is ook
herkenbaar bij het bezoek aan graven en monumenten van nationale grootheden. Voorafgaand
aan de educatiereis of tijdens de laatste etappe bezochten reizigers steden als Delft, Amsterdam
en Leiden, waar herinneringen aan Willem van Oranje of het Leidens Ontzet in woord en daad
in leven werden gehouden. Dat kan worden gezien als nationale trots, maar ook als meer generieke, natie- en religieoverstijgende vorm van herinneringscultuur. Reizigers brachten zo ook een
bezoek aan de gedenkplaatsen van grote geleerden. Ongeacht hun afkomst werden deze geleerden vereerd om hun kennis en intellectuele bijdragen.

Vrijwel overal in het buitenland werden reizigers geconfronteerd met het vreemde. Die ervaringen kunnen worden geduid als een onderhandeling. De irenische idealen van de educatiereis,
sinds jaar en dag gepropageerd in apodemische reisliteratuur, leerden bezoekers met interesse en
bewondering om te gaan met andere culturen. Tegelijkertijd bleken stereotypen over Duitsers,
Fransen en Italianen bijzonder hardnekkig en werd reizigers op het hart gedrukt om Nederlandse
deugden niet te verloochenen. Het doemscenario was een naïeve reiziger die zich rücksichtslos
buitenlandse buitenissigheden had eigengemaakt en zijn vaderland nu te min achtte. Reisjournalen zijn de verslaglegging van deze innerlijke tweekamp.
Ervaringen met het vreemde konden aankomen als een mokerslag. Duidelijke breuklijnen
in het landschap zoals rivieren en bergketens, maar ook bouwwerken als burchten en forten waren een duidelijk signaal dat een bezoeker een grens passeerde. De Alpen zijn daarbij het meest
sprekende voorbeeld. Vaak waren grenzen ook meer fluïde: praktische veranderingen in taal, tijdmeting en valuta vonden druppelsgewijs plaats. Per dorp moest een bezoeker zijn wisselbrieven
verzilveren voor vreemd muntgeld of de waard in een andere taal vragen om logies. Religie
vormde eveneens een belangrijke scheidslijn, zowel in de confessioneel gefragmenteerde Duitse
landen als in Frankrijk, waar een protestants toevluchtsoord enkele mijlen van een grote stad was
verwijderd. De verschillen die reizigers ervoeren, werden geduid door houvast te zoeken in het
vertrouwde. Dat gebeurde door een constante vergelijking met de eigen leefwereld, variërend van
de Republiek als geheel tot de achtertuin van het ouderlijk huis. Een angstaanjagende waterval of
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8. Terugkomst
8.1. Conclusie
Na maanden of zelfs jaren van omzwervingen door Europa, van ploetertochten over de bergen
tot chique visites aan Parijse salons, kwamen educatiereizigers thuis. Het doel van hun reis was
dat zij gepokt en gemazeld terugkeerden, met vernuft en onderscheidingsvermogen, met kennis
over de wereld, goede contacten en verfijnde manieren. Velen schreven over hun aankomst, maar
zelden met tromgeroffel of als moment van bezinning op deze loffelijke doelstellingen. Het zijn
juist korte en feitelijke passages. Tutor Carolus Casparus Neander (ºca. 1655), die met zijn pupil
bijna drieënhalf jaar door het continent had getoerd, hield het bij de bescheiden opmerking
“Naedemiddag op Groningen, het doelwit van onze wederomreijse”, gevolgd door een minstens
zo bescheiden sierkrul.1 De Zeeuwse reiziger Cornelis de Jonge van Ellemeet (1646-1721) arriveerde op 24 oktober 1667 in zijn thuisstad Brielle en eindigde zijn journaal even eenvoudig:
Den 24. Ochtens ten 10 uijren aan ‘t Hooft van den Briel, daar ik 14. Maanden min 3.
dagen te voren afgevaeren was, vont daar Mama, etc.2
Toch mogen we deze momenten niet onderschatten. Achter de et cetera in het journaal zouden
veel emoties kunnen schuilgaan: heimwee en blijdschap om familie en vrienden eindelijk weer terug te zien, trots om de reis met vlag en wimpel te hebben volbracht en misschien ook wel verwondering, een moment van introspectie, om na bijzondere ervaringen in Frankrijk en Engeland
als een veranderd mens terug te komen op dezelfde plek waar je veertien maanden minus drie
dagen geleden was vertrokken.
De educatiereis bewerkstelligde een transformatie. Jongvolwassenen werden geconfronteerd met andere landen, culturen, gebruiken en geloofsopvattingen. Die culturele en religieuze
ontmoetingen zetten reizigers aan tot reflectie. Zij werden gedwongen om na te denken over hun
Nederlanderschap en hun calvinisme, over hun identiteit. Reizigers leerden om vreemde gebruiken te waarderen, te bewonderen of zelfs te imiteren. Anderen bekritiseerden en bespotten wat
zij zagen en werden gesterkt in hun idee dat eigen volk en geloof superieur waren. Reisjournalen
staan als egodocumenten het dichtst op dit proces, op de formatie, bezinning en verankering van
identiteit. Het zijn verre van neutrale bronnen. Een journaal biedt nadrukkelijk geen direct inkijkje in de ziel. Allereerst werd het gekleurd door genreconventies uit eerdere verslagen en gidsen,
die soms normatief eisten en soms onbewust beïnvloedden hoe een reiziger informatie ordende,
ervaringen op papier stelde of überhaupt beoordeelde welke gebeurtenissen het waard waren om
te vertellen. Daarnaast was een reiziger bewust bezig om zichzelf gunstig te presenteren. Zijn
verslag bevindt zich niet in een historisch vacuüm, maar was bedoeld als bewijsvoering voor ouders en familieleden in het vaderland. Hij koos ervoor om sommige gebeurtenissen uit te vergroten en andere te verkleinen, weg te moffelen of misschien wel volledig te fabuleren. Juist dat gegeven maakt reisverslagen tot zulke rijke bronnen. Deze manier van zelfrepresentatie stelt ons

1.
2.
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namelijk in staat om scherp te stellen welke elementen van zijn identiteit een reiziger wilde belichten. We leren hoe hij zichzelf wilde laten zien.
Het beeld dat reizigers etaleerden, is veelzijdig en complex. Het is ook individueel, want
een reiziger ging met zijn eigen vooroordelen en culturele bagage op pad. In dit boek geef ik
ruimte aan afzonderlijke stemmen, maar ga ik voornamelijk in op patronen. Ik heb ervoor gekozen om dwarsverbanden en overeenkomsten te zoeken, om te kijken hoe een groep met een
vergelijkbare maatschappelijke achtergrond uiting gaf aan zijn identiteit. Dat heb ik gedaan door
dieper in te gaan op vijf grote, verbindende thema’s: buitenlandse educatie, status, masculiniteit,
confessionaliteit en nationaliteit. Die onderdelen staan niet los van elkaar, maar vertonen overlap.
Confessionaliteit heeft ook te maken met de manier waarop calvinisme nationaal werd ingevuld.
Masculiniteit gaat ook over gedrag dat mannen van een bepaalde sociaal-economische klasse lieten zien. Aan deze vijfdeling vallen natuurlijk andere thema’s toe te voegen, zoals ideeën over familie en tradities, jeugdigheid of diplomatieke en academische aspiraties. Desalniettemin ondervangt deze indeling een groot gedeelte van de dagelijkse overwegingen en overpeinzingen van
reizigers.

Educatie
Reizigers waren zich zeer bewust van de educatieve doelstellingen en meerwaarde van hun rondtocht door het continent. Desalniettemin schort het in wetenschappelijke literatuur vooralsnog
aan een systematische analyse van educatie. Er is weliswaar aandacht voor studentenmobiliteit en
de humanistische idealen van reistraktaten, maar nog te weinig voor de dagelijkse praktijk. In het
derde hoofdstuk van dit boek doe ik een aanzet om dit manco te herstellen door een bottom-upperspectief te presenteren. Dat stelt ons in staat om grote educatieve ideeën en idealen te plaatsen naast individuele observaties in reisjournalen.
Ik onderscheid drie vormen van educatie. Op de eerste plaats gaat het om zaken die vallen onder de noemer persoonlijke groei. Het reizen zelf en het verblijf in grote Europese steden
was een transformatief proces van volwassenwording, waarbij een jongvolwassene leerde om
zelfstandig en zelfredzaam te zijn en tegelijkertijd kennis opdeed over andere landen en culturen.
Hier werd een morele component aan verbonden. Reizigers dienden gunstige buitenlandse eigenschappen als gastvrijheid of discretie te imiteren en ondeugden als losbandigheid of drankzucht
te weerstaan. Een meer formeel onderdeel van hun opleiding vond plaats aan buitenlandse universiteiten. Reizigers matriculeerden, vulden hun alba amicorum met inscripties van gerenommeerde geleerden, bekleedden posities binnen studentenverenigingen en behaalden hun licentiaat
of doctorsbul. Dat papieren bewijs was doorgaans een aanvulling op een eerdere opleiding die zij
al hadden voltooid aan Nederlandse universiteiten. Ten slotte volgden reizigers een praktisch,
wereldlijk curriculum. Zij huurden privédocenten in en bezochten maneges om zich een set adellijke vaardigheden als paardrijden, schermen, musiceren en stijldansen eigen te maken en accentloos in het Frans en Italiaans te converseren. Deze drie onderdelen – persoonlijke groei, academische vorming en wereldlijke vorming – stonden aan de basis van educatie.
Het volgen van een praktische en academische leerschool in het buitenland was voor ouders en kinderen ook cruciaal voor later. Met de kennis, vaardigheden en contacten die een jongeling had opgedaan aan de academies in de Loirestreek had hij een streepje voor op zijn curriculum vitae. Het maakte het eenvoudiger om op het ambtelijk pluche te zetelen, om zakenrelaties
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aan te gaan met buitenlandse handelshuizen of om een goede huwelijkspartner te vinden. Het
ideaal van de honnête homme dat reizigers probeerden na te streven, het idee van de galante en zelfverzekerde edelman, liet hun ten slotte ook onderdeel uitmaken van een pan-Europese elite. Omdat de opleiding in Frankrijk werd gevolgd door leeftijdsgenoten van verschillende naties was er
sprake van een vergelijkbare groep die kon leunen op dezelfde ervaringen, dezelfde lessen en
hetzelfde culturele repertoire. Dat alles maakte jongeren op zekere hoogte kosmopolitisch: niet
alleen omdat zij een brede interesse ontwikkelden voor andere culturen of een tolerante houding
aannamen ten opzichte van andere geloven, maar ook omdat zij deze raakvlakken deelden met
een elite uit heel Europa.
Journalen laten zien dat reizigers veel belang hechtten aan hun vorming. Dat blijkt uit
losse aantekeningen over lesmateriaal, opmerkingen over leermeesters en soms kritische geluiden
over hun scholing. Reizigers stonden stil bij het gewicht en ceremonieel van hun promotie en
vergeleken buitenlandse academies met de universiteit van Leiden of Franeker. Vaak kwam de
opleiding in de Republiek het beste uit die vergelijking, wat wijst op trots voor de alma mater en
een vorm van interuniversitaire competitie. Het bijhouden van een journaal zelf, van oudsher een
pedagogische oefening, laat zien dat jongeren leerden om informatie te vergaren en te ordenen.
Reizigers gingen uitgebreid te werk om een heldere en systematische stadsbeschrijving op te
tekenen. Zij maakten dankbaar gebruik van bestaande literatuur, kopieerden en parafraseerden
naar hartenlust en bedienden zich van handige retorische trucs om een uitputtende stadsbeschrijving te vermijden.
Tegelijkertijd laten andere bronnen over de educatiereis, zoals brieven en gedichten, een
bepaalde spanning zien. Hoewel reizigers het belang van de onderneming begrepen, onttrokken
zij zich geregeld aan hun lesprogramma. Zonder ouderlijke controle was er immers voldoende
gelegenheid om te gokken, te feesten en bordelen te bezoeken. Apodemische traktaten stelden
dit wangedrag aan de kaak. Gedichten presenteerden stereotype beelden van jongeren als luie,
geldverkwistende losbollen of aanstellerige, francofiele fatjes. Het laat zien dat het gedrag van
jongeren ook een grote bron van zorg was. Paradoxalerwijs was de educatiereis ook juist bedoeld
voor jongeren om hun wilde haren te verliezen, zodat zij zich bij terugkeer naar het keurslijf van
de Republiek konden schikken. Affaires, brasfeesten en baldadige duels werden door de vingers
gezien mits dat alles niet tot reputatieschade van de familie leidde.

Status
Nauw verbonden aan educatie is de sociaal-economische positie van reizigers. Zij behoorden tot
de toplaag van Europa, een groep die zich een kostbare buitenlandreis kon permitteren. Reizigers
waren zich volledig van hun positie bewust en benadrukten hoe zij toenadering zochten tot de
buitenlandse elitekringen. Dat gold wellicht des te meer voor jongeren die als gentilhommes meereisden met een diplomatiek gezantschap. Zij waren er alert op dat zijzelf en hun superieuren,
envoyés en ambassadeurs extraordinaris, met alle egards werden behandeld. Reizigers noteerden
onder meer de ceremoniële kanonschoten die vanaf de kade werden afgevuurd, de precieze tafelschikking tijdens staatsdiners of de monetaire waarde van geschenken over en weer.
Dagboekpassages over een langdurig verblijf in Parijs of Genève lezen vaak als een sociaal steekspel. Ze staan vol met passages over visites en tegenvisites, presentjes en roddels, uitnodigingen voor diners en theaterbezoeken. Tijdens uitstapjes aan de koninklijke paleizen, zoals het
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immens populaire Versailles en Hampton Court Palace, waren reizigers erop gericht om de vorst
en zijn hofhouding te zien en deze ontmoeting in detail vast te leggen. Vaak is goed te reconstrueren hoe vriendschappelijke contacten en aanbevelingsbrieven konden leiden tot ontmoetingen
met geleerden, kardinalen en vorsten. Een audiëntie met koningin Christina van Zweden
(1626-89) in Rome of groothertog Cosimo III (1642-1712) in Florence voorzag de onderneming
immers van een gouden randje. De correspondentie tussen de geleerde broers Laurens
(1648-1724) en Jacob Gronovius (1645-1716) laat zien hoe de audiëntie met koning Lodewijk
XIV (1638-1715) een enorme onderneming was. Middels referenties en uitstekende contacten
met collega-academici beklom Gronovius een sociale ladder, die hem uiteindelijk, op de laatste
trede, in contact stelde met de koning zelf. Dat maakte de educatiereis niet alleen een verkenning
van andere streken, maar ook van andere machtsstructuren.
De sociaal-economische positie van reizigers wordt niet alleen duidelijk door uitvoerige
pogingen om contact te leggen met het hof, maar ook door de adellijke levensstijl die reizigers
zich in grote steden wisten aan te meten. Hoewel hun uitgavepatroon verbleekt in vergelijking
met dat van de Britse of Duitse adel was er veel geld gemoeid met een langdurig buitenlandverblijf. Kasboeken grossieren in notities over modieuze kleding, kunst en boeken. Brieven aan het
thuisfront en meegezonden kasboekaantekeningen laten zien dat dit wel een kwestie van balans
was. Een reiziger mocht niet doorslaan in exorbitante uitgaven, maar moest tegelijkertijd wel laten zien, in zijn modieuze uiterlijk en chique verblijf, dat hij van goeden huize kwam. Jongeren
waren zich zeer bewust van dit negatieve beeld van spilzucht. In brieven en journalen trachtten
zij argwaan en verdenkingen van hun ouders onschadelijk te maken. Wanneer een jongen zijn
leeftijdsgenoten financieel niet kon bijbenen, leidde dat tot ongemak en onzekerheid. Wellicht
meer dan internationale leeftijdsgenoten lezen de journalen van Nederlandse jongeren als een
tweestrijd tussen conspicious consumption, het ostentatief uitdragen van een luxe levensstijl, en idealen van spaarzaamheid.

Masculiniteit
De educatiereis was hoofdzakelijk een mannelijke onderneming. Vroegmoderne reisverslagen
werden voornamelijk opgetekend door mannen. Aangezien van vrouwen niet werd verwacht dat
zij later een vooraanstaande rol in het publieke leven zouden spelen, lag een educatiereis voor
hen niet voor de hand. Bovendien oordeelden auteurs van reisliteratuur dat de onderneming te
zwaar en te gevaarlijk was. Het beeld van buitenlandse vrouwen is in diezelfde reisgidsen en apodemische traktaten uiterst negatief en reductionistisch te noemen. Zij komen terug als de archetypen van de verleidster, de courtisane en de gevaarlijke Ander, eropuit om naïeve jonge mannen
te verleiden en van het rechte pad te brengen. Die misogyne stereotypen waren dominant en
reizigers benadrukten dat zij vrouwelijke avances weerden. Dat is opvallend, want andere bronnen laten juist zien dat er voldoende ruimte was voor romantische en seksuele ervaringen, zelfs
dat die ervaringen juist onderdeel uitmaakten van het vormende karakter van de reis. Journalen
laten alleen bij hoge uitzondering, en dan alleen in bedekte termen of zelfs geheimschrift, iets
doorschemeren over dit alles. Wanneer dat wel gebeurde, zoals bij de publicatie van Matthijs van
der Merwedes beruchte erotisch-libertijnse Romegedichten, leidde dat tot publieke verontwaardiging en boycot. Reisverslagen geven in dit opzicht een interessant inkijkje in zeventiende-eeuwse
mores over seksualiteit.
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Vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw vond een lichte kentering plaats in de
positie die vrouwen innamen in reisliteratuur. Door de opkomst van korte plezierreizen naar bestemmingen als de Zuidelijke Nederlanden, Nijmegen en Kleef deden meer vrouwen verslag van
hun reiservaringen. Die trend zette in de achttiende eeuw verder door. Uit een beperkte verkenning van dit materiaal blijkt een andere focus. Vrouwelijke auteurs hadden meer aandacht voor
sociale en familiaire activiteiten, zoals winkelen, kaartavonden en familievisites. Mannelijke journaalschrijvers gingen anders om met deze dynamiek. Soms was het reisverslag volledig gericht op
de andere stad en werd er geen melding gemaakt van vrouwelijke metgezellen. In andere gevallen
werden zij vervormd tot stereotype, als ‘het swacke geslacht’ bang voor onstuimig weer en lompe
douaniers. In dat laatste geval blijken zij een narratief middel om de dapperheid en stoere houding van de mannelijke verteller te contrasteren.
De educatiereis was een mannelijke onderneming met een mannelijke verslaglegging. In
journalen kan dan ook een duidelijk beeld van masculiniteit worden gedestilleerd. Dat was een
dubbel beeld: dat van de reiziger in de metropool en van de reiziger onderweg. In Parijs en
Genève waren gesprekken en visites met jonge vrouwen uit de hogere standen een middel bij uitstek om sociale vaardigheden aan te scherpen. Dat komt overeen met het ideaal van de honnête
homme, de galante en erudiete man die moeiteloos een gesprek kon aanknopen met iemand van
het andere geslacht. Het ging daarbij om manieren en verfijning. Visites aan vooraanstaande Geneefse families waren een praktische leerschool voor later, waarbij een jongeman het moest zien
te rooien in zowel het professionele leven als op de huwelijksmarkt.
Dit verfijnde en gemanierde beeld lijkt te schuren met het ruwe en ruige zelfbeeld dat
reizigers onderweg presenteerden, wanneer zij schreven in barre en hachelijke situaties verzeild te
zijn geraakt. Reizigers benadrukten op onderkoelde wijze de gevaren en ongemakken die zij
doorstonden. Zij gingen uitgebreid in op verraderlijke boottochten, barre Alpenpassages of de
aanhoudende dreiging van kapers en struikrovers. Literaire tactieken, zoals het uitvergroten van
ontberingen of het contrasteren van gevaar met aangename vergezichten, werd daarbij niet geschuwd. Dat was deels bedoeld om het leespubliek van een journaal te vermaken, maar had ook
ten doel om de reiziger te presenteren als dapper en stoïcijns, als iemand die nu terugkeerde als
een bikkel. Die uitvergroting van gevaar kon ook een religieuze dimensie hebben, waarbij een
reiziger alleen dankzij goddelijke voorzienigheid de eindstreep haalde. Hoe dan ook werd gevaar
of de dreiging van gevaar handig ingezet als narratief vehikel.

Confessionaliteit
De grootste cultuurshock die reizigers ervoeren, had alles van doen met religie. Meer nog dan
culturele verschillen tussen landen en volkeren vormde het katholicisme van Frankrijk en Italië
een constante bron van verwondering. Wanneer een calvinistische reiziger voor de eerste keer
voet zette op katholiek grondgebied, in Keulen, Antwerpen of de Franse havendorpen, leidde
dat onmiddellijk tot opmerkingen over de katholieke Ander. Dat druiste in feite in tegen het
advies van reisgidsen, die jongvolwassenen op het hart drukten om vooral niet te reppen over
hete hangijzers als politiek en religie. Hoewel reisgidsen soms betwistten of de cultuur en verfijning van Italië opwogen tegen de mogelijke corrumperende invloed van het katholicisme, zagen
reizigers religieuze gebruiken en feesten vaak als spektakelstuk. Dat is het beste te zien aan het
Jubeljaar, een reeks bijzondere processies, pauselijke missen en reliekvertoningen die eens in de
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vijfentwintig jaar plaatsvond. Het feestjaar trok niet alleen pelgrims naar Rome, maar ook
Noord-Europese protestantse jongeren op educatiereis.
De protestantse omgang met het katholicisme kan worden gemeten met een denkbeeldige thermometer. Aan het vriespunt vinden we bewondering; aan het kookpunt kritiek en spot.
Hoewel de felheid tegenover het katholicisme varieerde per verslag, was geen enkele journaalschrijver louter negatief. Reizigers konden met verwondering en met een opeenstapeling aan superlatieven schrijven over de architectuur en kunstschatten van kathedralen. Daaruit lijkt een seculiere houding te spreken: volop aandacht voor het goud en marmer van een kerk, maar een
zwijgen over de gebeden en gebruiken die in diezelfde kerk werden vertoond. In feite voldeed
een reiziger zich aan zijn pedagogische taak een uitputtende stadsbeschrijving te presenteren,
zonder het afwijkende geloof te erkennen. Ook in het geval van sociale contacten met katholieke
hoogwaardigheidsbekleders als kardinalen en pausen bleven religieuze bezwaren onbenoemd.
Die houding maakte het mogelijk om de opening van de Porta Sancta te zien, de start van het Jubeljaar, de pauselijke mis bij te wonen of zelfs de voeten van de pontifex te kussen.
Reizigers gingen daarentegen anders om met relieken en legenden. Die werden met afstandelijkheid en scepsis beschreven, waarbij journaalschrijvers ofwel in het midden lieten wat zij
zelf geloofden of juist beargumenteerden waarom de katholieke lezing geen hout sneed. Deze
houdingen – van seculiere bewondering tot afstandelijkheid – konden bestaan naast een ronduit
vijandig en wijdverspreid antikatholiek discours. Dat stelde pauselijke corruptie of het geloof in
wonderen aan de kaak en maakte reliekverering bespottelijk. Niet alleen calvinistische Nederlanders behielpen zich van deze retoriek, Duitsers en Engelsen deden hetzelfde. Met deze kritiek benadrukten reizigers hun protestantisme als een tegengestelde confessionele identiteit. Dat antikatholicisme leek landgrenzen en daarmee religieuze verschillen tussen protestantse naties op te
schorten. Het katholicisme was een gemeenschappelijke opponent. Tegelijkertijd vertoonde de
religieuze kritiek overlap met culturele stereotypen en typische ondeugden van Italianen, zoals
losbandigheid en sodomie. Waar het antikatholieke discours ophield en het anti-Italiaanse sentiment begon, is vaak moeilijk te duiden.
In het katholieke achterland zochten protestantse reizigers toenadering tot elkaar. In Italië gebeurde dat in ad hoc gemeenschappen van land- en geloofsgenoten, vaak gesitueerd aan internationale studentenverenigingen of in de omgeving van de Nederlandse ambassadeur. Zeker
in de Pauselijke Staat, die sinds 1625 een actief beleid voerde om de Noord-Europese aristocratie
op educatiereis te bekeren, was een dergelijke religieuze bubbel broodnodig. In Frankrijk gaven
calvinistische reizigers een geheel nieuwe dimensie aan hun educatiereis door een lange tijd te
verblijven in protestantse hugenotendorpen aan de Loire of in de calvinistische republiek van
Genève. Reisverslagen laten zien dat zij zich zeer bewust waren van de precaire situatie van hun
geloofsgenoten, met ‘die van de relige’. Dat was helemaal het geval in de jaren rondom de Revocatie van het Edict van Nantes, de koninklijke verordening uit 1685 die protestantse privileges introk en een Europese diaspora van hugenoten veroorzaakte. Reizigers tekenden per stad op hoe
de religieuze macht was verdeeld, herdachten de lotgevallen van protestanten tijdens de bloedige
Hugenotenoorlogen van de vorige eeuw en trokken voorzichtig parallellen met de Nederlandse
opstand tegen katholiek Spanje.
De dynamiek van een confessionele gemeenschap werd het beste zichtbaar wanneer die
gemeenschap werd bedreigd. Hoewel bekeringen van Nederlandse reizigers relatief zeldzaam
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waren, deden dat soort voorvallen de gemeenschap tot op haar grondvesten schudden. De bekering van Albert Burgh (1650-1708), de zoon van de ontvanger-generaal, leidde zowel in Italië als
in het thuisland tot veel ophef. Het reisverslag van zijn reisgezel Coenraad Ruysch (1650-1731)
laat in detail zien hoe de Nederlandse gemeenschap en de nieuwe bekeerling langzaamaan van elkaar vervreemdden. Voor Ruysch leidde het aanhoudend contact met Burgh tot een dilemma. In
zijn journaal diende hij zich hoffelijk te presenteren tegenover zijn voormalige geloofsgenoot.
Tegelijkertijd moest het voor zijn publiek helder zijn dat Ruysch zelfverzekerd was van zijn calvinisme. Deze dubbele moraal, tolerantie versus antikatholicisme, komt goed uit de verf in het
journaal van Ruysch, maar is in feite in elk verslag te vinden.

Nationale identiteit
Reizigers jongleerden tussen tolerante observaties en ongebreidelde kritiek op de katholieke Ander. Die tweekamp zien we ook terug in de omgang met andere landen, gebruiken en culturen.
Aan de ene kant dienden buitenlandse manieren tot verfijning en persoonlijke groei, aan de andere kant benadrukten apodemische traktaten dat reizigers hun afkomst niet mochten verloochenen. Duitsers, Fransen en Italianen, behept met een uitgebreide selectie stereotypen en negatieve
karaktertrekken, konden een jongeling eenvoudig verpesten. Taak voor de reiziger was om een
uitstekend onderscheidingsvermogen te kweken, om in te zien welke gebruiken hij moest emuleren en welke hij juist moest weerstaan.
Journalen laten zien hoe reizigers landsgrenzen ervoeren. Grenzen konden duidelijk en
abrupt zijn, met natuurlijke breuklijnen in het landschap of artificiële verdedigingslinies. Vaak
waren ze ook fluïde. Reizigers merkten per dorp een verandering op: de taal, de valuta of de
wijze van tijd meten was anders. Om deze culturele verschillen te duiden, maakten reizigers
dankbaar gebruik van een verzameling vaststaande clichés over drankzuchtige Duitsers en
pronkzieke Fransen. Die waren volop aanwezig in reisgidsen, maar figureerden ook in andere literaire genres. Stereotypen boden houvast om het buitenland te determineren. Reizigers herhaalden vooroordelen over buitenlanders en zochten in hetgeen zij zagen bevestiging van nationaal bepaalde tekortkomingen. Anderzijds maakten reizigers gebruik van het vertrouwde om het
buitenland te duiden. Wanneer we inzoomen op aspecten als de kledingstijl of eetgewoontes van
andere landen dan blijkt dit cultureel determinisme ver te reiken. Een reiziger verklaarde zijn onmiddellijke omgeving door een vergelijking te trekken met de vertrouwde leefwereld thuis, van
de Republiek in zijn geheel tot de regio of het ouderlijk huis in het klein. Daarmee informeerde
hij ook zijn publiek. Deze vergelijkingen maken het mogelijk om een regionale identiteit te
duiden. De reiziger laat namelijk doorschemeren welke plekken in zijn thuisstad belangrijk waren
en dienden als ijkpunt.
Tegelijkertijd leidden ervaringen in het buitenland tot reflectie op het vaderlandse verleden, zowel op nationale trauma’s als op nationale overwinningen. De havenstad Chatham in
Kent bijvoorbeeld, waar de Republiek in 1667 een maritieme zege behaalde op de Engelsen,
werd in reisverslagen een lieu de mémoire, een gewijde plek van herinnering buiten de nationale
landgrenzen. Deze nationale of regionale trots is ook te zien in de bezoeken aan graven en monumenten van nationale grootheden, zoals het praalgraf van Willem van Oranje (1533-84) of inscripties die herinnerden aan het Leidens Ontzet. Hoewel deze herdenkingscultuur nog niet zo
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massaal was als in de negentiende eeuw, laten reisverslagen zien dat Nederlanders wel degelijk
oog hadden voor de vaderlandse geschiedenis.

Op zoek naar een gulden middenweg
Reizigers waren constant op zoek naar de juiste balans, in hun educatie, vertoon van status, masculiene gedrag, religie en nationale identiteit. Zij dienden hun buitenlandse opleiding uiterst serieus te nemen, maar maakten ook van de kans gebruik om uit de band te springen. Zij maten zich
buitenlandse verfijning aan, maar waakten ervoor om niet gezien te worden als aanstellerig of
verwend. Uiterlijk vertoon was essentieel om onderdeel uit te maken van de Noord-Europese elite op educatiereis, maar mocht onder geen beding leiden tot extravagantie en buitensporige kosten. In de bergen moest hij stoer en ruig zijn, in de stad verfijnd en welbespraakt. Reizigers gingen met bewondering of tolerantie om met katholieke kerken, maar maakten even goed gebruik
van een natieoverstijgende antikatholieke retoriek of zochten geloofsgenoten op. Zij namen een
kosmopolitische houding aan, maar reflecteerden ook op het eigen, vaderlandse verleden. Aan
reizigers was het de taak om het juiste pad te vinden in dit doolhof aan schijnbare tegenstrijdigheden. Hun journalen zijn de neerslag van deze zoektocht naar een gulden middenweg. Ze laten
zien welke keuzes een reiziger maakte, hoe hij zich schikte naar de verwachtingen en eisen van
zijn omgeving en hoe hij, in papier en op de kaart, uiteindelijk zijn eigen pad koos.

8.2. Discussie
Dit proefschrift vormt een brede en solide basis voor verder onderzoek naar de educatiereis. Het
leunt op honderden reisverslagen en archiefbronnen en onderzoekt diverse aspecten van een
reizigersidentiteit, van calvinistische overtuigingen tot masculiniteit. Desalniettemin is er nog voldoende ruimte voor verbreding en verdieping. Dat kan allereerst op temporeel vlak. Dit boek is
hoofdzakelijk gericht op de periode 1648-1713, met uitstapjes naar de eerste helft van de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw. Buiten die periode zijn er tal van kleurrijke en
veelzeggende verslagen te vinden. Wie onderzoek doet naar reismanuscripten in de achttiende
eeuw heeft eerder te maken met keuzestress dan bronnentekort. Alleen al in de recentelijk ontsloten collectie van de familie Six liggen een slordige twintig reisverslagen uit de lange achttiende
eeuw die vragen om nader onderzoek. Bovendien biedt het achttiende-eeuwse materiaal een
heterogener beeld: met andere bestemmingen, andere belangen en reisdoelen en andere soorten
reizigers. Met name de journalen van vrouwen, die in de zeventiende eeuw schitteren door afwezigheid, zijn het waard om onder de loep te nemen. Het materiaal nodigt voorts uit tot interessante vergelijkingen. Te denken valt aan de journalen van griffier François Fagel (1740-73) en
diens tutor Frederik Salomon Tavel (†1780) of die van Agneta Boreel (1770-1824) en haar echtgenoot Hendrik Fagel (1765-1838), die respectievelijk in 1759-1760 en in 1786 gelijktijdig verslag
deden van dezelfde reis door Europa.3 Laten dergelijke verslagen andere interesses en meningen
zien?
Daarnaast kunnen andere aspecten van identiteit worden bestudeerd. Denk daarbij aan
kleinere deelidentiteiten, zoals de affiniteit met een specifieke thuisstad, kerkgemeenschap of beroep waarvoor een reiziger in de leer was.4 De brieven van Michiel Heusch (1641-68) laten goed
3.
4.

Tavel 1759-1760; Fagel 1759; Boreel 1786; Fagel 1786-1787a; Fagel 1786-1787b.
Voorbeelden daarvan zijn het onderzoek naar een gemeenschappelijke geleerdenidentiteit op de educatiereis,
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zien waarmee een koopman in spe zich bezig diende te houden en wat een reis hem moest opleveren.5 Het is ook mogelijk om de focus juist te leggen op familie- of adelsgeschiedenis. De
educatiereis was immers een intergenerationeel distinctiemiddel. Reizigers volgden in de voetsporen van hun vaders en grootvaders en hechtten daar waarde aan. Zo is het mogelijk om vier generaties van het Friese geslacht Vegelin van Claerbergen of zes generaties van de Haagse familie
Teding van Berkhout naast elkaar te leggen. Maakten vaders en zonen dezelfde voorbereidingen
en observaties? Blijkt daaruit een bepaalde traditie of band met het verleden?
Naast een bredere periodisering en een verdere versnippering van het begrip ‘identiteit’
kunnen we de nadruk leggen op andersoortige bronnen die in het verlengde liggen van reisverslagen. In dit boek komen al tal van brieven, kasboeken en reisgedichten voor, maar dat is slechts
het topje van de ijsberg van het beschikbare materiaal over de Nederlandse educatiereis. Zo is het
interessant om de notulen van internationale studentenverenigingen te vergelijken met individuele ervaringen in reisverslagen. Intertekstueel onderzoek naar contemporaine reisliteratuur in druk
laat zien hoe een ogenschijnlijk persoonlijk journaal tot stand kwam, hoe een reiziger zich voorbereidde en hoe hij in het buitenland leerde, studeerde en van zijn voorgangers kopieerde.
Zorgvuldig filologisch onderzoek naar verschillende klad- en netversies kan daaraan bijdragen.
Meer aandacht moet ook geschonken worden aan de rol van ouders, de correspondentie die zij
over en weer voerden en de conflicten die op reis konden ontstaan over vermeende exorbitante
reiskosten en laks gedrag. Alleen met een beter begrip van die familierelaties is het immers mogelijk om volledig te begrijpen hoe jongeren ten behoeve van het thuisfront reisverslagen inkleurden en vertekenden. Dat laat zien dat het reisverslag niet per se een ‘natuurlijk’, opzichzelfstaand
genre was, maar een tekst die onder druk en hoge verwachtingen werd neergepend.
Ten slotte moet er gekeken worden naar de langetermijneffecten van de educatiereis. Het
valt te beredeneren dat deze formatieve ervaringen hun stempel drukten op een latere carrière,
op diplomatieke en bestuurlijke overwegingen, op de communicatie met zakenpartners en op
persoonlijke culturele interesses. Dat was immers ook een van de doelstellingen van de reis: de
onderneming moest in dienst staan van zowel het individu als zijn thuisland. Maar is dit effect
ook te meten? Is bijvoorbeeld de fascinatie voor buitenlandse kunst of de tolerantie voor een ander geloof terug te zien in het latere leven van educatiereizigers? Dit zijn bijzonder lastige vragen, want buitenlandervaring en cultureel cachet zijn maar moeilijk aan te wijzen, laat staan te
kwantificeren. Boedelinventarissen en notariële akten kunnen deels uitsluitsel geven. Dergelijke
archiefstukken onthullen iets over buitenlandse kunst- en muntcollecties en over de voorkeur
voor luxeproducten en meubels van Franse en Italiaanse makelij. Hetzelfde geldt voor veilingcatalogi van privécollecties, waarbij het veelvuldig voorkomen van reisgidsen, reisverslagen of historisch-etnografische studies kan wijzen op een voortdurende interesse in het buitenland.6 Om
het effect van de educatiereis te meten, moet dan wel een vergelijking worden getrokken met personen uit hetzelfde sociaal-economische milieu die niet op reis togen. Andere bruikbare bronnen

waarover Koen Scholten, Asker Pelgrom en Dirk van Miert hebben geschreven, of de zorgvuldige analyse van een
koopmansopleiding, zoals Marijke van der Wal dat heeft gedaan. Miert 2017, 51-70; Heusch 2019; Scholten en
Pelgrom 2019, 93-136.
5. Heusch 2019.
6. Cf. Brundin en Roberts 2015, 51-78.
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zijn egodocumenten als brieven en dagboeken, die met smaak een eigen educatiereis uit het verre
verleden herinnerden of juist speculeerden over de reizen van een volgende generatie.
Een onderzoek naar de langetermijneffecten van het reizen kan ten slotte ook comparatief worden ingericht, door latere reflecties op de educatiereis te vergelijken met andere identiteitsbepalende reiservaringen. Zo kunnen we kijken naar de voortdurende religieuze impact van
bedevaarten voor Zuid-Nederlandse pelgrims of de traumatische herinneringen van vroegmoderne soldaten op het slagveld. Ook zij konden hun hele leven lang beïnvloed blijven door hun
vroegere reis.

Reisbescheiden

9. Reisbescheiden
De volgende vier appendices, die om in het thema te blijven ‘reisbescheiden’ worden genoemd,
zijn bedoeld om een duidelijker beeld te schetsen van de besproken Nederlandse reizigers en hun
verslagen in de periode 1600-1750. Hoewel dit een tamelijk uitgebreid overzicht is, is het primair
gericht op educatiereizen en aanverwante reizen in de zeventiende eeuw. Appendix A, ‘Reizigers’,
bestaat uit korte biografische schetsen van de besproken reizigers, gerangschikt op naam. Reizigers die alleen met achternaam bekend zijn en niet zijn geïdentificeerd, zijn niet meegenomen.
Wanneer de identificatie onzeker is, is dat aangegeven in het lemma. Ieder lemma bevat de volgende informatie:
- naam van de reiziger;1
- plaats en datum van geboorte;
- plaats en datum van overlijden;
- eerste gedocumenteerde reis;
- leeftijd op het moment van aanvang van de eerste gedocumenteerde reis (of schatting);
- een beknopte biografische schets;
- een beknopte lijst van gedocumenteerde reizen;
- een lijst met relevante addenda betreffende deze reizen;
- een lijst met relevante correspondentie;
- een lijst met relevante poëzie;
- een selectie van secundaire literatuur.
Appendix B, ‘Reisverslagen’, bevat korte omschrijvingen van reisverslagen tussen de periode
1600-1750. De lijst wordt voorafgegaan door anonieme verslagen. Meerdere verslagen van één
auteur zijn chronologisch gerangschikt. Als een verslag incompleet is, is dat aangegeven. Ieder
lemma in appendix B bevat de volgende informatie:
- auteur(s);
- titel;2
- vindplaats;3
- het bijbehorende nummer in het corpus van dit proefschrift;
- het bijbehorende nummer in het compendium van reisverslagen van Lindeman, Scherf
en Dekker uit 1994 (aangegeven als ‘LSD’);
- plaats en datum van vertrek (bij een onvolledig manuscript wordt de eerstgenoemde plek
en datum genoemd);
- plaats en datum van aankomst (zie hierboven);
- aantal reisdagen (of schatting);
- taal;
- aantal pagina’s (pp.) of folia (ff.) (het pagina-aantal van ongenummerd reisverslagen
wordt aangeven tussen vierkante haken);

1. Naam- en spellingsvarianten, evenals pseudoniemen zijn aangegeven tussen vierkante haken. Bij vrouwelijke
reizigers is de meisjesnaam dan wel aangetrouwde naam aangegeven tussen ronde haken, afhankelijk van haar
echtelijke status tijdens de besproken reis.
2. Waar nodig zijn titels afgekort. Wanneer het verslag geen titel heeft, wordt de archiefbeschrijving aangehouden.
Wanneer ook dat ontbreekt, wordt een voorlopige titel gebruikt, aangegeven met vierkante haken.
3. Afzonderlijke reisverslagen in convoluten zijn aangegeven met een Romeins cijfer aan het einde van het
signatuur.
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- route (met uitzondering van de Nederlandse Republiek en de Zuidelijke Nederlanden
worden moderne equivalenten gebruikt);
- het (voornaamste) reisdoel (mogelijkheden zijn: educatie, cultuur/vermaak, zaken,
diplomatie, militair en anders).
- een korte beschrijving van de reis;
- een korte beschrijving van relevante addenda, binnen en buiten het manuscript;
- een korte beschrijving van relevante correspondentie;
- een korte beschrijving van relevante poëzie;
- een kort overzicht van transcripties en edities;
- een selectie van secundaire literatuur.
Andere eigenschappen van het manuscript, zoals formaat en incipits, zijn weggelaten, maar kunnen deels gevonden worden in het compendium van reisverslagen van Lindeman, Scherf en
Dekker, en de onvolledige compendia van reisverslagen uit de Zuidelijke Nederlanden van Luijdjens en Groof.4
Appendix C, ‘Gezantschappen’, bevat daarnaast een kort, chronologisch overzicht van de
verschillende diplomatieke gezantschappen die in dit proefschrift worden genoemd. Hierin worden de voornaamste gezanten genoemd, de besproken reizigers die met dit gezantschap meereisden en de relevante stukken in het archief van de Staten-Generaal en het legatiearchief in het
Nationaal Archief. De zogenaamde ‘liassen’ worden niet vermeld.
Appendix D, ‘Families op reis’, bevat ten slotte enkele stambomen van families van wie
meerdere leden op educatiereis gingen. Het betreft de families Van Aerssen, De la Court, Huygens, Van der Meersch, Teding van Berkhout en Vegelin van Claerbergen.
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9.1. Reizigers
A
ADRIAENSENS, REYNIER
Maakte in 1679-89 een militaire reis naar Jakarta. Katholiek.
Was in 1680 in dienst van de VOC als soldaat
en reisde voor de kamer Amsterdam via Santiago en Kaap de Goede Hoop naar Jakarta.
REIZEN: November 1679-89, Indonesië.
VERSLAGEN: Adriaensens 1679-1689.
LITERATUUR: Paasman 1993, 113-127.
AEBINGA VAN HUMALDA, PHILIPS
Heer van Ee en Jouswier. Ee, ca. 1616 – 21 februari 1672. Maakte in 1660-61 een diplomatieke reis naar Spanje (44 jaar).
Zoon van de militair FRANS VAN HUMALDA en
IBEL VAN MECKEMA. Studeerde in Groningen.
Werkte als curator van de universiteit van Franeker en raadsheer voor het Hof van Holland.
Maakte in 1660 en 1661 als gezant een diplomatieke reis naar het hof in Madrid samen
met JOHAN VAN MERODE (1607-66) en GODARD
ADRIAAN VAN REEDE VAN AMERONGEN
(1621-91). LODEWIJK HUYGENS (1631-99) reisde mee als gentilhomme.
REIZEN: Oktober 1660-61, Spanje.
VERSLAGEN: Huygens 1660-1661; Huygens
2005.
CORRESPONDENTIE: Een brief van CONSTANTIJN
HUYGENS (1596-1687) over zijn zoon Lodewijk, 1) Den Haag, 10 maart 1661.
LITERATUUR: BNW, VIII, 1462; Sickenga 1869,
224-226; Huygens 2005, 354.
AERSSEN VAN SOMMELSDIJK, CORNELIS VAN
Heer van Spijk, markies van Châtillon. 20
augustus 1637 – Paramaribo (SU), 19 juli 1688.
Maakte tussen 1651 en 1655 een educatiereis
naar Frankrijk, Italië en Spanje (ca. 14 jaar).

4.

Luijdjens 1931, 205-229; Groof 1991, 3-17; Lindemans, Scherf en Dekker 1994.

- 346 -

Zoon van CORNELIS VAN AERSSEN VAN SOMMELSDIJK (1600-62) en LUCIA VAN WALTA

(1610-74), broer van FRANÇOIS (1630-58).
Maakte tussen 1651 en 1655 een educatiereis
naar Frankrijk, Italië en Spanje in het gezelschap van zijn broer, JUSTINUS II VAN NASSAU
(1633-58) en tutor ANTOINE DE BRUNEL
(1622-96). Mogelijk schoof hij, gezien zijn jonge leeftijd, later aan. Verbleef in 1656 in
Frankrijk met zijn neven PHILIPS (1636-89) en
FRANÇOIS DE ZOETE VAN LAECKE (1637-1720).
Werd in 1671 ritmeester en in 1680 kolonel. In
1683 kocht hij van de WIC grond in Suriname.
In 1688 werd hij tijdens een soldatenoproer
vermoord door muiters.
REIZEN: 1651-55, Frankrijk, Italië, Spanje; december 1656-april 1658, Frankrijk.
VERSLAGEN: De Zoete van Laecke 1656-1658;
De Brunel 1665; De Zoete van Laecke 1862;
Van Aerssen van Sommelsdijk 1903,
177-256.
LITERATUUR: BWN, I, 108-110; NNBW, III, 10;
Van Aerssen van Sommelsdijk 1903,
173-177; Oudschans Dentz 1938; Hoogewerff 1944, 153-157; Frank-van Westrienen
1983, 325.
AERSSEN VAN SOMMELSDIJK, FRANÇOIS VAN
Heer van Sommelsdijk, heer van de Plaat en
Den Bommel, ambachtsheer van Sint Adolfsland. Brussel (ZN), 1572 – Den Haag, 27 december 1641. Reisde en studeerde in Frankrijk
in 1594 (22 jaar).
Zoon van CORNELIS AERSSENS (1543-1627) en
EMMERENTIANA DE REGNIERS (1549-1627). Diplomaat en raadpensionaris van de Republiek.
Studeerde in Leuven, Leiden en Parijs en
maakte een Italiëreis in 1596 en 1597. Begon
zijn carrière aan het Franse hof en werd onder
het koningschap van HENDRIK IV (1553-1610)
aangesteld als diplomatiek vertegenwoordiger
van de Staten-Generaal, waar hij onder meer
onderhandelde over het Twaalfjarig Bestand.
Begeleidde in 1608 en 1609 de broers REINIER
(1588-1623) en WILLEM VAN OLDENBARNEVELT
(1590-1634) door Parijs. Werd door LODEWIJK
XIII (1601-43) in 1612 geridderd in de orde
van St.-Michiel. Ondernam in 1620 een diplomatieke missie naar Venetië, die door hem en
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door gentilhomme CONSTANTIJN HUYGENS
(1596-1687) werd vastgelegd.
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SR.

REIZEN: 1594, Frankrijk; 1596-1597, Italië;
1598/1608-09 Frankrijk; april-augustus
1620, Venetië; december 1621-februari
1623/februari-juli 1624/juni-oktober 1624,
Engeland; oktober 1625-mei 1626, Frankrijk;
december 1627-maart 1629, Frankrijk en
Engeland; november 1639-maart 1640/januari-juni 1641, Engeland.
VERSLAGEN: Van Aerssen van Sommelsdijk
1853, 45-137; Huygens 2003.
ADDENDA: Zie appendix B voor de reis in
1620. Rapporten, verbalen en concept-verbalen van zijn diplomatieke missies, hierboven beschreven (SG 8343-8344; 8346;
8350-8352; 8359-8360; 8386; 8391-8392; LO
56-57), instructies van de Staten-Generaal
voor het gezantschap in 1621 en 1639-40
(SG 12589.36; 12576.45).
CORRESPONDENTIE: Vijf Nederlandse brieven
van
JOHAN
VAN
OLDENBARNEVELT
(1547-1619) tijdens de reis van zijn zoon
WILLEM (1590-1634) (Veenendaal 1962), 1)
Den Haag, 25 mei 1608; 2) 27 juli; 3) Antwerpen, 3 april 1609; 4) Antwerpen, 9 april;
5) Den Haag, 22 september.
LITERATUUR: BWN, I, 110-113; NNBW, III,
10-11; Barendrecht 1965; Den Tex en Ton
1980, 177-198.

POËZIE: Een Latijns gedicht van CONSTANTIJN
HUYGENS SR. (1596-1687) en CONSTANTIJN
HUYGENS JR. (1628-87) aan vader Cornelis, 1)
‘Nobilissimi naufragi Francisci Arssenij plat.
toparchae epitaphium’ (12 januari 1659, over
de schipbreuk en het overlijden van de reiziger) (Huygens 1896, 257).
LITERATUUR: BNW, I, 113; Van Aerssen van
Sommelsdijk 1903, 173-177; Hoogewerff
1944, 153-157; Frank-van Westrienen 1983,
325.
ALDERWERELT, JAN PIETER
º9 april 1663. Maakte tussen 1693 en 1695 een
educatiereis naar Italië (30 jaar).
Wordt door Hoogewerff geïdentificeerd.
Zoon van PIETER VAN ALDERWERELT (1619-81)
en CLARA VAN BUEREN (1626-1704). Telg uit
een Amsterdams koopmansgezin. Maakte tussen 1693 en 1695 een educatiereis naar Italië in
het gezelschap van de Leidse baron JACOB EMMERY VAN WASSENAAR VAN OBDAM (1673-1724),
ANDRIES BICKER VAN SWIETEN (ºca. 1670-96),
KEYSER uit Lüneburg en tutor LAURENS
GRONOVIUS (1648-1724).
REIZEN: November 1693-april 1695, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Tsjechië.
VERSLAGEN: Gronovius 1693-95.
LITERATUUR: Hoogewerf 1942a, 37-38.

AERSSEN VAN SOMMELSDIJK, FRANÇOIS II VAN
Heer van de Plaat. 29 oktober 1630 – Zierikzee, 14 november 1658. Reisde door Frankrijk en studeerde in Bourges in 1646 (16 jaar).

ALENSOON, JAN
September 1683 – Leiden, 1769. Maakte in
1723-1724 een reis naar Frankrijk, Zwitserland, Italië en Duitsland (40 jaar).

Zoon van CORNELIS VAN AERSSEN VAN SOMMELSDIJK (1600-62) en LUCIA VAN WALTA
(1610-74), broer van CORNELIS (1637-88). Verbleef in 1646 in Bourges. Maakte tussen 1651
en 1655 een educatiereis naar Frankrijk, Italië
en Spanje in het gezelschap van zijn broer, JUSTINUS II VAN NASSAU (1633-58) en tutor ANTOINE DE BRUNEL (1622-96). Reisde in 1658 naar
Engeland. Verdronk tijdens de terugreis voor
de kust van Zierikzee.

Zoon van koopman CASPAR ALENSOON
(1657-1714) en JOHANNA DU PRÉ. Studeerde in
Leiden en werkte als advocaat. Maakte in 1723
en 1724 een reis naar Frankrijk, Zwitserland,
Italië en Duitsland in het gezelschap van MARCUS DRABBE. Als muziekkenner en zanger had
hij met name interesse in concerten en buitenlandse componisten. Werd in 1729 in Leiden
aangesteld als ontvanger extraordinaris verponding en als weeshuisregent.

REIZEN: 1646, Bourges; 1651-55, Frankrijk,
Italië en Spanje; 1658, Engeland.
VERSLAGEN: Van Aerssen van Sommelsdijk
1903, 177-256; De Brunel 1665.

REIZEN: September 1723-september 1724,
Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Duitsland.
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VERSLAGEN: Alensoon 1723-1724; Alensoon
2013; Alensoon 2014.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: Vlaardingerbroek 1991, 536-551;
Metzelaar 2011, 175-208; Alensoon 2014,
7-32; Metzelaar 2014, 44-49.
ALTING, MENSO
Emden (D), 2 augustus 1636 – Groningen, 2
augustus 1712. Maakte tussen 1656 en 1662
verschillende reizen naar Duitsland, Zwitserland en Frankrijk (20 jaar).
Zoon van MENSO ALTING (1587-1647) en
DOROTHEA RUFELAAR (†1637). Maakte tussen
1656 en 1662 verschillende reizen naar Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Werkte als secretaris en ambtsman te Selwert en als rechter
in Sappemeer. Werd tussen 1686 en 1713 aangesteld als burgemeester van Groningen. Was
incidenteel als cartograaf werkzaam. Publiceerde in 1697 een aardrijkskundig werk over
Duitsland.
REIZEN: 1656-62, Duitsland, Zwitserland en
Frankrijk.
VERSLAGEN: Alting 1656-1662.
LITERATUUR: BWN, I, 223; NNBW, I, 100;
RKD.
ANDRINGA, TINCO VAN
1643 – 29 juli 1689. Maakte tussen 1664 en
1665 een educatiereis naar Frankrijk (21 jaar).
Zoon van RENGER VAN ANDRINGA (1621-71) en
DEDJE LYCKLAMA (1615-86). Was grietman van
Lemsterland. Maakte tussen 1664 en 1665 een
educatiereis naar Frankrijk met JARICH VAN OCKINGA
(1644-1714).
REIZEN: Juni 1664-juli 1665, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk en Zwitserland.
VERSLAGEN: Van Ockinga 1664-1665; Van Ockinga 2020.
LITERATUUR: RAA.
ANSLO, REYER
Amsterdam, 1626 – Perugia (IT), 10 mei 1669.
Doopsgezind, daarna katholiek. Maakte een
educatiereis naar Italië in 1649 (23 jaar).

Zoon van REYER CLAESZ ANSLO en HESTERTJE
WILLEMS (º1597). Schreef vanaf 1645 poëzie,
waaronder de Parysche Bruiloft (1649) en De pest
tot Napels (1656). Reisde in 1649 naar Italië in
het gezelschap van ARNOUT HELLEMANS
HOOFT (1629-80), ROMBOUT (1620-79) en JOANNES HUDDE (1624-1704), IJSBRAND KIEFT,
BLOM en OOMS. Hij bekeerde zich tot de katholieke kerk, ontving de tonsuur (1656) en
werd subdiaken (1666). In Rome verkeerde hij
de kring rondom CHRISTINA VAN ZWEDEN
(1626-89), van wie hij, evenals van paus INNOCENTIUS X (1574-1655), een eremedaille ontving. Zijn werk verscheen postuum.
REIZEN: September-november 1649, Duitsland, Oostenrijk, Italië.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1649-1651.
POËZIE: Twee gedichten van Anslo, 1) ‘Afscheit
van Amsterdam’ (12 september 1649, geschreven in Bingen), 2) ‘Antwoord, op mijn
klinkdicht, van Rynbrand Anslo, te Rome’
(aan JOANNES SIX VAN CHANDELIER (1620-95)
(Anslo 1713, 273-274; Six van Chandelier
1991, 468-469). Vier gedichten over Reyer
Anslo van Six van Chandelier, 1) ‘Afscheid
uit Rome van R. Anslo. aan den selven’; 2)
‘Myn antwoord, aan den selven’; 3) ‘Op het
kontrefeitsel, van R. Anslo. Door Bronkhorst, te Venecie, aan den selven’; 4) ‘Brief,
aan R. Anslo, te Rome’ (Six van Chandelier
1991, 82; 439-440; 453; 793-796).
LITERATUUR: BWN, I, 318-319; NNBW, I, 154;
Vos 1906, 317-328; Van Bork en Verkruijsse
1985, 50; Dijstelberge 1995, 62-69; Moss
2016d.
ASSENDELFT, ADRIAAN GERRITS VAN
Delft, 31 augustus 1664 – Delft, 2 augustus
1742. Maakte in 1696 een korte plezierreis (32
jaar).
Zoon van GERARD VAN ASSENDELFT en AGNETA
HOPPESTEYN VAN LEEUWEN. Studeerde in
Leiden en bekleedde verschillende bestuurlijke
ambten in Delft, waaronder die van schepen
(1699-1708), thesaurier (1709-14) en burgemeester (meerdere keren tussen 1722-1732).
Trouwde in 1687 met MARIA MAGDALENA VAN
BERESTEIJN (1667-1715). Werd in 1717 bewindhebber van de WIC. In 1696 maakte hij samen
met zijn echtgenote, zijn dochters CATARINA en
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MARIA, zijn zus MARIA VAN ASSENDELFT
(†1744) en zijn zwager WILLEM (†1744) een
plezierreis naar Nijmegen, Kleef en paleis Het
Loo.
REIZEN: Juli 1696, Nijmegen, Kleef en Het
Loo.
VERSLAGEN: Assendelft 1696.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: NNBW, VII, 26; Moss 2018,
99-112
ASSENDELFT, CATHARINA VAN
Dochter van ADRIAAN GERRITS VAN ASSENDELFT (1664-1742) en MARIA MAGDALENA VAN
BERESTEIJN (1667-1715). In 1696 maakte zij
samen met haar ouders, haar zus MARIA, haar
tante MARIA (†1744) en oom WILLEM (†1744)
een plezierreis naar Nijmegen, Kleef en paleis
Het Loo.
REIZEN: Juli 1696, Nijmegen, Kleef en Het
Loo.
VERSLAGEN: Assendelft 1696.
ASSENDELFT, MARIA VAN (1)
Amsterdam, †23 januari 1744. Protestants.
Maakte in 1696 een korte plezierreis (50 jaar).
Dochter van GERARD VAN ASSENDELFT en AGNETA HOPPESTEYN VAN LEEUWEN. Ging in 1692
in ondertrouw met WILLEM VAN ASSENDELFT
(†1744). In 1696 maakte zij samen met haar
echtgenoot, haar broer ADRIAAN (1664-1742),
diens echtgenote MARIA MAGDALENA VAN
BERESTEIJN (1667-1715) en kinderen een
plezierreis naar Nijmegen, Kleef en paleis Het
Loo.
REIZEN: Juli 1696, Nijmegen, Kleef en Het
Loo.
VERSLAGEN: Assendelft 1696.
LITERATUUR: NNBW, VII, 43.
ASSENDELFT, MARIA VAN (2)
Dochter van ADRIAAN GERRITS VAN ASSENDELFT (1664-1742) en MARIA MAGDALENA VAN
BERESTEIJN (1667-1715). In 1696 maakte zij
samen met haar ouders, haar zus CATHARINA,
haar tante MARIA (†1744) en oom WILLEM
(†1744) een plezierreis naar Nijmegen, Kleef
en paleis Het Loo.
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REIZEN: Juli 1696, Nijmegen, Kleef en Het
Loo.
VERSLAGEN: Assendelft 1696.
ASSENDELFT, WILLEM VAN
Trouwde in 1692 met MARIA VAN ASSENDELFT
(†1744) en nam haar achternaam aan. Werd
aangesteld als thesaurier en rentmeester-generaal van stadhouder WILLEM III (1650-1702).
Bekleedde in Den Haag onder andere het
ambt van schepen, postmeester en burgemeester. In 1696 maakte hij samen met zijn echtgenote en schoonfamilie een plezierreis naar Nijmegen, Kleef en paleis Het Loo. Overleed in
1744.
REIZEN: Juli 1696, Nijmegen, Kleef en Het
Loo.
VERSLAGEN: Assendelft 1696.
LITERATUUR: NNBW, VII, 43.

B
BABUREN, DIRCK VAN [ook: BIERVLIEG]
Utrecht, ca. 1595 – Utrecht, 21 februari 1624.
Maakte in 1612-20 een kunstenaarsreis naar
Italië (17 jaar).
Zoon van JASPAR VAN BABUREN en MARGARETA
VAN DOYENBURCH. Ging in 1611 in de leer bij
de
kunstschilder
PAULUS
MOREELSE
(1571-1638). Maakte tussen 1612 en 1620 een
kunstenaarsreis naar Italië, waar hij langere tijd
in Parma en Rome verbleef. Hij was een van
de eerste Bentvueghels. Zijn bijnaam was
‘BIERVLIEG’. Werkte onder anderen voor kardinaal SCIPIONE BORGHESE (1577-1633) en vervaardigde voor de Spaanse diplomaat PIERRO
CUSSIDA het schilderwerk in de San Pietro in
Montorio in Rome.
REIZEN: 1612-20, Italië.
ADDENDA: Verschillende schilderijen vervaardigd in Italië (RKD).
LITERATUUR: NNBW, II, 53-54; RKD; Hoogewerff 1952, 35-36.
BACHER, SAMUEL [ook: DE BACCHER,
BACCHAERUS]
Antwerpen, º1582. Maakte in 1608-11 een
educatiereis naar Frankrijk en Italië (26 jaar).

Zoon van ANDREAS DE BACCHER (1546-1616)
en CATELEYNE DE BOYNE (1555-90). Studeerde
in Halberstadt, Stade, Bremen en Leiden.
Maakte tussen 1608 en 1611 een educatiereis
naar Frankrijk en Italië, waarvan hij brieven en
een album amicorum naliet. Promoveerde in
de rechten en werkte als advocaat aan het Hof
van Holland in Den Haag.
REIZEN: 1608-11, Frankrijk en Italië.
ADDENDA: Album amicorum, met 81 inscripties uit onder andere Parijs, Orléans, Blois,
Nîmes, Marseille en Londen (Bacher
1602-1610).
CORRESPONDENTIE: Binnengekomen brieven
tijdens zijn educatiereis (De Baccher
1608-1610).
LITERATUUR: Scholte 1942, 69-89; Offerhaus
1990, 69-70.
BACKER, WILLEM CORNELISZ.
Amsterdam, 21 maart 1656 – Amsterdam, 14
januari 1731. Maakte rond 1679 een educatiereis naar Italië (ca. 23 jaar).
Zoon van CORNELIS BACKER (1633-81) en
CHRISTINE LE GILLON (1633-58). Maakte rond
1679 een educatiereis naar Italië, waar hij zich
liet portretteren. Trouwde in 1682 met MAGDALENA DE LA COURT (1661-1712). Werkte als advocaat en koopman en was een kunstverzamelaar. Was in Amsterdam luitenant en kapitein
van de burgerij en kerkmeester van de
Amstelkerk.
REIZEN: Ca. 1679, Italië.
ADDENDA: Portret (RKD).
LITERATUUR: RKD; Diercks en Dudok van
Heel 2010, 52-54.
BACKER-(DE LA COURT), CATHARINA
Amsterdam, 22 september 1689 – Leiden, februari 1766. Maakte rond 1740 een korte
plezierreis (ca. 51 jaar).
Dochter van WILLEM BACKER (1656-81) en
MAGDALENA DE LA COURT (1662-1731). Trouwde in 1711 met haar neef ALLARD DE LA COURT
(1688-1755). Was voor haar huwelijk een amateurschilder en tekenares. Rond 1740 maakte
ze een plezierreis naar Antwerpen en Brussel
met haar echtgenoot en schoonzussen CATHA-

(1691-1752) en ADRIANA
(1696-1748).
RINA

DE LA

COURT

REIZEN: Ca. augustus-september 1740, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: De la Court [1740].
LITERATUUR: BWN, III, 792; NNBW, II, 55;
Fock 1980, 73-86; Roberts 1995, 17-26; Sluiter 1998, 47-54; RKD; DVL.
BAECK, JACOB
Maakte tussen 1624 en 1626 een educatiereis
naar Frankrijk en Italië in het gezelschap van
WILLEM VAN DEN VONDEL (1603-28), JACOB VAN
ERP (1603-43), HERMAN SWOL, GERARD VAN
DEN BERGH en A. MOORMAN.
REIZEN: 1624-26, Frankrijk en Italië.
LITERATUUR: NNBW, IX, 1228-1230.
BARTHOLOTTI VAN DEN HEUVEL, JOHANNES
BAPTISTA
Heer van Hoekenburg. Amsterdam, ca.
1643 – Amsterdam, 6 januari 1703. Maakte in
1674 een diplomatieke reis naar Engeland (31
jaar).
Zoon van GULLIELMO BARTHOLOTTI VAN DEN
HEUVEL (1602-58) en JACOBA AERNOUTS VAN
ERP (1608-65). Was dijkgraaf en baljuw van
Bijlmermeer en kolonel van het regiment van
Amstelveen. Nam in januari 1674 de leiding
over van het Amsterdamse koopmans- en bankiershuis Bartholotti van zijn broer GULLIELMO
(1638-74). Maakte in datzelfde jaar een diplomatieke reis naar Londen in het gezantschap
van COENRAAD VAN BEUNINGEN (ca. 1622-93),
WILLEM VAN HAREN (1626-1708), WILLEM
ADRIAAN VAN NASSAU (ca. 1632-1705) en FREDERIK BARON VAN REEDE TOT RENSWOUDE (ca.
1630-1715). De reis werd beschreven door
predikant JOANNES VOLLENHOVE (1631-1708).
Zijn zus JACOBA VICTORIA (1639-1718) trouwde
later met de missieleider Van Beuningen.
REIZEN: Mei 1674-najaar 1674, Engeland.
VERSLAGEN: Vollenhove 1674; Vollenhove
2001.
ADDENDA: Verbaal van de missie in 1674 (SG
8588-8590).
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BAS, DIEDERICK [ook: DIRCK]
Emden (D), 1569 – Amsterdam, 17 augustus
1637. Maakte in 1611-15 een diplomatieke reis
naar Denemarken, Noorwegen, Zweden en
Rusland (42 jaar).
Zoon van JACOB CLAESZ. BAS. Studeerde in
Leiden, Heidelberg, Padua, Siena en Bazel.
Was schepen en meermaals burgemeester van
Amsterdam tussen 1610 en 1637. Nam deel
aan de oprichting van de VOC. Reisde tussen
1611 en 1615 als diplomatiek gezant naar Denemarken, Noorwegen, Zweden en Rusland.
Werd in 1616 in de adelstand verheven door
GUSTAAF ADOLF VAN ZWEDEN (1594-1632).
Reisde in 1621 en 1623 naar Engeland om te
onderhandelen over de walvisvaart, de VOC
en de WIC, de koning van Bohemen en een
hernieuwde alliantie met Engeland. PAUL BOELEN deed hiervan verslag.
REIZEN: 1611-15, Denemarken, Noorwegen,
Zweden en Rusland; 1614, Duitsland; augustus 1615-augustus 1616, Zweden en Rusland; december 1618-augustus 1619/december 1621-februari 1623, Engeland.
VERSLAGEN: Boelen 1621-1624.
ADDENDA: Rapporten, verbalen en conceptverbalen van zijn gezantschappen, hierboven
beschreven (SG 8322-8323; 8325; 8329;
8343; LO 56-57).
LITERATUUR: Elias 1902-1905, I, 245-246; Dudok van Heel 2008, 737-738.
BEAUMONT, SIMON VAN [ook: BELLIMONTIUS,
SIMON; SCHOONENBERG; SCHOONBERGIUs].
Dordrecht, 1574 – Den Haag, 20 juni 1654.
Reisde en studeerde rond 1595 in Frankrijk
(ca. 21 jaar).
Zoon van HERBERT VAN BEAUMONT en CORNELIA VAN SLINGELANDT. Studeerde rechten in
Leiden en Orléans. Werkte vanaf 1601 als advocaat in Middelburg. Was pensionaris van
Middelburg tussen 1606 en 1634 en van Rotterdam tussen 1634 en 1649. Maakte in 1627
een diplomatieke reis naar Polen en Zweden
met
medegezanten
ANDRIES
BICKER
(1586-1652) en ROCHUS VAN DEN HONERT
(1572-1638). De reis werd vastgelegd door
ABRAHAM BOOTH (1606-36). Schreef petrarkistisch-erotische sonnetten.
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REIZEN: Ca. 1595, Frankrijk; mei 1627-juni
1628, Polen en Zweden.
VERSLAGEN: Booth 1627; Booth 1627-1628;
Booth 1632.
ADDENDA: Verbaal van zijn gezantschap in
1627-28 (SG 8356).
CORRESPONDENTIE: Een brief van P.C. HOOFT
(1581-1647), 1) Amsterdam, 8 januari 1627
(Hooft 1976, 603).
POËZIE: Drie gedichten, 1) ‘Aan ***. 1595’
(over het reizen, mogelijk gericht aan JANUS
DOUSA (†1597)); 2) ‘Sur la blessure de Roy de
Suède. 1627’ (op het ongeluk van GUSTAAF II
ADOLF, koning van Zweden (1594-1632) in
1627); 3) ‘In reditu è Polonia’ (Van Beaumont 1640; Van Beaumont 1843).
LITERATUUR: BWN, II, 218-221; NNBW, I,
262-265; RAA; Arens 1966, 375-384; Van
Bork en Verkruijsse 1985, 62-63.
BEGA, CORNELIS
Haarlem, november 1620 – Haarlem, 27
augustus 1664. Maakte in 1652-53 een kunstenaarsreis naar Duitsland en Frankrijk (32 jaar).
Zoon van de edelsmid PIETER JANSZ. BEGEYN
en MARITGE, dochter van de schilder CORNELIS
CORNELISZ (1562-1638). Was werkzaam als
schilder, tekenaar en etser. Leerling van
ADRIAEN VAN OSTADE (1610-85). Ondernam
tussen 1652 en 1653 een kunstenaarsreis naar
Duitsland, Frankrijk en Zwitserland in het
gezelschap van de Haarlemse schilders VINCENT LAURENSZ. VAN DER VINNE (1628-1702),
GUILLAUME DUBOIS (1623-64) en DIRCK HELMBREEKER (1633-96) en de schoenmakersgezel
JOOST BOELEN (ºca. 1633). Van der Vinne hield
een verslag bij. Maakte verschillende tekeningen onderweg. Trad in 1654 toe tot het schildersgilde van Haarlem.
REIZEN: Augustus 1652-juni 1653, Duitsland,
Frankrijk en Zwitserland.
VERSLAGEN: Van der Vinne 1652-1654; Stelling-Michaud 1937, 54-72; Van der Vinne
1979.
ADDENDA: Verschillende schilderijen en tekeningen (RKD).
LITERATUUR: BWN, II, 265-266; NNBW, II,
114-115; RKD; Begheyn 1979, 270-278; Van
Thiel-Stroman 2006, 100-102.

BEKKER, BALTHASAR
Metslawier, 20 maart 1634 – Amsterdam, 11
juni 1698. Maakte in 1683 een reis naar Engeland en Frankrijk (49 jaar).
Zoon van HENRICUS BEKKER. Studeerde theologie in Groningen en Franeker. Predikte
achtereenvolgens in Oosterlittens, Franeker,
Loenen en Weesp en week in 1679 uit naar
Amsterdam. Reisde in 1683 naar Engeland en
Frankrijk. Schreef meerdere boeken, waaronder Onderzoek van de betekeninge der kometen
(1683) en het vierdelige De betoverde wereld
(1691-93), waarin hij zich fel uitliet tegen bijgeloof en heksenvervolging. Werd in 1692 afgezet als predikant, maar bleef werkzaam in
Amsterdam.
REIZEN: Juli-september 1683, Engeland,
Frankrijk, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: Bekker 1683; Bekker 1998.
LITERATUUR: NNBW, I, 277-279; BWN, II,
277-286; Knuttel 1979; Van Bork en Verkruijsse 1985, 65; Van Sluis 1994; Bekker
1998; Fix 1999.
BERESTEIJN(-VAN
ASSENDELFT),
MARIA
MAGDALENA VAN
22 juli 1667 – 14 september 1715. Maakte in
1696 een korte plezierreis (29 jaar).
Trouwde in 1687 met ADRIAAN GERRITS VAN
ASSENDELFT (1644-1742). In 1696 maakte zij
samen met haar echtgenoot, haar dochters CATARINA en MARIA, haar schoonzus MARIA VAN
ASSENDELFT (1646-1715) en zwager WILLEM
(†1744) een plezierreis naar Nijmegen, Kleef
en paleis Het Loo.
REIZEN: Juli 1696, Nijmegen, Kleef en Het
Loo.
VERSLAGEN: Van Assendelft 1696.
LITERATUUR: NNBW, VII, 26.
BERGH, GERARD VAN DEN [ook: MONTANUS,
GERARDUS]
Kwam uit Amsterdam. Maakte tussen 1624 en
1626 een educatiereis naar Frankrijk en Italië
in het gezelschap van WILLEM VAN DEN VONDEL (1603-28), JACOB VAN ERP (1603-43), HERMAN SWOL, JACOB BAECK en A. MOORMAN. Studeerde in Padua. In een brief van Vondel gaat

het om Herman van den Bergh. Mogelijk betreft het dezelfde reiziger.
REIZEN: 1624-26, Frankrijk en Italië.
CORRESPONDENTIE: Een Latijnse brief van
JOOST VAN DEN VONDEL (1587-1679) aan
diens broer Willem, onder andere over de
reiziger, 1) Rome, 1 maart 1625 (Vondel
1936, 26-32).
LITERATUUR: NNBW, IX, 1228-1230; Poelhekke 1966, 320.
BEUNINGEN, COENRAAD VAN
Amsterdam, ca. 1622 – Amsterdam, 1693. Remonstrants. Maakte in 1652-54 een diplomatieke reis naar Zweden (ca. 30 jaar).
Zoon van DIRCK VAN BEUNINGEN (1588-1648)
en CATHARINA BURGH (1591-1667). Studeerde
rechten in Leiden. Werd in 1642 door HUGO
DE GROOT (1583-1645), Zweeds gezant te
Parijs, aangesteld als secretaris. In 1643 werd
hij benoemd tot stadssecretaris van Amsterdam. In 1660 werd hij vroedschap, in 1668
schepen en tussen 1669 en 1684 meermaals
burgemeester. In 1681 werd hij bewindhebber
van de VOC. Als diplomaat ondernam hij verschillende missies, onder andere naar Zweden,
Stade en Bremen, Frankrijk en Engeland. In
1674 reisde hij naar Londen om te onderhandelen over de Vrede van Westminster samen
met collega-diplomaten WILLEM VAN HAREN
(1626-1708), WILLEM ADRIAAN VAN NASSAU (ca.
1635-1705) en FREDERIK BARON VAN REEDE
TOT RENSWOUDE (ca. 1630-1715). Predikant JOANNES VOLLENHOVE (1631-1708) deed verslag
van de reis. In 1686 trouwde hij met JACOBA
VICTORIA BARTHOLOTTI VAN DEN HEUVEL
(1639-1718). Na een groot financieel verlies in
VOC-aandelen verslechterde zijn geestelijke
gezondheid. Werd uiteindelijk onder curatele
gesteld.
REIZEN: Augustus 1652-mei 1654, Zweden;
oktober 1654, Stade en Bremen; november
1660-juni 1662, Frankrijk; 1674-79/oktober
1681-maart 1683, Engeland.
VERSLAGEN: Vollenhove 1674; Vollenhove
2001.
ADDENDA: Verbalen van de gezantschappen,
hierboven beschreven (SG 8478-8479;
8512-8515; 8588-8590; 8604).
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CORRESPONDENTIE: Brieven geschreven aan de
Staten-Generaal in Stade in 1654 (SG
12571.20; 12570.8). Een brief aan ISAAC
VOSSIUS (1618-89), 1) 10 juli 1674 (Van Beuningen 1674).
LITERATUUR: BWN, II, 469-474; NNBW, VII,
118-120; RAA; Roldanus 1931; Franken
1966; Gaastra 2002, 77-101; Postma 2007;
Panhuysen 2009a, 26-34.
BEVEREN, CORNELIS VAN
Heer van Strevelshoek, West-Ysselmonde en
de Lindt. Dordrecht, 1591 – Dordrecht, 17 juli
1663. Arminiaans. Reisde tussen 1612 en 1613
naar Frankrijk, Duitsland en Zwitserland (21
jaar).
Zoon van WILLEM VAN BEVEREN (1556-1631)
en EMMERENTIA VAN DER EYNDE (†1632), vader
van JACOB (1612-76). Reisde tussen 1612 en
1613 naar Frankrijk, Zwitserland en Duitsland
samen met GASPAR VAN KINSCHOT (1592-1654),
VAN BLOCKHUSEN en WOUTER VAN CLOOTWIJCK.
Behaalde in Orléans zijn licentiaat in de rechten. Tussen 1618 en 1642 was hij rentmeestergeneraal van Zuid-Holland en later dijkgraaf
van Hendrik-Ido-Ambacht. Was tussen 1627
en 1650 meermaals schepen en burgemeester
van Dordrecht. Werd in 1635 door LODEWIJK
XIII (1601-43) geridderd in de orde van St.Michiel. Ondernam als ambassadeur missies
naar Denemarken en Hamburg en Engeland.
Schreef naar verluid de niet-overgeleverde
tragedie Mithridates en de ‘Reize’, een gedicht
op zijn diplomatieke missie naar Neurenberg.
REIZEN: April 1612-oktober 1613, Zuidelijke
Nederlanden, Frankrijk en Zwitserland;
augustus 1631-februari 1632, Duitsland en
Denemarken; maart 1636-augustus 1637,
Engeland.
VERSLAGEN: Van Beveren 1612-1613.
ADDENDA: Verbalen van de gezantschappen,
hierboven beschreven (SG 8363; 8382).
LITERATUUR: BWN, II, 484-485; NNBW, III,
108-109; RAA; Moss 2016c.
BEVEREN, JACOB VAN
Heer van Zwijndrecht. Dordrecht, 27 juni
1612 – Dordrecht, 30 januari 1676. Maakte in
1634-35 een educatiereis naar Frankrijk (22
jaar).
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Zoon van CORNELIS VAN BEVEREN (1591-1663)
en CHRISTINA PIJL (º1601). Maakte in 1634 en
1635 een educatiereis naar Frankrijk in het
gezelschap van GIJSBERT DE WITH (º1611),
HENDRICK VAN GOUTHOUVEN en MATHES ONDERWAETER. Was schepen, raad en schout van
Dordrecht tussen 1639 en 1662 en burgemeester in 1662-63 en 1670-71. Daarnaast bekleedde hij de post van dijkgraaf, watergraaf en gedeputeerde van de Staten van Holland.
REIZEN: Augustus 1634-augustus
Frankrijk.
VERSLAGEN: De With 1634-1635.
LITERATUUR: NNBW, III, 110.

1635,

BEVERNINGH, HIËRONYMUS VAN [ook: VAN
BEVERNINGK]
Gouda, 25 april 1614 – Leiden, 30 oktober
1690. Maakte rond 1635-45 een educatiereis
naar Frankrijk (ca. 21 jaar).
Zoon van kapitein MELCHIOR VAN BEVERNINGH
en SIBILLA STANDERT. Studeerde rechten in
Leiden en maakte ergens tussen 1635 en 1645
een educatiereis naar Frankrijk. Schotel meldt
dat hij ook naar Zwitserland en Italië trok en
een verslag bijhield, getiteld Recueil de l’estat de
France, où sont compris les noms des dignitez et familles principales. Werd in 1645 schepen van Gouda
en gecommitteerde van de Staten van Holland
en tussen 1657 en 1665 thesaurier-generaal
van de Republiek. Als gezant reisde hij onder
andere naar Londen, Kleef, Breda, Aken, Madrid, Keulen en Nijmegen. Hij was betrokken
bij de vredesverdragen van de Eerste en Tweede Engels-Nederlandse Oorlog en de Hollandse Oorlog. In 1678 reisde hij samen met JACOB
HOP (1654-1725) naar Frankrijk.
REIZEN: Ca. 1635-45, Frankrijk (Zwitserland
en Italië); juni 1653-december 1654, Engeland; augustus-oktober 1664, Brussel;
1665-66, Kleef; februari-maart 1666, Duitsland; mei-september 1667, Breda; maart-mei
1668, Aken; november 1670, Brussel; december 1670-september 1671, Spanje; mei
1673-mei 1674, Aken en Keulen; 1678,
Frankrijk.
ADDENDA: Verbalen en tussentijdse verbalen
van de gezantschappen, hierboven beschreven (SG 8472-8473; 8483; 8487-8491;

8528-8529; 8536-8538; 8551; 8554-8556;
8566-8570; 9058).
CORRESPONDENTIE: Correspondentie met de
Staten-Generaal, CONSTANTIJN HUYGENS
(1596-1687), JOHAN DE WITT (1625-72), stadhouder WILLEM III (1650-1702), W. VAN
SLINGELANDT, CAROLUS GAILLARD en CHRISTINA BACKER (ca. 1657-1734).
LITERATUUR: BWN, II, 494-499; NNBW, VII,
127-129; RAA; Schotel 1847; Van der Meij
2016, 6-25.
BEVERWIJCK, JOHAN VAN [OOK: BEVEROVICIUS]
Dordrecht, 17 november 1594 – Dordrecht,
19 januari 1647. Maakte in 1615-16 een educatiereis naar Frankrijk en Italië (21 jaar).
Zoon van BARTHOLOMEUS VAN BEVERWIJCK en
MARIA BOOT VAN WEZEL. Studeerde geneeskunde in Leiden en maakte in 1615 en 1616
een studiereis naar Frankrijk en Italië, waar hij
onder andere Parijs, Montpellier, Padua, Rome
en Napels bezocht. Promoveerde in Padua.
Vestigde zich omsteeks 1618 als arts in Dordrecht. Publiceerde verschillende medische werken, waaronder de zeer populaire Schat der gesontheyt (1636) en Schat der ongesontheyt (1643).
REIZEN: 1615-1616, Frankrijk en Italië.
LITERATUUR: BWN, II, 500-503; NNBW, I,
327-332; Van Gemert 1992, 99-106; Van
Beverwijck 1992, 164-180.
BICKER, ANDRIES
Heer van Engelenburg. Amsterdam, september 1586 – 24 juni 1652. Protestants. Maakte
in 1627 een diplomatieke reis naar Polen en
Zweden (41 jaar).
Zoon van GERRIT PIETERSZ. BICKER
(1554-1604) en ALYD ANDRIESDR. BOELENS
(1557-1630). Was koopman in de pelshandel in
Rusland. Was bewindhebber van de VOC, gedeputeerde van de Staten-Generaal en kolonel
in de schutterij. Was vanaf 1616 vroedschap,
schepen en burgemeester van Amsterdam.
Maakte in 1627 een diplomatieke reis naar Polen met medegezanten ROCHUS VAN DEN HONERT (1572-1638) en SIMON VAN BEAUMONT
(1574-1654). De reis werd vastgelegd door
ABRAHAM BOOTH (1606-36).

REIZEN: Mei 1627-juni 1628, Zweden en Polen; 1640, Zweden; juni-december 1644,
Zweden.
VERSLAGEN: Booth 1627; Booth 1627-1628;
Booth 1632.
ADDENDA: Verbaal van de gezantschappen,
hierboven beschreven (SG 8356; 8398-8399;
8404).
CORRESPONDENTIE: Een brief van P.C. HOOFT
(1581-1647), 1) Amsterdam, 8 januari 1627
(Hooft 1976, 603).
LITERATUUR: BWN, II, 517-519; NNBW, X,
60-62; RAA.
BICKER VAN SWIETEN, ANDRIES [ook: BICKER
VAN ZWIETEN]. Amsterdam, 1670 – Venetië
(IT), 1696. Maakte in 1693-95 een educatiereis
naar Duitsland, Oostenrijk en Italië (23 jaar).
Zoon van GERARDUS BICKER VAN SWIETEN
(†1718). De reiziger wordt door Hoogewerff
geïdentificeerd. Maakte tussen 1693 en 1695
een educatiereis naar Duitsland, Oostenrijk,
Italië en Tsjechië onder supervisie van tutor
LAURENS GRONOVIUS (1648-1724). Hij werd
vergezeld door baron JACOB EMMERY VAN WASSENAAR VAN OBDAM (1672-1724), JAN PIETER
ALDERWERELT (º1663) en KEYSER uit Lüneburg.
Behaalde een bul in de rechten in Padua in
1694. Scheidde op de terugweg van zijn tutor
en keerde terug naar Italië. Overleed tijdens
het Venetiaanse carnaval.
REIZEN: November 1693-96, Duitsland, Oostenrijk, Italië.
VERSLAGEN: Gronovius 1693-1695.
CORRESPONDENTIE: Brieven over zijn overlijden
in Venetië en zijn problemen met een prostituee rond 1694 (Targioni-Tazetti 1745, 253).
- Twee brieven van Laurens Gronovius aan
bankier VAN TEYLINGEN, 1) januari 1694; 2)
februari.
- Een brief van ANTONIO MAGLIABECHI
(1633-1714) aan Laurens Gronovius, 1) Florence, 6 juni 1696.
- Een brief van Laurens Gronovius aan Magliabechi, 1) 26 mei 1696.
- Een brief van Laurens aan JACOB GRONOVIUS (1645-1716), 1) 8 april 1700.
POËZIE: Een Latijns gedicht van Laurens
Gronovius, 1) ‘Generosissimo, ac Magnae
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Fortunae Candidato / Andrae Bicker van
Zwieten / Amstelodamensi / filio unico /
Viri Nobilissimi & Spectatissimi / Gerardi
Bicker van Zwieten J.U.D. / Generis et Magnificarum Dignitatum / successori dignissimo’ (op de promotie van de reiziger in 1694)
(Wallinga 1997a, 269-271).
LITERATUUR: Hoogewerff 1942, 37-38; Wallinga 1997a, 245-271.
BIJTERS, ANNE
Maakte in 1707 een plezierreis naar Amsterdam in het gezelschap van zijn gezin, JOHAN
(1690-1773) en ASSUARUS VEGELIN VAN CLAERBERGEN (1687-1771), WIJNOUT LEFFRING en
zijn vrouw en GERINGA en zijn vrouw.
REIZEN: Juni 1707, Amsterdam.
VERSLAGEN: Vegelin van Claerbergen 1707.
BLAUW, JACOB
Maakte in 1680 een plezierreis naar Breda en
Den Bosch in het gezelschap van GERARD
HINLOPEN (1644-91) en JOHAN RAAT.
REIZEN: Juni 1680, Breda en Den Bosch.
VERSLAGEN: Hinlopen 1680.
BLEISWIJCK, E.
Maakte in 1682 een plezierreis naar Hamburg
met VAN WINTER en JACOBUS HALLING.
REIZEN: Mei-juli 1682, Duitsland.
VERSLAGEN: Van Winter 1682.
BLEISWIJCK, FRANCO VAN [ook: BLEISWIJK,
FRANK VAN]
Delft, 3 november 1644 – Delft, 12 maart
1723. Maakte in 1667 een plezierreis naar Den
Bosch (22 jaar)
Zoon van EVERT VAN BLEISWIJCK (1609-62) en
SARA VAN DER BURCH (1619-92). Was raad en
burgemeester van Delft. Maakte in 1667 een
plezierreis naar Den Bosch met JOHANNA en
de rest van de familie DOUBLET. Ondernam
tussen 1669 en 1671 een educatiereis naar
Frankrijk en Engeland.
REIZEN: Juli 1667, Den Bosch; september
1669-mei 1671, Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.
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VERSLAGEN: Van Bleiswijck 1667; Van Bleiswijck 1669; Van Bleiswijck 1670-1671.

voor de opvoeding
(1650-1702).

BLOEMEN, JAN FRANS VAN [ook: VANBLOMMEN, GIAN FRANCESCO; HORISONT; ORIZZONTE]. Antwerpen (ZN), mei 1665 – Rome (IT),
juni 1749. Katholiek. Maakte in 1682 een kunstenaarsreis naar Parijs (17 jaar).

REIZEN: 1646, Italië.
CORRESPONDENTIE: Drie brieven van Matthijs
van der Merwede, o.a. uit Parijs en Rome
(Van der Merwede 1639-1648).
LITERATUUR: BWN, II, 679-680; NNBW, IV,
174; RAA.

Werkte als landschapschilder. Was een leerling
van ANTON GOUBAU (1616-98) in Antwerpen.
Reisde naar Parijs in 1682 en verbleef daar enkele jaren, alvorens door te reizen naar Lyon
en Rome. Werkte en schilderde in Italië. Zijn
bentnaam was HORISONT.
REIZEN: 1682-88, Frankrijk; 1689, Italië.
ADDENDA: Verschillende landschapschilderijen
vervaardigd in Italië (RKD).
LITERATUUR: RKD, Hoogewerff 1952, 79; 122.
BLOM, DIRCK
Geïdentificeerd door Grabowsky en Verkruijsse. Mogelijk Dirck Blom (ºca. 1623). Maakte
tussen 1649 en 1651 een educatiereis naar Italië samen met ARNOUT HELLEMANS HOOFT
(1629-80), REYER ANSLO (1626-69), ROMBOUT
(1620-79) en JOANNES HUDDE (1624-1704), IJSBRAND KIEFT en OOMS.
REIZEN: September 1649-november 1651,
Duitsland,
Oostenrijk,
Zwitserland,
Frankrijk.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1649-1651.
BLIJENBURGH, ADRIAEN ADRIAENSZ VAN [ook:
BLYENBURCH, ADRIANUS]. Heer van Naaldwijk,
ridder in de orde van St.-Michiel. Dordrecht,
november 1616 – Dordrecht, 10 september
1682. Maakte in 1646 een reis naar Italië (30
jaar).
Zoon van ADRIAEN VAN BLIJENBURGH SR.
(1589-1630) en CAROLINA VAN BEVEREN
(1589-1625). Was schepen en meermaals burgemeester van Dordrecht, evenals lid van de
Raad van State en gecommitteerde van de
Raad van Holland. Reisde in 1646 naar Italië
met zijn neef MATTHIJS VAN DER MERWEDE (ca.
1625-ca. 1677) en NICOLAAS HEINSIUS
(1620-81). Was vanaf 1666 verantwoordelijk

van

WILLEM

III

BOEK, PIETER
Maakte in 1703 een handelsreis naar Duitsland
in het gezelschap van ARENT (1683-1768) en
ANNA VAN DER MEERSCH (1669-1724) en GIESE
MULDER.
REIZEN: April-december 1703, Duitsland.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1703.
BOELEN, JOOST
Geboren in Haarlem rond 1633. Zoon van
schoenmaker PIETER BOELEN en MARTIJNTJE
LIJBAERTS. Werkte als schoenmakersgezel.
Maakte tussen 1652 en 1655 een reis naar
Duitsland, Zwitserland en Frankrijk in het
gezelschap van de Haarlemse kunstenaars VINCENT LAURENSZ. VAN DER VINNE (1628-1702),
GUILLAUME DUBOIS (1623-61), DIRCK HELMBREEKER
(1633-96) en CORNELIS BEGA
(1631-64). Huwde in 1656 met TRIJNTJE
ADRIAENS TON. Zijn reisgezel Van der Vinne
schreef hier een bruiloftsdicht voor (Van der
Vinne 1656).
REIZEN: 1652-55, Duitsland, Zwitserland en
Frankrijk.
VERSLAGEN: Van der Vinne 1652-1655; Stelling-Michaud 1937, 54-72; Van der Vinne
1979.
LITERATUUR: Van der Vinne 1979, 28-29.
BOELEN, PAUL
Geboren in Den Haag rond 1599. Zoon van
JOHAN BOELEN en CATHARINA JANSDR HALLING.
Studeerde rechten in Leiden in 1621. Reisde
tussen 1621 en 1624 mee met het diplomatiek
gezantschap van FRANÇOIS VAN AERSSEN
(1572-1641), DIEDERICK BAS (1569-1637) en
HENDRIK VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN
(1574-1627) naar Engeland en Frankrijk. Studeerde rechten in Orléans en bezocht de rijschool in Angers.

REIZEN: December 1621-24, Engeland en
Frankrijk.
VERSLAGEN: Boelen 1621-1624.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: Frijhoff 1977, 50.
BOMME, LEENDERT
Maakte in 1748 een plezierreis naar Bergen op
Zoom met zijn twee zonen, het echtpaar THIBAUT en hun dochters, ELIAS (1689-1752) en
CATHARINA DE HAZE (1715-82) en CORNELIA
CAROLINA DE VASSY. De Vassy schreef een
reisverslag op rijm.
REIZEN: Juni 1748, Bergen op Zoom.
VERSLAGEN: De Vassy 1748; De Vassy 2017.
BOOTH, ABRAHAM [ook: BOOT]
Utrecht, 1606 – Wijk bij Duurstede, 19 september 1636. Maakte in 1627 een diplomatieke
reis naar Polen (21 jaar).
Zoon van predikant EVERARD BOOTH
(1577-1610) en ALIDA RUYSCH (†1616). Maakte
in 1627 als secretaris een diplomatieke reis
naar Polen onder leiding van de gezanten SIMON VAN BEAUMONT (1574-1654). ANDRIES BICKER (1586-1652) en ROCHUS VAN DEN HONERT
(1572-1638). Publiceerde in 1632 een verslag
van deze reis. Maakte tussen 1628 en 1629 een
tweede reis naar Engeland in het gezantschap
van de VOC, onder leiding van ALBERT JOACHIMI (1560-1654). Was secretaris van Wijk bij
Duurstede.
REIZEN: Mei 1627-juni 1628, Polen;
1628-maart 1629, Engeland.
VERSLAGEN: Booth 1627-1628;
1628-1630; Booth 1632; Smit 1936,
Merens 1942.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: NNBW, IV, 215-216;
1942, 1-50.

januari
Booth
62-109;
Merens

BORDES, ANTHONIJ DE
Amsterdam, 1615 – Amsterdam, 1678. Maakte
rond 1648 een educatiereis naar Italië (ca. 33
jaar).
Werkte als linnenkoopman in Amsterdam met
zijn oudere broer BOUDEWIJN. Maakte rond
1648 een educatiereis naar Italië en liet zichzelf
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portretteren door de Brusselse schilder MICHIEL SWEERTS (1618-64).
REIZEN: Ca. 1648, Italië.
ADDENDA: Portret door Michiel Sweerts
(RKD).
LITERATUUR: RKD; Jansen 1991, 37-41.
BOUTTENS(-VAN DER MEERSCH), ELISABETH
Middelburg, 26 maart 1643 – Amersfoort, 10
december 1706. Doopsgezind. Vluchtte in
1672-73 naar Hamburg (30 jaar).
Dochter van GUILLIAM BOUTTENS en CATHALIDANIELS. Trouwde in 1666 met ABRAHAM
VAN DER MEERSCH (1643-1728). Tijdens het
Rampjaar vluchtte ze met haar echtgenoot,
haar dochters CATHARINA (1666-1723), ANNA
(1669-1724) en SARA (†1674) en een groot gedeelte van de doopsgezinde gemeenschap van
Amsterdam naar Hamburg. In 1687 ondernam
ze met haar echtgenoot en zonen ARENT
(1683-1768) en PIETER (º1677) een reis naar
Lille.
NA

REIZEN: Juni 1672-oktober 1673, Hamburg;
1687, Lille.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1672-1674; Van
der Meersch 1700, 13-14.
LITERATUUR: Visser en Zilverberg 1991,
153-187.
BRAMER, LEONARD [OOK: LEONAERT; NESTELGHAT; LEONARDO DELLA NOTTE]. Delft, 24 december 1596 – Delft, februari 1674. Maakte in
1614-28 een kunstenaarsreis naar Frankrijk en
Italië (17 jaar).
Maakte in 1614 een kunstenaarsreis naar
Frankrijk en Italië, waar hij onder andere Arras, Amiens, Parijs, Aix-en-Provence, Marseille,
Genua, Livorno, Rome, Mantua en Venetië
aandeed. Hij was een van de eerste Bentvueghels en had de bijnaam ‘NESTELGHAT’. Kreeg in
Italië ook de bijnaam ‘LEONARDO DELLA NOTTE’ vanwege zijn vele nachttaferelen. Keerde in
1628 terug in Delft en werd toegelaten tot het
Sint-Lucasgilde. Werd lid van de schutterij.
Maakte verschillende fresco’s, muurschilderingen en wandtapijten, onder andere voor FREDERIK HENDRIK (1584-1647). Maakte rond
1648 een tweede reis naar Rome.
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REIZEN: 1614-28, Frankrijk, Italië en Duitsland; ca. 1648, Italië.
ADDENDA: Verschillende tekeningen en
schilderijen uit Italië (RKD); inscriptie in het
album amicorum van medereiziger WYBRAND DE GEEST (1592-ca. 1661), 15 februari
1616 (De Geest 1613-1617).
LITERATUUR: NNBW, II, 239-240; RKD, Huys
Janssen 1994, 13-35; Colenbrander 2011,
73-88.
BRANDEN, CORNEILLE-JEAN-MARIE VAN DEN
[ook: CORNELIS JOANNES MARIA]. Heer van
Reet. Antwerpen (ZN), 14 augustus 1690 –
Mechelen (ZN), 8 februari 1761. Maakte in
1713-1715 een educatiereis (23 jaar).
Zoon van JEAN [JAN] VAN DEN BRANDEN
(1660-94) en ANNA CATHERINE T’SANTELE
(†1708). Groeide op in Kasteel van Laer. Voltooide in 1712 zijn opleiding in kerkelijk en
burgerlijk recht in Leuven. Werkte als advocaat
in Mechelen. Tussen 1713 en 1715 maakte hij
een educatiereis naar Italië. In 1731 maakte hij
een reis naar Engeland en in 1736 een reis
naar Parijs.
REIZEN: 1713-1715, Italië; 1731, Engeland;
1736, Parijs.
VERSLAGEN: Van den Branden 1713-1715.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: Terlinden 1960, 211-277; Verhoeven 2006, 69-84.
BREENBERGH, BARTHOLOMEUS [ook: HET
FRET]
Deventer, 1598 – Amsterdam, 1657. Maakte in
1619-29 een kunstenaarsreis naar Italië (21
jaar).
Werkte als schilder en maakte een kunstenaarsreis naar Rome tussen 1619 en 1629. Was een
van de eerste Bentvueghels. Had de bijnaam
‘HET FRET’.
REIZEN: 1619-29, Rome.
ADDENDA: Verschillende schilderijen van Italiaanse landschappen (RKD).
LITERATUUR: NNBW, II, 246-247; RKD.

BRETONNERIE(-HINLOPEN), JUDITH DE LA
Reisde in 1667 met haar zoon REINIER HINLOPEN en neef GERARD HINLOPEN (1644-91) naar
Parijs om haar dochter MARGARETHA te
bezoeken.
REIZEN: Juni 1667-68, Frankrijk.
VERSLAGEN: Hinlopen 1667-1668.
BRIEL(-DE
JONGE
VAN
ELLEMEET),
MARGARETHA
Brielle, 29 april 1617 – Brielle, 26 maart 1685.
Maakte in 1669 een plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden (52 jaar).
Dochter van CORNELIS BRIEL (1582-1625) en
CECILIA VAN BERESTEIJN (1589-1661). Trouwde
in 1643 met JACOB DE JONGE VAN ELLEMEET
(1601-50). Maakte in 1669 een plezierreis naar
Antwerpen en Brussel met haar kinderen JOHANNA (1643-93), CORNELIS (1646-1721) en
CECILIA (1648-86), AGATHA DE JONG en haar
kinderen.
REIZEN: Mei 1669, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: De Jonge van Ellemeet 1669.
BRINCK, ERNST
Durlach (D), ca. 1582 – Harderwijk, 4 december 1649. Maakte in 1602-07 een educatiereis
(ca. 20 jaar).
Zoon van de Harderwijkse burgemeester ALPHERT BRINCK en CHRISTINA BÖSS. Studeerde in
Leiden en maakte tussen 1602 en 1607 een
educatiereis naar Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Studeerde in Parijs bij ISAAC CASAUBON
(1559-1614) en diende in de koninklijke garde
van HENDRIK IV (1554-1610). Werkte tussen
1612 en 1615 als persoonlijk secretaris van
CORNELIS HAGA (1578-1654), de Nederlandse
ambassadeur te Constantinopel en verkende
Turkije, Italië en Oostenrijk. Bekleedde vanaf
1618 functies als rentmeester, schepen en burgemeester in Harderwijk. Had contact met tal
van binnen- en buitenlandse geleerden, legde
een uitgebreid rariteitenkabinet aan en werkt
mee aan verschillende boeken. Zijn contacten
zijn geboekstaafd in zijn drie alba amicorum.

REIZEN: 1602-07, Duitsland, Frankrijk en
Zwitserland; 1612-15, Turkije, Italië en
Oostenrijk.
VERSLAGEN: Brinck [1600-1607].
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: BWN, II, 1320-1321; Van Rappard 1868; Wijhe 1923, 25-33; Offerhaus
1990, 71-72; Jorink 2006, 266-359; Jorink
2010, 289-299; Swan 2012, 5-19; Hovenkamp 2013.
BRUNEL, ANTOINE DE
Heer van Saint-Maurice-en-Trièves. 1622-96.
Maakte tussen 1651 en 1656 reizen naar
Frankrijk, Italië en Spanje (29 jaar).
Verarmde hugenootse edelman. Werkte als tutor en begeleidde CORNELIS (1638-88) en FRANÇOIS VAN AERSSEN VAN SOMMELSDIJK (1630-58),
JUSTINUS II VAN NASSAU (1633-58) en PHILIPS
(1636-89) en FRANÇOIS DE ZOETE VAN LAECKE
(1637-1720) tussen 1651 en 1658 op hun educatiereis naar Frankrijk, Italië en Spanje. In
1665 publiceerde hij zijn verslag van de reis
naar Spanje, Voyage d’Espagne, curieus, historique
et politique, mogelijk gebaseerd op het verslag
van de vroeg gestorven François van Aerssen.
REIZEN: 1651-58, Frankrijk, Italië en Spanje.
VERSLAGEN: De Zoete van Laecke 1656-1658;
De Brunel 1665; De Zoete van Laecke 1862;
Van Aerssen van Sommelsdijk 1903,
173-256.
LITERATUUR: Revillout 1880; Bijlsma 1933,
254-259; Hoogewerff 1944, 153-157.
BUCKINGHAM, JOHANNES
Maakte in 1710 een reis naar Engeland met
ALLARD DE LA COURT (1688-1755) en FLORIUS
DRABBE.
REIZEN: April-juli 1710, Engeland.
VERSLAGEN: De la Court 1710; De la Court
1928, 77-118.
BURGH, ALBERT
Amsterdam, 1650 – 1708. Protestants, daarna
katholiek. Maakte rond 1674-75 een educatiereis naar Italië (ca. 24 jaar).
Zoon van ontvanger-generaal COENRAAD
BURGH (1619-99) en CHRISTINA HELLEMANS
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HOOFT (1628-81). Leerling of bekende van BARUCH SPINOZA (1632-77) in Leiden. Maakte een
educatiereis tussen 1674 en 1675 en bekeerde
zich tot het katholicisme, tot groot schandaal
van de Republiek en de Nederlandse gemeenschap in Italië. Maakte noviciaat in het klooster van de Reformella van de Zalige Minderbroeder Bonaventura de Barcinone en nam de
naam FRANCISCUS DE HOLLANDIA aan. Ontving
in 1682 de priesterwijding en bekleedde enkele
ambten bij de minderbroeders. Werd meermaals kandidaat gesteld voor het apostolisch
vicariaat.
REIZEN: Ca. 1674-75, Italië.
VERSLAGEN: Ruysch 1674-1677.
CORRESPONDENTIE: Drie brieven. Een brief aan
Spinoza, 1) Florence, 3 september 1675. Een
brief van Spinoza, 1) Den Haag, 1675. Een
gepubliceerde brief van FRIEDRICH SPANHEIM
JR. (1631-1701), 1676 (Spinoza 1977; Spanheim 1676).
LITERATUUR: Allard 1876, 66-76; Kaiser 1923,
61-94; Emmen 1944, 202-306; Geurts 1960,
139-152; Israel 2001, 218-229; Totaro 2002,
27-38; Curley 2010, 11-28; Kardel en Maquet 2018, 398-403.
BUYS, PAULUS
Kampen, 4 september 1625 – Amsterdam, 15
september 1717. Reisde naar Frankrijk in 1650
(ca. 25 jaar).
Zoon van LOUWE JANSZOON, burgemeester van
Kampen, en GEERTJE BUYS. Maakte in 1650
een reis naar Frankrijk. Werkte als advocaat in
Amsterdam.
REIZEN: 1650, Frankrijk.
CORRESPONDENTIE: Een brief aan zijn vader
Louwe Janszoon, 1650 (Buys 1650).
BUYS, WILLEM
Amsterdam, 27 mei 1661 – Amsterdam, 18 februari 1749. Reisde en studeerde in Frankrijk
rond 1679-84 (ca. 18 jaar).
Zoon van PAULUS LOUWRENS en EVA BUYS. Studeerde rechten in Leiden en Orléans en werd
in 1684 advocaat van het Hof van Holland.
Werd in 1691 stadsadvocaat en directeur van
de Sociëteit van Suriname en de kolonie Berbi- 360 -
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ce tussen 1701 en 1717. Verbeterde de diplomatieke relatie met Engeland in 1705-1706 en
was een van de onderhandelaars bij de Vrede
van Utrecht in 1713. Maakte in 1706 een diplomatieke reis naar Londen met CORNELIS
VAN DER DUSSEN (1684-1754). Werd in 1714
aangesteld als extraordinaris ambassadeur in
Frankrijk. Was secretaris van de Staten van
Holland tussen 1726 en 1749 en raadpensionaris van Holland in 1746.
REIZEN: Ca. 1679-84, Frankrijk; januari-april
1706/oktober 1711-januari 1712, Engeland;
januari 1714-januari 1716, Frankrijk; juli
1724-februari 1727, Denemarken.
VERSLAGEN: Van der Dussen 1706.
ADDENDA: Verbalen van de gezantschappen,
hierboven genoemd (SG 8656; 8666;
8673-8674; 8722).
LITERATUUR: BWN, II, 1660-1663; RAA.

C
CATS, JACOB
Brouwershaven, 10 november 1577 – Den
Haag, 12 juni 1660. Reisde en studeerde in
Frankrijk rond 1595 (ca. 18 jaar).
Zoon van ADRIAEN CORNELISZ. CATS en LEENKEN JACOB JAN BREYDERSDR. Studeerde rechten
in Leiden en Orléans, verbleef enige tijd in
Parijs en vestigde zich als advocaat in Den
Haag. Werd pensionaris van Middelburg en
Dordrecht en reisde als diplomaat meermaals
naar het Engelse hof. Maakte in 1651 en 1652
een diplomatieke reis met GERARD SCHAAP
(1599-1655) en PAULUS VAN DER PERRE (ca.
1598-1653). LODEWIJK HUYGENS (1631-99),
ADRIAEN SCHAGEN (1633-99) en GEORGE DE
MEY (1628-1712) hielden verslagen bij. Publiceerde verschillende gedichten en emblematabundels, waaronder Sinne- en minnebeelden (1618)
en de Trou-ringh (1637). Ook schreef hij gedichten over het reizen.
REIZEN: Ca. 1595, Frankrijk; maart 1627augustus 1627/december 1651-juli 1652,
Engeland.
VERSLAGEN: Schagen 1651-1652; Huygens
1651-1652; De Mey 1840, 204-214; Huygens
1982.

ADDENDA: Verbalen van de gezantschappen,
hierboven beschreven (SG 8354; 8460-8462).
POËZIE: Gedicht over het reizen, getiteld ‘Jongelinck. T’samen-spraeck tusschen Philemon
en Pudens’ (Cats 1862, 761-763).
LITERATUUR: BWN, III, 243-252; NNBW, VI,
279-286; RAA; Van Bork en Verkruijsse
1985, 132-134; Meijer Drees 1998, 77-92.
CIJS, JUSTUS VAN DER
Reisde tussen 1666 en 1667 naar Frankrijk en
Engeland met CORNELIS DE JONGE VAN ELLEMEET (1641-1721), PIETER PIETERSON en (vanaf
Parijs) CORNELIS DE JONGE VAN OOSTERLAND
(1645-94).
REIZEN: September 1666-november 1667, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland
en Engeland.
VERSLAGen: De Jonge van Ellemeet 1666-1667.
CLERITS, HENDRIK
Reisde tussen 1649 en 1651 naar Italië en
Frankrijk als bediende van ARNOUT HELLEMANS HOOFT (1629-80).
REIZEN: September 1649-november 1651,
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland,
Frankrijk.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1649-1651; Hellemans Hooft 2001.
LITERATUUR: Hellemans Hooft 2001, 22-23.
CLOOTWIJCK, WOUTER VAN
Maakte in 1612-13 een educatiereis naar
Frankrijk met CORNELIS VAN BEVEREN
(1591-1663),
GASPAR
VAN
KINSCHOT
(1592-1654) en VAN BLOCKHUSEN. Mogelijk
verwant aan MATTHIJS VAN DER MERWEDE (ca.
1625-ca. 1677).

Zoon van predikant ANDREAS COLVIUS
(1594-1671) en ANNA VAN DER MYLE. Studeerde in Leiden. Maakte in 1654 een educatiereis
naar Frankrijk. Raadpensionaris JOHAN DE
WITT (1625-72) verzocht ambassadeur WILLEM
BOREEL (1591-1668) te assisteren. Was predikant van de Waalse gemeente, in 1655 in
Dordrecht en vanaf 1656 in Amsterdam. Zijn
vader reisde in 1620 met een diplomatiek gezantschap naar Venetië, in het gezelschap van
CONSTANTIJN HUYGENS (1596-1687).
REIZEN: Ca. 1654, Frankrijk.
CORRESPONDENTIE: een brief van Johan de
Witt aan Willem Boreel, 30 juni 1654.
LITERATUUR: BWN, III, 636; NNBW, I,
627-628; Huysman en Peeters 2020, 43.
COOLWIJCK, JOHAN VAN
1644-1694. Reisde in 1668 naar Frankrijk (ca.
24 jaar).
Maakte rond 1664 een educatiereis naar Frankrijk. Zijn tante ERKENRAET BERCK (1610-86)
verzocht raadpensionaris JOHAN DE WITT
(1625-72) om ambassadeur COENRAAD VAN
BEUNINGEN (ca. 1622-93) aan te sporen om
een oogje in het zeil te houden.
REIZEN: Ca. 1664, Frankrijk.
CORRESPONDENTIE: een brief van Erkenraet
Berck aan Johan de Witt, 15 juli 1668.
LITERATUUR: Huysman en Peeters 2020, 192.
CORVER, JOAN
Amsterdam, 15 februari 1628 – Amsterdam,
17 mei 1716. Maakte in 1655 een diplomatieke
reis naar Duitsland (27 jaar).
Zoon van DIRCK CORVER en MARIA OVERRIJN
SCHOTERBOS. Werd in 1652 aangesteld als
stadssecretaris. Reisde in 1655 met JOAN SR.
(1599-1661) en JOAN JR. HUYDECOPER
(1625-1704) en PIETER DE GRAEFF (1638-1707)
naar het hof van Brandenburg om te spreken
over een bondgenootschap tegen Zweden en
op te treden als peetoom bij de doop van KAREL EMIEL (1655-74), keurvorst van Brandenburg. Maakte in 1674 en 1675 een diplomatieke missie naar Engeland. Was raad, schepen en
tussen 1681 en 1715 vrijwel onafgebroken
burgemeester van Amsterdam. Was raad van
VAN

REIZEN: April 1612-oktober 1613, Zuidelijke
Nederlanden,
Frankrijk,
Zwitserland,
Duitsland.
VERSLAGEN: Van Beveren 1612-1613.
LITERATUUR: Verhoeven 2010, 615-634.
COLVIUS, NIKOLAAS
Dordrecht, 9 februari 1634 – Amsterdam, 17
november 1717. Maakte in 1654 een educatiereis naar Frankrijk (ca. 20 jaar).
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de Admiraliteit van Amsterdam, kolonel van
de schutterij, bewindhebber van de VOC en
curator van het Athenaeum Illustre.
REIZEN: April-juni 1655, Duitsland; juli 1674april 1675, Engeland.
VERSLAGEN: De Graeff 1655; De Graeff 1918,
149-168.
ADDENDA: Stukken over de ambassade naar
Berlijn in 1655 (Huydecoper 1655); verbaal
van het gezantschap naar Engeland (SG
8580-8581).
LITERATUUR: BWN, III, 745-746.
CORVER, MICHIEL
Kwam uit Amsterdam en studeerde in 1619
geneeskunde in Leiden Maakte in 1625 en
1626 een educatiereis naar Italië, waar hij in de
filosofie promoveerde aan de universiteit van
Padua.
REIZEN: 1625-1626, Padua
ADDENDA: Akte van zijn promotie (Acte 1626).
LITERATUUR: Poelhekke en Hoogewerff 1961,
319.
COURT(-SWEDER), ADRIANA DE LA
Leiden, 16 mei 1696 – Leiden, 11 augustus
1748. Reisde in 1714 naar Engeland (18 jaar).
Dochter van de welvarende Leidse lakenfabrikant PIETER DE LA COURT VAN DER VOORT
(1664-1739) en SARA POELAERT (1666-1740),
zus van ALLARD (1688-1755) en CATHARINA
ADRIANA (1691-1752). Trouwde in 1747 met
ALEXANDER SWEDER (1703-68), rijksvrijheer
van Spaen. Vergezelde in 1714 haar schoonbroer JOHAN MEERMAN (1687-1752) op zijn
reis naar Engeland. Maakte tussen 1732 en
1743 verschillende plezierreizen naar Gelderland, Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden.
REIZEN: 1714, Engeland; juli-november 1732,
Zuidelijke Nederlanden; juni-juli 1733, Maastricht, Spa en Kleef; ca. augustus-september
1740, Zuidelijke Nederlanden; juni-september 1743, Hamburg.
VERSLAGEN: De la Court 1732; De la Court
1733; De la Court [1740]; De la Court 1743.
ADDENDA: Zie appendix B. Portret gemaakt in
Engeland in 1714 door MICHAËL DAHL
(1656-1743).
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LITERATUUR: Verhoeven 2017a, 185-202; Verhoeven 2018, 66-78; Moss 2018, 99-112.
COURT, ALLARD DE LA
Leiden, 20 juli 1688 – Leiden, 30 oktober
1755. Reisde in 1700 naar Frankrijk (12 jaar).
Zoon van de Leidse lakenfabrikant PIETER DE
LA COURT VAN DER VOORT (1664-1739) en SARA
POELAERT (1666-1740), broer van CATHARINA
(1691-1752) en ADRIANA (1696-1748). Werkte
als grein- en lakenfabrikant en koopman in
Leiden en was een kunstverzamelaar. Vergezelde zijn vader op zijn twaalfde op diens reis
naar Parijs in 1700. Maakte een reis naar Berlijn in 1707 en een handelsreis naar Londen in
1710. Maakte in 1724 een reis naar Luik en
Kleef en in 1740 een plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden met zijn zussen Catharina
en Adriana, schoonzus CATHARINA BACKER
(1689-1766) en neef en nicht BOGAERD.
REIZEN: Augustus-september 1700, Frankrijk;
maart-juli 1707, Duitsland; april-juli 1710,
Engeland; augustus 1724, Luik en Kleef; ca.
augustus-september
1740,
Zuidelijke
Nederlanden.
VERSLAGEN: De la Court 1707; De la Court
1710; De la Court 1724; De la Court 1928,
77-118.
CORRESPONDENTIE: Vermeld in de correspondentie van zijn ouders uit 1700 (De la Court
van der Voort 1928, 33-75).
LITERATUUR: RKD, Fock en Ekkart 1981,
177-230; Verhoeven 2017a, 185-202.
COURT(-MEERMAN), CATHARINA ADRIANA

DE

REIZEN: Ca. augustus-september 1740, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: De la Court [1740].
LITERATUUR: RKD.
COURT, PIETER DE LA
Leiden, 1618 – Amsterdam, 25 april 1685.
Maakte in 1641-43 een reis naar Engeland en
Frankrijk (23 jaar).
Zoon van PIETER DE LA COURT SR. (1593-1657)
en JOHANNA DES PLANQUES (1595-1663). Studeerde rechten in Leiden. Maakte tussen 1641
en 1643 een reis naar Engeland en Frankrijk.
Behaalde een bul in de rechten in Orléans en
werd advocaat aan het Hof van Holland.
Werkte als lakenfabrikant in Leiden en was
aandeelhouder van de WIC. Publiceerde onder
andere het republikeinse, anti-orangistische
boek Interest van Holland (1662).
REIZEN: September 1641-september 1643, Engeland en Frankrijk.
VERSLAGEN: De la Court 1641-1643; De la
Court 1928, 1-31.
ADDENDA: Zie appendix B.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: NNBW, VII, 335-337 Frijhoff
1986a, 11-34; Blom en Wildenberg 1986;
Wildenberg 1986; Frijhoff 1987, 183-192;
Van Heck 2000, 277-318; Weststeijn 2012;
Spaan 2015.
COURT VAN DER VOORT, PIETER DE LA
Leiden, 25 mei 1664 – Leiden, 12 september
1739. Maakte in 1700 een reis naar Frankrijk
(36 jaar).

LA

Leiden, 2 februari 1691 – Leiden, 4 november
1752. Maakte rond 1740 een korte plezierreis
(ca. 49 jaar).
Dochter van de Leidse lakenfabrikant PIETER
DE LA COURT VAN DER VOORT (1663-1739) en
SARA POELAERT (1666-1740), zus van ALLARD
(1688-1755) en ADRIANA (1696-1748). Trouwde met JOHAN MEERMAN (1687-1746). Maakte
in 1740 een plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden met haar broer en zus, schoonzus
CATHARINA BACKER (1689-1766) en neef en
nicht BOGAERD.

Zoon van PIETER DE LA COURT (1618-85) en
CATHARINA VAN DER VOORT (1622-74). Studeerde in Leiden en promoveerde in de rechten.
Werkte als lakenfabrikant in Leiden en was een
kunstverzamelaar. Publiceerde over tuinarchitectuur. Maakte in 1700 een handelsreis naar
Parijs, waarover hij verschillende brieven
schreef aan zijn echtgenote SARA POELAERT
(1666-1740).
REIZEN: Augustus-september 1700, Frankrijk.
CORRESPONDENTIE: Twaalf brieven aan zijn
echtgenote Sara Poelaert, 1) nabij Antwerpen, 1 augustus 1700; 2) Gent, 3 augustus; 3)

Lille, 6 augustus; 4) nabij Lille, 8 augustus; 5)
Parijs, 15 augustus; 6) 16 augustus; 7) 21
augustus; 8) 26 augustus; 9) 29 augustus; 10)
31 augustus; 11) Valenciennes, 6 september;
12) Brussel, 8 september (De la Court van
der Dussen 1928, 33-75).
LITERATUUR: NNBW, VII, 337; Driessen 1945,
150-164; Fock 1983, 261-182.

D
DOOMER, LAMBERT
Amsterdam, 11 februari 1624 – Amsterdam, 2
juli 1700. Maakte in 1646 een kunstenaarsreis
naar Frankrijk (ca. 22 jaar).
Zoon van HERMAN DOOMER (ca. 1595-1650)
en BAERTJE MARTENS. Voltooide rond 1640 zijn
opleiding tot meubelmaker bij zijn vader en
ging vervolgens waarschijnlijk in de leer bij
REMBRANDT VAN RIJN (1606-69). Maakte in
1646 een reis naar Frankrijk en Engeland,
deels in gezelschap van medekunstenaar WILLEM SCHELLINKS (1623-78). Ondernam een
tweede reis naar Duitsland en Zwitserland in
1663. Maakte verschillende tekeningen.
REIZEN: 1646, Frankrijk en Engeland; 1663,
Duitsland en Zwitserland.
VERSLAGEN: Schellinks 1646.
ADDENDA: Verschillende tekeningen.
LITERATUUR: RKD; Schultz 1970, 5-20; Ekkart
1989, 257-253; Altsteens en Buijs 2008.
DOPFF, DANIËL VAN [ook: WOLFF VON DOPFF,
DANIËL]
Baron van Dopff, heer van Eben Emael,
Agimont, Nedercanne, Hartelstein en Ruyff.
Soest, 10 januari 1650 – Maastricht, 15 april
1718. Maakte in 1707 een reis naar Duitsland
en Oostenrijk (57 jaar).
Officier in Staatse dienst. Klom op tot de positie van kwartiermeester-generaal en luitenant-generaal. Verdedigde de Republiek tijdens
de Spaanse Successieoorlog. Reisde in 1707
naar Duitsland en Oostenrijk.
REIZEN: Januari-maart 1707, Duitsland en
Oostenrijk.
VERSLAGEN: Hop 1707; Hop 1887, 227-235.
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LITERATUUR: BWN, IV, 274-275; NNBW, I,
740.
DORP, FREDERIK VAN
Ambachtsheer van Dorp, heer van Maasdam.
Tholen, 4 juni 1612 – Den Haag, 29 augustus
1679. Maakte in 1656 een diplomatieke reis
naar Polen (44 jaar).
Zoon van FREDERIK VAN DORP (1547-1612) en
SARA VAN TRELLO (1583-1648). Studeerde rechten in Leiden. Kreeg in 1642 zitting in het Hof
van Holland, Zeeland en West-Friesland. Reisde in 1656 met de diplomaten GOVERT VAN
SLINGELANDT (1623-90), PIETER DE HUYBERT
(1622-95) en JOHAN ISBRANDTSZ (1621-1702)
naar Polen ter bemiddeling van de vrede. De
reis werd beschreven door ADRIAEN SCHAGEN
(1633-99). Werd curator van de Leidse universiteit en werd in 1670 benoemd tot hoogbaljuw en dijkgraaf van Rijnland. Publiceerde
stichtelijke poëzie.
REIZEN: Maart-juni 1656, Polen.
VERSLAGEN: Schagen 1656; Schagen 1968.
ADDENDA: Minuut van het journaal van het gezantschap naar Polen (SG 8493).
CORRESPONDENTIE: Een brief aan CONSTANTIJN
HUYGENS (1596-1687), 1) Hamburg, 30 april
1658 (ePistolarium).
LITERATUUR: BWN, IV, 286-287; NNBW, I,
745-746; RAA; Alberdingk Thijm 1864,
465-489; Schagen 1968, 15-16.
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DRABBE, MARCUS
Maakte in 1723 en 1724 een reis naar Frankrijk, Italië en Zwitserland in het gezelschap van
JAN ALENSOON (1683-1769).
REIZEN: September 1723-september 1724,
Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Italië,
Zwitserland, Duitsland.
VERSLAGEN: Alensoon 1723-1724; Alensoon
2013; Alensoon 2014.
DUBOIS, GUILLAUME [ook: BOIS, GUILLAM DU]
Haarlem, 6 juli 1625 – Haarlem, juli 1680.
Maakte in 1652-53 een kunstenaarsreis naar
Duitsland (29 jaar).
Lid van het Haarlemse schildersgilde. Maakte
tussen 1652 en 1653 een kunstenaarsreis naar
Duitsland, Zwitserland en Frankrijk in het
gezelschap van VINCENT LAURENSZ VAN DER
VINNE (1628-1702), DIRCK HELMBREEKER
(1633-96), CORNELIS BEGA (1631-64) en de
schoenmakersgezel JOOST BOELEN (ºca. 1633).
Van der Vinne hield een verslag bij.
REIZEN: Augustus 1652-maart 1653, Duitsland.
VERSLAGEN: Van der Vinne 1652-1655; Stelling-Michaud 1937, 54-72; Van der Vinne
1979.
ADDENDA: Verschillende schilderijen van landschappen (RKD).
LITERATUUR: RKD; Gilthay 1977, 144-165.

DOUBLET, JOHANNA
Reisde in 1667 met haar familie en FRANCO
VAN BLEISWIJCK (1644-1713) naar Den Bosch.

DURVE, G.
Medisch dokter. Maakte in 1671 een plezierreis naar Overijssel en Gelderland met VAN
WINTER.

REIZEN: Juli 1667, Den Bosch.
VERSLAGEN: Van Bleiswijck 1667.

REIZEN: Juli 1671, Overijssel en Gelderland.
VERSLAGEN: Van Winter 1671.

DRABBE, FLORIUS
Maakte in 1710 een zakenreis naar Engeland
in het gezelschap van ALLARD DE LA COURT
(1688-1755) en JOHANNES BUCKINGHAM.

DUSSEN, CORNELIS VAN DER
Dordrecht, 22 september 1684 – Dordrecht,
mei 1754. Maakte in 1706 een reis naar Londen (22 jaar).

REIZEN: April-juli 1710, Engeland.
VERSLAGEN: De la Court 1710; De la Court
1928, 77-118.

Zoon van NICOLAAS EWOUTSZ. VAN DER DUSSEN (1636-1719) en LYDIA VAN BEVEREN
(º1647), broer van JACOB (1671-1728) en PIETER (1673-1726). Maakte in 1706 een reis naar
Londen als persoonlijk secretaris van WILLEM
BUYS (1661-1749). Werd bewindhebber van de
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VOC in 1726. Werd raad van Dordrecht in
1728 en burgemeester in 1747.
REIZEN: Januari-juni 1706, Engeland.
VERSLAGEN: Van der Dussen 1706; Van der
Dussen 2016.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: Ferwerda 1763; Nagtegaal 2005,
301-338; Van der Dussen 2016, 5-7.
DUSSEN, JACOB VAN DER
Heer van Oost-Barendrecht. Dordrecht, 14
maart 1671 – Dordrecht, 1 november 1728.
Maakte in 1699-1700 een educatiereis (28 jaar).
Zoon van NICOLAAS EWOUTSZ. VAN DER DUSSEN (1636-1719) en LYDIA VAN BEVEREN
(º1647), broer van PIETER (1673-1726) en CORNELIS (1684-1754). Maakte met Pieter een educatiereis naar Duitsland, Italië en Zwitserland
in 1699 en 1700. Werd schepen van Dordrecht
in 1696, raad in 1705 en burgemeester in 1717.
REIZEN: Augustus 1699-juli 1700, Duitsland,
Oostenrijk, Italië, Zwitserland.
VERSLAGEN: Van der Dussen 1699-1700.
LITERATUUR: Ferwerda 1763; Nagtegaal 2005,
301-338; Van de Pol 2011, 79-81.
DUSSEN, PIETER VAN DER
Dordrecht, 9 april 1673 – 17 juni 1726. Maakte
in 1699-1700 een educatiereis (26 jaar).
Zoon van NICOLAAS EWOUTSZ. VAN DER DUSSEN (1636-1719) en LYDIA VAN BEVEREN
(º1647), broer van JACOB (1671-1728) en CORNELIS (1684-1754). Maakte met Jacob een educatiereis naar Duitsland, Italië en Zwitserland
in 1699 en 1700. Werd schepen van Dordrecht
in 1717 en burgemeester en raad van Leiden in
1720.
REIZEN: Augustus 1699-juli 1700, Duitsland,
Oostenrijk, Italië, Zwitserland.
VERSLAGEN: Van der Dussen 1699-1700.
LITERATUUR: Ferwerda 1763; Nagtegaal 2005,
301-338; Van de Pol 2011, 79-81.
DUSSEN, THEODORUS VAN DER
1591 – Delft, 1658. Maakte in 1614-17 een
educatiereis naar Frankrijk (24 jaar).

Was magistraat in Delft. Maakte tussen 1614
en 1617 een educatiereis naar Frankrijk, waar
hij lid was van de Natio Germanica in Angers.
REIZEN: 1614-17, Frankrijk.
ADDENDA: Inscriptie in het album amicorum
van de Nederlandse natie aan de universiteit
te Angers, 22 juli 1615 (Visch et al.
1614-1617).

E
EECKHOLT, ANTONI
Maakte in 1684 en 1685 een educatiereis naar
Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland
met zijn neef HENDRIK JORDENS (1667-1715).
REIZEN: Oktober 1684-juni 1685, Engeland,
Frankrijk, Zwitserland, Duitsland
VERSLAGEN: Jordens 1684-1685.
EGMOND VAN DE(R) NIJENBURG, DIRK VAN
Heer van Petten en Nolmerban, van de Egmonden en van Schoorl en Camp. Alkmaar,
1695 – Alkmaar, 1740. Protestants. Maakte in
1724 een reis naar Engeland (29 jaar).
Zoon van CORNELIS EGMOND VAN DER NIJENBURG (1651-1708) en CATHARINA VAN PANHUYS
(º1657). Maakte in 1724 een reis naar Engeland met zijn broer JOHANNES AEGIDIUS
(1693-1747). Was vroedschap, schepen en burgemeester van Alkmaar.
REIZEN: Juli-augustus 1724, Engeland.
VERSLAGEN: Van Egmond van der Nijenburg
1724.
LITERATUUR: NNBW, II, 432; Hoos 1910,
97-102.
EGMOND VAN DE(R) NIJENBURG, JOHANNES
AEGIDIUS VAN [ook: JAN AEGIDIUS]. Heer van
de Egmonden. Alkmaar, maart-april 1693 –
Leiden, 11 oktober 1747. Reisde in 1718-1722
naar Italië en Turkije (25 jaar).
Zoon van CORNELIS EGMOND VAN DER NIJENBURG (1651-1708) en CATHARINA VAN PANHUYs
(ª1657), broer van DIRK (1695-1740). Promoveerde in de rechten in Leiden en was werkzaam als advocaat. Maakte tussen 1718 en
1723 met SAMUEL VAN DE PUTTE (1690-1745)
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een educatiereis naar Italië, gevolgd door een
grote reis naar het Midden-Oosten. Zijn verslag, bewerkt door JOHANNES HEYMAN
(1708-88), werd postuum uitgegeven als Reizen
door een gedeelte van Europa, klein Asien (...).
Maakte in juli 1724 een reis naar Engeland met
zijn broer DIRK (1695-1740). Was schepen en
raad in Leiden. Werd in 1739 als extraordinaris
gezant naar Napels gezonden om koning KAREL VII (1716-88) te feliciteren met zijn huwelijk met MARIA AMALIA VAN SAKSEN (1724-60)
en een handelsverslag te ondertekenen. JAN
TEDING VAN BERKHOUT (1713-66) reisde mee.
REIZEN: 1718-1723, Spanje, Italië en Turkije;
juli-augustus 1724, Engeland; februari 1739juli 1742, Napels.
VERSLAGEN: Van Egmond van der Nijenburg
1724; Teding van Berkhout 1739-1741a; Van
Egmond van der Nijenburg en Heyman
1757-1758.
ADDENDA: Verbaal van het gezantschap naar
Napels (SG 8741).
CORRESPONDENTIE: Drie brieven. Een brief aan
GERARD VAN LOON (1683-1758), 1) Napels,
20 december 1740 (Van Egmond van der
Nijenburg 1740); twee brieven aan Jan Teding van Berkhout.
LITERATUUR: BWN, V, 67; NNBW, II, 432; Millies 1842; Van der Feen de Lille 1898,
197-198; Vlaardingerbroek 2012, 107-136;
Van den Boogert 2017, 107-131.
EMANTS(-DE HAZE), CATHARINA
1715 – 2 maart 1782. Maakte in 1748 een
plezierreis naar Den Haag (33 jaar).
Dochter van JOHAN EMANTS (1678-1742) en
SARA MARIE BRUINSTEIN (ca. 1674-1763).
Trouwde met ELIAS DE HAZE (1689-1752) en
hertrouwde na diens dood met DANIËL LIVIUS
VAN ANDRINGA DE KEMPENAER (1713-72). In
1748 maakte zij een plezierreis naar Den Haag
in het gezelschap van haar echtgenoot, de families THIBAUT en BOMME en CORNELIA CAROLINA DE VASSY.
REIZEN: Juni 1748, Bergen op Zoom.
VERSLAGEN: De Vassy 1748; De Vassy 2017.
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EMINGA, SICKE VAN [ook: SIXTUS]
1638 – 12 september 1682. Katholiek. Maakte
in 1655 een reis naar Frankrijk (17 jaar).

REIZEN: Ca. 1655, Frankrijk.
VERSLAGEN: Van Eminga 1678-1682, f. 71v.
LITERATUUR: Huisman 2016, 167.

REIZEN: 1646, Frankrijk; 1649-50, Genève.
VERSLAGEN: Huygens 1649-1650; Huygens
1888, 87-162.
CORRESPONDENTIE: Zes brieven van Juliana van
Hessen-Darmstadt aan CONSTANTIJN HUYGENS SR. (1597-1687) over Enno Lodewijk,
1) Aurich, 30 maart 1649; 2) 7 april (over
zijn broers GEORG CHRISTIAN en EDZARD
FERDINAND); 3) Sandhorst/Aurich, 22 september; 4) Sandhorst, 17 januari 1650; 5) 31
januari; 6) 28 februari (ePistolarium).
LITERATUUR: Frank-van Westrienen 1983,
69-70.

EMINGA, TJEPCKE VAN [ook: TIBERIUS PEPINUS].
Goutum, ca. 1657 – 1733. Katholiek. Maakte
in 1678-82 een educatiereis naar Italië en
Frankrijk (21 jaar).

ERP, JACOB VAN
Dordrecht, 1603 – Amsterdam, 1643. Maakte
in 1624-26 een educatiereis naar Frankrijk en
Italië (21 jaar).

Zoon van SICKE VAN EMINGA (1638-82) en
FROUCK VAN AYLVA (1635-59). Studeerde in
Groningen. Reisde tussen 1678 en 1682 naar
Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Was
een vermogend landbezitter en bevond zich in
de kringen van het stadhouderlijk hof van
Friesland.

Geïdentificeerd door biograaf Prinsen. Zoon
van AERNOUT VAN ERP (ca. 1533-1618) en JACOMINA VAN VELSEN (†1658), zwager van P.C.
HOOFT (1581-1647). Maakte tussen 1624 en
1626 een educatiereis naar Frankrijk en Italië
in het gezelschap van WILLEM VAN DEN VONDEL (1603-28), JOOST BAECK, HERMAN SWOL,
GERARD VAN DEN BERGH en A. MOORMAN.

Zoon van SYDS VAN EMINGA (ca. 1564-1638)
en RIEM GALESDR. VAN GALAMA (ºca. 1612), vader van TJEPCKE (ca. 1657-1733). Reisde in
1655 naar Frankrijk en schreef zich in aan de
universiteit van Orléans.

REIZEN: April 1678-februari 1682, Duitsland,
Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije, Oostenrijk,
Italië, Frankrijk, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: Van Eminga 1678-1682; Van
Eminga 2014.
LITERATUUR: Six 1869, 169-170; Reinalda en
Otten 1998, 8-16; Huisman 2016, 165-180.
ENNO LODEWIJK
Graaf van Oost-Friesland. Aurich (D), 29 oktober 1632 – Aurich (D), 4 april 1660. Maakte
tussen 1646 en 1650 een educatiereis (14 jaar).
Zoon van ULRICH II (1605-48), graaf van
Oost-Friesland en JULIANA VAN HESSEN-DARMSTADT (1606-60). Reisde naar Frankrijk in 1646
om van zijn slechte manieren af te komen onder begeleiding van tutor JACOB VON WANGENHEIM. Deze tutor werd later vervangen door
LEVIN CLAUS MOLTKE. Verbleef met CONSTANTIJN HUYGENS JR. (1628-97) in Genève in 1649
en 1650. Na zijn terugkeer liet hij hofmeester
JOHAN MARENHOLZ, de geliefde van zijn moeder, na een schijnproces onthoofden.

REIZEN: 1624-26, Frankrijk en Italië.
LITERATUUR: NNBW, IX, 1228-1230.
ERPENIUS, THOMAS [ook: ERPE, THOMAS VAN;
HERPE]
Gorinchem, 11 september 1584 – Leiden, 13
november 1624. Maakte rond 1608-12 een reis
naar Engeland, Frankrijk, Italië en Duitsland
(ca. 24 jaar).
Zoon van GERARD JOANNES VAN ERP en BEATRIX DE BIJE. Studeerde in Leiden en specialiseerde zich in theologie en Oosterse talen.
Maakte tussen 1608 en 1612 een peregrinatio
academica naar Engeland, Frankrijk, Italië en
Duitsland, waar hij onder andere Canterbury,
Oxford, Parijs, Saumur, Milaan, Venetië en
Heidelberg aandeed. Werd hoogleraar in de
Oosterse talen en het Hebreeuws in Leiden.
Reisde in 1620 als begeleider van VOLKERT TEDING VAN BERKHOUT (1601-32) naar Frankrijk.
Overleed aan de pest.

REIZEN: 1608-11, Engeland, Frankrijk, Italië en
Duitsland; 1620, Frankrijk.
LITERATUUR: BWN, V, 210-213; NNBW, VIII,
495-496; Frank-van Westrienen 2007.

F
FLINCK, NICOLAAS ANTHONIJ
Maakte in 1666 een plezierreis met CORNELIS
DE JONGE VAN ELLEMEET (1646-1721) en NICOLAAS RUICHAEVER.
REIZEN: Juli-augustus 1666, Leeuwarden, Groningen, Kleef.
VERSLAGEN: De Jonge van Ellemeet 1666.
FOREEST, JACOB VAN
Hoorn, 17 oktober 1640 – Hoorn, 3 januari
1708. Maakte in 1660-61 een educatiereis naar
Frankrijk (19 jaar).
Zoon van DIRK (1614-79) en HESTER VAN FOREEST (1615-1705). Studeerde in Leiden in
1656. Maakte in 1660 en 1661 een educatiereis
naar Frankrijk met zijn neef NANNING VAN
LOON. Was vroedschap en burgemeester van
Hoorn en bewindhebber van de VOC.
REIZEN: April 1660-61, Frankrijk.
VERSLAGEN: Van Foreest 1660a; Van Foreest
1660b; Van Foreest 1660-1661.
LITERATUUR: LSD.
FRENTZEL, JOACHIM [ook: FRENCELIUS]
Camenz (D), 1611 – Groningen, 27 maart
1669. Maakte in 1647-49 een educatiereis naar
Frankrijk en Italië (36 jaar).
Zoon van ANDREAS FRENTZEL en URSULA JENICHEN. Studeerde in Franeker en gaf privéles
aan WILLEM VAN HAREN (1626-1708), wie hij
begeleidde tijdens diens reis naar Frankrijk tussen 1647 en 1649. Vervolgde de reis naar Italië
en promoveerde in Padua in de geneeskunde.
Werd stadsdokter van Grave en in 1651 hoogleraar geneeskunde in Franeker. Schreef het
medische traktaat Exercitationes anatomicae ad
historiam mesenterii (1660).
REIZEN: 1647-49, Frankrijk en Italië.
LITERATUUR: BWN, VI, 245-246; NNBW, IV,
622; Napjus 1937, 4262-4267.
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G
GEELVINCK, JOAN
Amsterdam, 7 juli 1644 – Den Haag, 21 mei
1707. Maakte in 1663-64 een educatiereis naar
Frankrijk (19 jaar).
Zoon van CORNELIS GEELVINCK (1621-89) en
ELISABETH VELECKER (1622-58). Studeerde
rechten in Leiden en maakte in 1663 en 1664
een educatiereis naar Frankrijk. Werd in 1673
aangesteld als secretaris van Amsterdam. In
1687 werd hij bewindhebber van de VOC en
in 1694 vroedschap van Amsterdam.
REIZEN: September 1663-december 1664,
Frankrijk en Zwitserland.
VERSLAGEN: Geelvinck 1663-1664; Geelvinck
2014.
LITERATUUR: NNBW, VI, 547; Napjus 1937,
4262-4267.
GEEST, WYBRAND DE
Leeuwarden, 16 augustus 1592 – Leeuwarden,
ca. 1661. Katholiek. Maakte in 1614-18 een
kunstenaarsreis naar Rome (22 jaar).
Zoon van de glasschilder SIMON JUCKESZ. en
WYTS WYBRANTSDR. Ging in de leer bij ABRAHAM BLOEMAERT (ca. 1564-1651) en maakte
tussen 1614 en 1618 een kunstenaarsreis naar
Frankrijk en Italië. Kreeg de bentnaam ‘DE
FRIESCHE ADELAER’. Werkte in Leeuwarden aan
het hof, waar hij portretten van de Friese stadhouders vervaardigde.
REIZEN: 1614-18, Frankrijk en Italië.
ADDENDA: Album amicorum met inscripties
uit onder andere Den Bosch, Parijs, Aix-enProvence en Rome (De Geest 1613-1617).
LITERATUUR: NNBW, III, 439; RKD, Rus 2014,
31-59.
GOES, PHILIPS VAN DER
1651 – 9 juli 1707. Reisde tijdens de Spaanse
Successieoorlog naar Spanje (51 jaar).
Zoon van ANDRIES VAN DER GOES en
MACHTELD DOUBLET. Was kapitein bij de landmacht en ging in 1678 in dienst als extraordinaris kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam. Werd in 1697 viceadmiraal en nam deel
aan zeeslagen tijdens de Spaanse Successieoor- 368 -

log. In 1702 belegerde hij verdedigingswerken
bij Cádiz en nam hij een Spaanse zilvervloot
buit in de baai van Vigos. De reis werd beschreven door predikant PETRUS ZAUNSLIFER
(1677-1739)

LITERATUUR: Sabbe 1928, 173-203.

REIZEN: Mei-november 1702, Engeland en
Spanje.
VERSLAGEN: Zaunslifer 1702.
LITERATUUR: BWN, VII, 258-259; NNBW, V,
208; Hoos 1910, 97-102.

GOUTHOUVEN, HENDRICK VAN
Maakte in 1634 en 1635 een educatiereis naar
Frankrijk in het gezelschap van GIJSBERT DE
WITH (º1611), JACOB VAN BEVEREN (1612-76)
en MATHES ONDERWAETER.
REIZEN: Augustus 1634-augustus 1635,
Frankrijk.
VERSLAGEN: De With 1634-1635.
LITERATUUR: Bots 1980, 469-492.

GOOS(-MORETUS), ANNA
Antwerpen, 20 september 1627 – Antwerpen,
30 september 1691. Katholiek. Maakte in 1668
een plezierreis naar de Republiek (41 jaar).

GRASWINCKEL, DIRCK
Heer van Holy. Delft, 1600 – Mechelen (ZN),
12 oktober 1666. Maakte in 1621-25 een educatiereis naar Engeland en Frankrijk (21 jaar).

Dochter van JACOB GOOS (1590-1666) en CLARA BOSSCHAERT. Echtgenote van BALTHASAR
MORETUS II (1615-74) en moeder van BALTHASAR
III (1646-96), JOANNES JACOBUS
(1647-1718), FRANCISCUS (1656-1705) en MARIA ISABELLA (1655-76). Nam na het overlijden
van haar man de leiding van zijn Antwerpse
drukkerij over. In 1668 maakte zij met haar
man en kinderen een plezierreis naar Den
Bosch, Dordrecht en Zeeland.

Zoon van JAN GRASWINCKEL en A. BASIUS. Was
advocaat in Leiden en maakte tussen 1621 en
1625 een educatiereis naar Engeland en Frankrijk samen met NICOLAAS MEERMAN en GEORGE RATALLER DOUBLET (1600-55). Assisteerde
HUGO DE GROOT (1583-1645) in Parijs. Werd
benoemd tot ridder van San Marco na zijn verdediging van de rechten van Venetië. Werkte
als advocaat-fiscaal van de grafelijkheidsdomeinen van Holland en later als griffier van
de Chambre Mipartie in Mechelen. Publiceerde verschillende wetenschappelijke werken en
gedichten.

REIZEN:
September
1668,
Zuidelijke
Nederlanden.
VERSLAGEN: Moretus III 1668; Moretus III
1924.
LITERATUUR: Sabbe 1926; Van Broeckhoven
1970; De Schepper 1996, 377-402.
GOOS, PIETER [ook: PIERRE; PETRUS]
Antwerpen, 7 januari 1645 – Antwerpen, 12
januari 1708. Katholiek. Maakte in 1664-65
een educatiereis naar Italië (19 jaar).
Zoon van JACOB GOOS (1590-1666) en SUSANNA VAN DER GOES, neef van BALTHASAR MORETUS III (1646-96). Lid van de Antwerpse elite.
Maakte in 1664 en 1665 een educatiereis naar
Italië in het gezelschap van zijn oom HENDRIK
HILLEWERVE (1621-94), JAN THOLINX JR.
(1631-1705), THEODOOR ANDRIES VAN KESSEL
en neef Balthasar.
REIZEN: September 1664-65, Duitsland, Oostenrijk en Italië.
VERSLAGEN: Moretus II 1664-65.

REIZEN: 1621-25, Engeland, Frankrijk en Italië.
CORRESPONDENTIE: Twee Latijnse brieven aan
Hugo de Groot, 1) Leiden, 16 oktober 1624;
2) 28 oktober (De Groot 1928-1969, II,
403-404; 407-408).
LITERATUUR: BWN, VII, 366-369; NNBW, III,
489-490; RAA.
GRAEFF, PIETER DE
Heer van Zuid-Polsbroek, Purmerland en
Ilpendam. 14 augustus 1638 – 3 juni 1707.
Maakte in 1655 een diplomatieke reis naar
Duitsland (16 jaar).
Zoon van CORNELIS DE GRAEFF (1599-1664) en
CATHARINA HOOFT (1618-91). Maakte in 1655
een diplomatieke reis naar Duitsland in het gezantschap van JOAN CORVER (1628-1716), JOAN
HUYDECOPER (1599-1661) en diens zoon JOAN
(1625-1704). Maakte tussen 1658 en 1660 een
educatiereis naar Engeland en Frankrijk en

ontving een licentiaat in de rechten in Orléans.
Was schepen van Amsterdam, bewindhebber
van de VOC en raadsman van zijn neef en
zwager JOHAN DE WITT (1625-72).
REIZEN: April-juni 1655, Duitsland; 1658-60,
Engeland en Frankrijk.
VERSLAGEN: De Graeff 1655; De Graeff 1918,
149-168.
ADDENDA: Zie appendix B. Diploma’s van de
universiteit van Orléans (Diploma’s 1660).
LITERATUUR: BWN, VII, 366-369; NNBW, III,
489-490.
GRENIER, ABRAHAM
Middelburg, 1626 – Middelburg, 11 februari
1660.. Maakte in 1649 een educatiereis naar
Frankrijk (23 jaar).
Studeerde rechten in Leiden. Reisde in 1649
naar Frankrijk samen met JOANNES SIX VAN
CHANDELIER (1620-95). Promoveerde in Angers. Was schepen van Middelburg.
REIZEN: 1649, Frankrijk.
POËZIE: Vier reisgedichten van Six van Chandelier, 1) ‘Op het voorspreekerschap van
Abraham Grenier den iongen van Middelburgh, te Angiers verdient’ (over zijn promotie te Angers), 2) ‘Aan Abraham Grenier den
jongen, rechtsgeleerden van Middelburgh,
teegenwoordigh te Angiers’, 3) ‘Aan Abraham Grenier den iongen rechtgeleerden te
Middelburgh’, 4) ‘Blyde begroetinge, aan
Abraham Grenier den ouden, oover de weederwelvaarentheit van synen soone’ (Six van
Chandelier 1991).
LITERATUUR: BWN, VII, 396-397; NNBW, VII,
496.
GRONOVIUS, JACOB [ook: JACOBUS; GRONOW,
JACOB]
Deventer, 10 oktober 1645 – Leiden, 21 oktober 1716. Reisde in 1670 naar Engeland (25
jaar).
Zoon van JOHANNES FREDERIK GRONOVIUS
(1611-71) en ALEIDA TEN NUYL (1619-56),
broer van LAURENS (1648-1724). Studeerde
rechten en klassieke talen in Deventer en
Leiden. Zette in 1670 zijn studie voort in Oxford en Cambridge en reisde in 1671 naar
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Parijs. Maakte tussen 1672 en 1674 een peregrinatio academica naar Spanje en Italië, aanvankelijk in het gevolg van de extraordinaris
gezant ADRIAEN PAETS (1631-86). Werd in
1674 op aanbeveling van de geleerde ANTONIO
MAGLIABECHI (1633-1714) benoemd tot hoogleraar in de rechtsgeleerdheid in Pisa, maar
stapte na een geschil op. In 1679 werd hij
hoogleraar in de geschiedenis en het Grieks in
Leiden en in 1692 ontving hij daarnaast het
domein van de welsprekendheid. Publiceerde
verschillende filologische werken over de klassieke literatuur, waaronder het twaalfdelige
Thesaurum Graecarum Antiquitatum (1697-1702).
REIZEN: 1670-71, Engeland; 1671, Parijs; juni
1672-najaar 1674, Frankrijk, Spanje en Italië.
VERSLAGEN: Gronovius 1672-1673; Gronovius
1673-1674.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: BWN, VII, 440-444; NNBW, I,
986-989; Wallinga 1997a, 245-271; Wallinga
1997b, 459-495.
GRONOVIUS, JOHANNES FREDERIK [ook: GRONOW, JOHANN FRIEDRICH, JOANNES FREDERICUS].
Hamburg
(D),
8
september
1611 – Leiden, 28 december 1671. Maakte in
1639-42 een peregrinatio academica (28 jaar).
Zoon van DAVID GRONOW en MARGARETHA
LANGERMANN, vader van JACOB (1645-1716) en
LAURENS (1648-1724). Studeerde rechten aan
de universiteit van Altdorf. Werkte als huisleraar in Amsterdam en Den Haag. Maakte tussen 1639 en 1642 een peregrinatio academica
naar Engeland, Frankrijk en Italië. Hij promoveerde in de rechten aan de universiteit van
Angers. Publiceerde verschillende filologische
werken over de klassieke literatuur. Werd in
1642 benoemd tot hoogleraar welsprekendheid en geschiedenis aan het Athenaeum Illustre in Deventer en tot hoogleraar taal en geschiedenis in Leiden, als opvolger van DANIËL
HEINSIUS (1580-1655).
REIZEN: Mei 1639-42, Engeland, Frankrijk, Italië en Zwitserland.
CORRESPONDENTIE: Vijfenvijftig Latijnse brieven (Dibon en Waquet 1984).
- Twaalf brieven aan NICOLAAS HEINSIUS
(1620-81), 1) Londen, 24 mei 1639; 2) 15
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augustus; 3) 27 augustus; 4) Parijs, 11 november; 5) 18 november; 6) 26 november; 7)
Angers, 4 februari 1640; 8) 22 februari; 9) 25
april; 10) 23 mei; 11) 22 augustus; 12) Venetië, 14 april 1641.
- Tien brieven aan CLAUDE DE SAUMAISE
(1588-1653), 1) Rotterdam, 22 april 1639; 2)
Londen, 25 mei; 3) Oxford, 6 juli; 4) 1
augustus; 5) Londen, 15 augustus; 6) 23
augustus; 7) Rouen, 16 september; 8) Parijs,
16 oktober; 9) 26 november; 10) Angers, 28
april 1640.
- Tien brieven aan ANDRÉ RIVET
(1572-1651), 1) Londen, 25 mei 1639; 2) 14
juni; 3) Oxford, 6 juli; 4) Londen, 27 augustus; 5) Parijs, 2 december; 6) Angers, 7 maart
1640; 7) 23 april; 8) 25 augustus; 9) Venetië,
8 april 1641; 10) Genève, 30 juli.
- Drie brieven aan JACQUES DUPUY
(1591-1656), 1) Angers, 11 februari 1640; 2)
13 maart; 3) Lyon, 10 september 1641.
- Twee brieven aan GEORG RICHTER, 1) Londen, 26 mei 1639; 2) Angers, 5 april 1640.
- Twee brieven aan PATRICIUS JUNIUS
(1584-1652), 1) Oxford, 19 juli 1639; 2)
Parijs, 14 december.
- Twee brieven aan JOACHIM HÜBNER (ºca.
1610), 1) Parijs, 12 oktober 1639; 2) Angers,
25 april 1640.
- Twee brieven aan GABRIEL NAUDÉ
(1600-53), 1) Bologna, 3 april 1641; 2) Venetië, 28 april.
- Een brief aan PIERRE DUPUY (1582-1651),
1) Londen, 12 mei 1639.
- Een brief aan ISAAC VOSSIUS (1618-89), 1)
Londen, 16 juni 1639.
- Een brief aan FRANCISCUS JUNIUS
(1591-1677), 1) Oxford, 19 juni 1639.
- Een brief aan GERHARD VOSSIUS
(1577-1649), 1) Oxford, 4 augustus 1639.
- Een brief aan LOUIS DE GEER, 1) Angers,
1640.
- Een brief aan JAN HOEUFFT, 1) Angers,
1640.
- Een brief aan GILLES MÉNAGE (1613-92),
1) Angers, 1640.
- Een brief aan VINCENTIUS FABRICIUS
(1612-67), 1) Parijs, 11 november 1639.
- Een brief aan JOANNES RHODIUS
(1587-1659), 1) Venetië, 30 april 1641.
- Een brief aan GIOVANNI BATTISTA DONI
(1593-1647), 1) Genève, 7 augustus 1641.

- Een brief aan PAGANINO GAUDENZIO
(1595-1649), 1) Genève, 8 augustus 1641.
- Een brief aan ALEXANDER MORUS
(1616-70).
ADDENDA: Een alba amicorum met zevenentachtig inscripties tijdens zijn peregrinatio,
onder andere uit Londen, Oxford, Parijs,
Canterbury, Saumur, Parijs, Angers, Bordeaux, Toulouse, Béziers, Pisa, Florence, Siena, Rome, Bologna, Venetië, Wenen, Bazel,
Genève, München, Augsburg, Grenoble,
Orange, Avignon, Nîmes, Dijon, Rouen en
Caen (Gronovius 1634-1646).
LITERATUUR: BWN, VII, 437-440; NNBW, I,
989-992; Dibon, Bots en Bots-Estourgie
1974; Bugter 1980; Dibon en Waquet 1984.
GRONOVIUS, LAURENS [ook: LAURENTIUS THEODORUS; GRONOW, LAURENS]. Deventer, oktober
1648 – Deventer, 20 januari 1724. Maakte een
peregrinatio academica in 1679-82 (30 jaar).
Zoon van JOHANNES FREDERIK GRONOVIUS
(1611-71) en ALEIDA TEN NUYL (1619-56),
broer van JACOB (1645-1716). Studeerde geschiedenis en rechten in Leiden. Promoveerde
in 1675 in Franeker en werkte als advocaat
voor het Hof van Holland. Maakte tussen
1679 en 1682 een peregrinatio academica naar
Frankrijk en Italië, waar hij in de bibliotheken
werkte aan wetenschappelijke publicaties voor
zijn broer en zichzelf. Reisde tussen 1693 en
1695 naar Italië als tutor van ANDRIES BICKER
VAN SWIETEN (1670-96), baron JACOB EMMERY
VAN WASSENAAR VAN OBDAM (1672-1724), JAN
PIETER ALDERWERELT (º1663) en KEYSER uit
Lüneburg. Publiceerde verschillende werken,
maar wist geen universitaire positie te
bemachtigen.
REIZEN: Mei 1679-april 1681, Frankrijk, Zwitserland, Italië en de Zuidelijke Nederlanden;
november 1693-april 1695, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Tsjechië.
VERSLAGEN: Gronovius 1679-1681; Gronovius
1693-1695.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
POËZIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: Wallinga 1997a, 245-271; Wallinga
1997b, 459-495.

GROOT, RUTGER
Maakte in 1683 een plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden met zijn gezin, GERARD HINLOPEN (1644-91), MARGARETHA HOOGHTWOUDT
(ca. 1648-84) en het gezin van GERARD VAN
TONGEN.
REIZEN: Juni 1683, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: Hinlopen 1683.

H
HALLING, JACOBUS
Maakte in 1682 een plezierreis naar Hamburg
met VAN WINTER en E. BLEISWIJCK.
REIZEN: Mei-juli 1682, Duitsland.
VERSLAGEN: Van Winter 1682.
HALMAEL, JAN VAN
Maakte in 1674 een handelsreis naar Denemarken en Zweden in het gezelschap van ABRAHAM VAN DER MEERSCH (1643-1728), PHILIPS
VAN HALMAEL, ABRAHAM VORSTERMAN en de
knecht FREDERIK PARAN.
REIZEN: Februari-april 1674, Duitsland, Denemarken en Zweden.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1672-1674.
HALMAEL, PHILIPS VAN
Maakte in 1674 een handelsreis naar Denemarken en Zweden in het gezelschap van ABRAHAM VAN DER MEERSCH (1643-1728), JAN VAN
HALMAEL, ABRAHAM VORSTERMAN en de knecht
FREDERIK PARAN.
REIZEN: Februari-april 1674, Duitsland, Denemarken en Zweden.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1672-1674.
HAREN, WILLEM VAN
Leeuwarden, 17 oktober 1626 – Leeuwarden,
15 april 1708. Maakte in 1646-49 een educatiereis naar Frankrijk (20 jaar).
Zoon van WILLEM VAN HAREN (1581-1649) en
MAGDALENA VAN VIERSSEN. Studeerde in Franeker, Utrecht en Leiden. Maakte tussen 1646 en
1649 een educatiereis naar Frankrijk met zijn
tutor JOACHIM FRENTZEL (1611-69). Werd in
1652 grietman van het Bilt en lid van de Raad
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van State. Vervulde diverse diplomatieke missies naar onder andere Denemarken, Zweden
en Engeland. Was betrokken bij de onderhandelingen over de Vrede van Nijmegen (1678)
en Rijswijk (1697). In 1674 reisde hij naar
Londen om te onderhandelen over de Vrede
van Westminster samen met COENRAAD VAN
BEUNINGEN (ca. 1622-93), WILLEM ADRIAAN
VAN NASSAU (ca. 1632-1705) en FREDERIK BARON
VAN
REEDE TOT RENSWOUDE (ca.
1630-1715). De reis werd beschreven door JOANNES VOLLENHOVE (1631-1708).
REIZEN: 1646-49, Frankrijk; juni 1659-januari
1660, Denemarken; maart 1662-oktober
1663, Aken; mei 1673-mei 1674, Aken en
Keulen;
1674-79/mei-augustus
1703,
Engeland.
VERSLAGEN: Vollenhove 1674; Vollenhove
2001.
ADDENDA: Verbalen en bijlagen bij verbalen
van de gezantschappen, hierboven genoemd
(SG 8566-8570; 8588-8590; 8629-8630;
8653; 8977); brievenboek dienende als verbaal (8501).
LITERATUUR: BWN, VIII, 185-188; RAA.
HAZE, ELIAS DE
Middelburg, 6 maart 1689 – Den Haag, 26 februari 1752. Maakte in 1748 een plezierreis
naar Den Haag (59 jaar).
Zoon van HUBRECHT DE HAZE (1644-1705) en
ANNA CATHARINA DE LA PORTE (1656-1736).
Had een bestuurlijke carrière in NederlandsIndië. Was tussen 1731 en 1735 gouverneur
van Ternate op de Molukken en werd in 1738
president van de schepenen in Batavia. Was
raad van Nederlands-Indië tussen 1739 en
1741. Werd op last van de gouverneur-generaal
in 1740 gevangengenomen, maar later vrijgesproken. In 1748 maakte hij een plezierreis
naar Den Haag in het gezelschap van zijn
echtgenote CATHARINA EMANTS (1715-82), de
families THIBAUT en BOMME en CORNELIA
CAROLINA DE VASSY.
REIZEN: Juni 1748, Bergen op Zoom.
VERSLAGEN: De Vassy 1748; De Vassy 2017.
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HEINSIUS, NICOLAAS [ook: NICOLAUS; HEINS,
NICOLAAS]
Leiden, 20 juli 1620 – Den Haag, 7 oktober
1681. Maakte in 1641 een reis naar Engeland
(21 jaar).
Zoon van de geleerde DANIËL HEINSIUS
(1580-1655) en ERMGARD RUTGERS (†1633).
Schreef en publiceerde al op jonge leeftijd Latijnse gedichten. Reisde in 1641 en 1642 naar
Engeland en tussen 1644 en 1647 naar de Zuidelijke Nederlanden, Spa, Frankrijk en Italië,
waar hij verschillende bibliotheken en geleerden bezocht. In Italië was hij in het gezelschap
van ADRIAEN VAN BLIJENBURGH (1616-82) en
MATTHIJS VAN DER MERWEDE (ca. 1625-ca.
1677). Studeerde in Padua in 1647. In 1649
trok hij op verzoek van CHRISTINA VAN ZWEDEN (1626-89) naar Stockholm, waar hij samen
met ISAAC VOSSIUS (1618-89) de koninklijke bibliotheek reorganiseerde. Op haar verzoek
maakten zij tussen 1651 en 1653 een reis naar
Italië om handschriften op te sporen. Werd in
1654 benoemd tot resident in Stockholm en in
1656 tot stadshistoricus in Amsterdam. In
1660 werd hij voor een tweede maal resident
in Stockholm. Reisde als diplomaat in 1669 en
1670 naar Moskou en in 1672 naar Oost-Friesland en Bremen. Publiceerde veelvuldig over
de klassieke literatuur en bereidde uitgaves
voor.
REIZEN: 1641-42, Engeland; 1644-47, Zuidelijke Nederlanden, Spa, Frankrijk en Italië;
1649, Stockholm; 1651-53, Italië; 1669-70,
Rusland; 1672, Bremen.
ADDENDA: Kort Latijns verslag omtrent het gezantschap naar Rusland in 1670 (SG
12569.185).
CORRESPONDENTIE: Groot aantal brieven doorgaans aan collega-geleerden (ePistolarium;
EMLO). Twaalf brieven aan zijn vader tijdens zijn reis naar Engeland in 1641 (Boex
en Bots 2004, 222-268).
POËZIE: Verschillende Latijnse gedichten over
zijn reizen, waaronder vier delen Italica, gebundeld in de heruitgave van zijn Poemata uit
1666 (Heinsius 1666). Voorbeelden zijn: 1)
‘Elegia II: Ad Tiberim’, 2) ‘Elegia IV: Pausilipus. Ad Casparem Kinschotium’ (aan CASPAR
VAN KINSCHOT (1622-49), over Napels), 3)
‘Elegia VII: Cum Neapoli Libernum naviga-

ret’, 4) Elegia X: Cum Venetias jam pervenisset’, 5) ‘Elegia XII: Italia & Musis valedicit’,
6) ‘Ode: De agro Neapolitano’, 7) ‘Elegia
VIII: Ad Fontes Spadanos’ (over de wateren
van Spa), 8) ‘De arce Puteanea, ad peregrinos Lovanium visentes’, 9) ‘Votu ad fontes
Spadanos’.
LITERATUUR: BWN, VIII, 457-461; NNBW, II,
557-560; Kugener 1928, 225-238; Blok 1949;
Poelhekke en Hoogewerff 1961, 331; Blok
1984; Boex en Bots 2004, 222-258.
HELLEMANS HOOFT, ARNOUT
Amsterdam, december 1629 – Amsterdam, februari 1680. Maakte in 1649-51 een educatiereis naar Italië en Frankrijk (19 jaar).
Zoon van de dichter en staatsman PIETER CORNELISZ. HOOFT (1581-1647) en LEONORA HELLEMANS (1595-1661). Studeerde rechten in
Leiden en maakte tussen 1649 en 1651 een
educatiereis naar Duitsland, Oostenrijk, Italië,
Zwitserland en Frankrijk met de dichter REYER
ANSLO (1626-69), ROMBOUT (1620-79) en JOANNES HUDDE (1624-1704), IJSBRAND KIEFT,
BLOM en OOMS. Schreef zich in aan de universiteit van Siena. Werkte als diplomaat in Duitsland en Londen en reisde in 1653 naar Lübeck
voor de vredesonderhandelingen tussen Polen
en Zweden samen met ANTHONIS VAN WAVEREN, JACOB DE WITT (1589-1674) en NICOLAAS
VIVIEN (1631-92). Werd in 1656 commissaris
en in 1662 schepen van Amsterdam en werkte
als gouverneur van de WIC. Werd in het
Rampjaar ontslagen door stadhouder WILLEM
III (1640-1702) nadat hij JOHAN DE WITT
(1625-72) had ondersteund. Verzorgde de uitgave van zijn vaders Nederlandsche Historiën in
1671.
REIZEN: September 1649-november 1651,
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland;
september 1652, Duitsland; januari-april
1653, Duitsland; 1674, Nederlandse
Republiek.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1649-1651; Hellemans Hooft 1652; Hellemans Hooft 1653;
Hellemans Hooft 1674; Hellemans Hooft
2001.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: BWN, VIII, 1086-1087; Van der
Stroom 1997, 2-19; Hellemans Hooft 2001,

1-33; Witte 2002, 177-182; Van de Pol 2011,
43-78; Moss 2015, 92-93.
HELMBREEKER, DIRCK [ook: HELMBREECKER,
THEODOOR; FIAMMINGO, TEODORO; MONSU,
TEODORO] Haarlem, 1633 – Rome, 1696.
Maakte in 1652 een kunstenaarsreis naar
Duitsland (19 jaar).
Zoon van de organist CORNELIS HELMBREEKER
(1590-1654). Was een leerling van de kunstschilder PIETER DE GREBBER (ca. 1600-ca.
1652) en schreef zich in 1652 in in het Haarlemse kunstenaarsgilde. Maakte in 1652 een
kunstenaarsreis naar Keulen in het gezelschap
van de schilders GUILLAUME DUBOIS (1623-61),
VINCENT LAURENSZ VAN DER VINNE
(1628-1702) en CORNELIS BEGA (1631-64) en
de schoenmakersgezel JOOST BOELEN (ºca.
1633). In 1654 werkte hij in Venetië voor de literator GIAN FRANCESCO LOREDANO (1607-61).
Werkte tussen 1654 en 1656 naar Rome, Lyon
en Parijs. In 1659 vestigde hij zich in Rome.
Schilderde onder andere in Rome, Napels, Turijn en Florence.
REIZEN: Augustus 1652, Duitsland.
VERSLAGEN: Van der Vinne 1652-1655; Stelling-Michaud 1937, 54-72; Van der Vinne
1979.
ADDENDA: Verschillende portretten en Italiaanse landschappen (RKD).
LITERATUUR: BNW, VIII, 485; RKD; Hoogewerff 1912, 28-64; Busiri Vici 1959, 59-79;
Beyer et al. 2011, 382.
HEUSCH, MICHIEL JR.
Hamburg (D), oktober 1641 – Hamburg, oktober/november 1668. Maakte in 1664-65 een
educatiereis naar Italië en Frankrijk (22 jaar).
Zoon van de koopman MICHIEL HEUSCH SR.
(1601-84) en ELISABETH BOSSCHAERT (1609-79).
Maakte tussen 1664 en 1665 een educatiereis
naar Duitsland, Italië en Frankrijk en bezocht
onder andere Neurenberg, Venetië, Rome, Napels, Florence, Livorno en Genua.
REIZEN: Juni 1664-65, Duitsland, Italië en
Frankrijk.
CORRESPONDENTIE: Eenenvijftig brieven.
- Zevenveertig brieven van zijn vader, 1)
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Hamburg (D), 4 juni 1664; 2) 8 juni; 3) 15
juni; 4) 22 juni; 5) 29 juni; 6) 6 juli; 7) 13 juli;
8) 20 juli; 9) 27 juli; 10) 3 augustus; 11) 17
augustus; 12) 24 augustus; 13) 7 september;
14) 14 september; 15) 21 september; 16) 5
oktober; 17) 12 oktober; 18) 19 oktober; 19)
26 oktober; 20) 2 november; 21) 9 november; 22) 16 november; 23) 23 november; 24)
30 november; 25) 7 december; 26) 14 december; 27) 21 december; 28) 28 december;
29) 4 januari 1665; 30) 11 januari; 31) 18 januari; 32) 25 januari; 33) 1 februari; 34) 8 februari; 35) 15 februari; 36) 22 februari; 37) 1
maart; 38) 8 maart; 39) 15 maart; 40) 22
maart; 41) 29 maart; 42) 5 april; 43) 12 april;
44) 19 april; 45) 26 april; 46) 3 mei; 47) 10
mei.
- Een brief van neef GERARD HEUSCH, 1) 22
februari
1665.
- Een brief van zus ELISABETH HEUSCH
(1638-1708), 1) 5 april 1665.
- Een brief van zijn moeder, 1) 26 april
1665.
- Een brief van zijn oom JACOB JANSEN, 1) 26
april 1665
LITERATUUR: Heusch 2019.
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LITERATUUR: Van der Straelen 1858, 39; Sabbe
1928, 173-203; Prims 1932, 145-152, Verhoeven 2009a, 112-113.

REIZEN: Juli-augustus 1678,
Gelderland.
VERSLAGEN: Hinlopen 1678.

en

Grenoble, Bazel, Sedan, Metz, Calais en
Hamburg (Honingh 1654-1685).
LITERATUUR: Offerhaus 1990, 85-86.

HINLOPEN, GERARD
Hoorn, 30 september 1644 – Hoorn, 2 oktober 1691. Maakte in 1662 een plezierreis (17
jaar).

HONERT, ROCHUS VAN DEN [ook: VAN DEN
HONAERT]
Dordrecht, 13 maart 1572 – Den Haag, 30 januari 1638. Reisde in 1591 door Duitsland (19
jaar).

HOOFT, PIETER AERNOUTSZN.
Amsterdam, 1656 – 1684. Protestants, daarna
katholiek. Maakte een reis in 1674 (18 jaar).

Zoon van REYNIER HINLOPEN en TRIJNTJE
THIJSDR. VAN NOY. Studeerde rechten in
Leiden. In 1667 en 1668 maakte hij een educatiereis naar Frankrijk in het gezelschap van zijn
tante JUDITH DE LA BRETONNERIE en neef REINIER HINLOPEN. Hij behaalde in Orléans zijn licentiaat in de rechten. Tussen 1670 en 1671
maakte hij een lange reis naar Spanje, Italië, Sicilië, Griekenland en Istanbul, waarvan hij een
bijzonder lang en geïllustreerd verslag bijhield.
Was schepen van Hoorn in 1677 en 1679 en
vervulde daarna verschillende bestuurlijke posities. Diende in 1673 in de compagnie van kapitein G. SCHAGEN. Maakte naast bovenstaande
reizen verschillende plezierreizen door de
Nederlanden.

Zoon van CORNELIS HILLEWERVE en MECHTELD
THOLINX, schoonbroer van BALTHASAR II MORETUS (1615-74). Werd in 1660 tot het priesterschap gewijd en werd priester in de Sint-Jacobuskerk in Antwerpen. In 1664 en 1665
vergezelde hij als tutor de educatiereis van zijn
neven BALTHASAR III MORETUS (1646-96) en
PIETER GOOS (1645-1708), JAN THOLINX JR.
(1631-1705) en THEODOOR ANDRIES VAN KESSEL. Werd in 1675 tot de adelstand verheven en
beëdigd tot apostolisch protonotaris. Was eigenaar van het tegenwoordige Rubenshuis en
kasteel Ravenhof.

REIZEN: Mei-juni 1662, Zuidelijke Nederlanden; juni 1667-april 1668, Frankrijk en Engeland; juni 1670-augustus 1671, Spanje, Italië,
Griekenland en Turkije; februari 1673, Amsterdam; juli-augustus 1674, Zuidelijke Nederlanden; mei 1675, Friesland en Groningen; juni-juli, Zuidelijke Nederlanden; juliaugustus 1678, Utrecht en Gelderland; juli
1680/juni 1681, Den Bosch; juni 1683, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: Hinlopen 1662; Hinlopen
1667-1668; Hinlopen 1670-1671; Hinlopen
1672; Hinlopen 1674; Hinlopen 1675a; Hinlopen 1675b; Hinlopen 1678; Hinlopen
1680; Hinlopen 1681; Hinlopen 1683; Hinlopen 2009; Hinlopen 2014a; Hinlopen
2014b.
LITERATUUR: Hinlopen 2009, 1-58; Blom 2010,
172-193; Van den Boogert 2015.

REIZEN: September 1664-65, Duitsland, Oostenrijk en Italië.
VERSLAGEN: Moretus III 1664-1665.
ADDENDA: Rekening aan Balthasar Moretus II
(Hillewerve 1665).

HINLOPEN, NANNING
Maakte in 1678 een plezierreis per boot naar
Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland in het
gezelschap van zijn neef GERARD HINLOPEN
(1644-91) en VOLJARD SCHELLINGER.

HILLEWERVE, HENDRIK [ook: HENRICUS]
Antwerpen, 1621 – Antwerpen, 1694. Katholiek. Begeleidde in 1664-65 een educatiereis
naar Italië (43 jaar).
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Zoon van THOMAS VAN WESEL ROCHUSZ. en
IDA DE JONGE WILLEMSDR. Studeerde in Leiden
en reisde in 1591 naar Duitsland, waar hij een
graad in de rechtsgeleerdheid behaalde. Was
advocaat voor het Hof van Holland en in
1596 pensionaris van Dordrecht. Functioneerde als politiek commissaris tijdens de Synode
van Dordrecht in 1618 en 1619, evenals die in
Hoorn in 1623 en Enkhuizen in 1624. Maakte
in 1627 een diplomatieke reis naar Polen en
Zweden met medegezanten ANDRIES BICKER
(1586-1652) en SIMON VAN BEAUMONT
(1574-1654). De reis werd vastgelegd door
ABRAHAM BOOTH (1606-36). Reisde in 1635
voor een tweede maal naar Polen en Zweden
met ALBERT JOACHIMI (1560-1654) en JOAN
HUYDECOPER (1599-1661). Schreef Latijnse
tragedies en epigrammen.
REIZEN: 1591, Duitsland; mei 1627-juni 1628,
Zweden en Polen; april-oktober 1635, Polen,
Zweden en Denemarken.
VERSLAGEN: Booth 1627-1628; Booth 1632.
ADDENDA: Verbalen van de gezantschappen,
hierboven genoemd (SG 8356; 8375-8378).
LITERATUUR: BWN, VIII, 1047-1050; NNBW,
VIII, 817-819; RAA.
HONINGH, JOHANNES
1635 – 1692. Maakte in 1662 een reis naar
Frankrijk en Zwitserland (27 jaar).
Magistraat van Middelburg. Maakte in 1662
een reis naar Frankrijk en Zwitserland en in
1664 een reis naar Hamburg. Had contacten
met JACOB CATS (1577-1660), DANIËL HEINSIUS
(1620-81) en CHRISTIAAN HUYGENS (1629-95).
REIZEN: 1662, Frankrijk en Zwitserland; 1664,
Duitsland.
ADDENDA: Album amicorum, met inscripties
uit o.a. Antwerpen, Parijs, Moulin, Genève,

Zoon van ARNOUT HELLEMANS HOOFT
(1629-80) en MARIA VAN DER HOUVE (1629-63).
Bekeerde tot het katholicisme. Maakte in 1674
een reis naar Utrecht in het gezelschap van zijn
vader. In Utrecht werd hij kanunnik van de
Sint-Janskerk.
REIZEN: 1674, Utrecht.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1674.
LITERATUUR: Alberdingk Thijm 1881, 262-263;
Hellemans Hooft 2001, 49.
HOOFT, PIETER CORNELISZ.
Amsterdam, 16 maart 1581 – Den Haag, 21
mei 1647. Maakte in 1598-1601 een educatiereis naar Frankrijk en Italië (17 jaar).
Zoon van CORNELIS PIETERSZ. HOOFT
(1547-1626) en ANNA BLAEU. Bezocht de Latijnse school in Amsterdam en maakte tussen
1598 en 1601 een educatiereis naar Frankrijk
en Italië. Werkte aanvankelijk voor het handelskantoor van zijn neef PIETER JANSZ.
HOOFT (ca. 1574-1636) in La Rochelle en trok
van daar naar Zuid-Frankrijk en Italië. Voltooide na terugkeer zijn rechtenstudie. Vervulde
verschillende bestuurlijke taken, waaronder die
van drost van Muiden, baljuw van Gooiland
en hoofdofficier van Weesp en Weesperkarspel. Schreef een groot aantal gedichten en
toneelstukken, vertaalde fragmenten van TACITUS en schreef de Nederlandsche Historiën.
REIZEN: Februari 1598-mei 1601, Frankrijk,
Italië, Oostenrijk, Duitsland.
VERSLAGEN: Hooft 1598-1601; Hooft 1990.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
POËZIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: BWN, VIII, 1100-1111; NNBW,
IV, 771-777; Van Bork en Verkruijsse 1985,
278-281; Schenkeveld-van der Dussen
1990a, 253-272; Hooft 1990, 1-51; Verkruijsse 1997, 166-172; Porteman 1997, 123-134;
Duits 2009, 38-44.
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HOOGEVEEN, DIRCK VAN
Maakte in 1674-77 een educatiereis naar Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland in het
gezelschap van zijn neef COENRAAD RUYSCH
(1650-1731).
REIZEN: Mei 1674-77, Duitsland, Zwitserland,
Italië, Frankrijk.
VERSLAGEN: Ruysch 1674; Ruysch 1674-1677;
Ruysch 2017.
HOOGHTWOUDT(-HINLOPEN), MARGARETHA
Hoorn, 13 december 1648 – 20 februari 1684.
Maakte in 1683 een plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden (34 jaar).
Dochter van CORNELIS CLAESZ HOOGHTWOUDT
en GRIETJE CONINCK. Trouwde in 1674 met
DANIËL DE MAREZ (1641-81) en hertrouwde na
diens overlijden in 1683 met GERARD HINLOPEN (1644-91). Maakte in 1683 een plezierreis
naar de Zuidelijke Nederlanden in het gezelschap van haar echtgenoot en de gezinnen van
GERARD VAN TONGEN en RUTGER GROOT.
REIZEN: Juni 1683, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: Hinlopen 1683.
LITERATUUR: Hinlopen 2009, 31; Moss 2018,
99-112.
HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN [OOK: BATAVIER]
Dordrecht, 2 augustus 1627 – Dordrecht, 19
oktober 1678. Doopsgezind. Maakte in
1651-55 een kunstenaarsreis naar Duitsland,
Oostenrijk en Italië (24 jaar).
Zoon van de schilder DIRCK VAN HOOGSTRATEN (ca. 1595-1640) en MAYKE DE CONINCK (1598-1645). Werkte als leerling in het atelier van REMBRANDT VAN RIJN (1606-69).
Maakte een kunstenaarsreis naar Duitsland,
Oostenrijk en Italië tussen 1651 en 1655 en
deed onderweg onder andere Keulen, Regensburg, Wenen, Venetië, Milaan, Genua, Rome,
Napels en Florence aan. In Wenen stelde hij
zijn werken tentoon aan keizer FERDINAND III
(1608-57). Kreeg in Rome in 1652 de bijnaam
‘BATAVIER’. Tussen 1662 en 1667 werkte hij in
Londen. Publiceerde in 1678 het kunsttheoretische traktaat Inleyding tot de hooge schoole der
schilderkonst.
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REIZEN: Mei 1651-55, Duitsland, Oostenrijk,
Italië; mei 1622-67, Engeland.
ADDENDA: Verschillende schilderijen gemaakt
tijdens zijn reizen (RKD).
LITERATUUR: NNBW, VIII, 836-838; RKD;
Weststeijn 2013.
HOP, CORNELIS
Amsterdam, 3 juni 1685 – Amsterdam, 14 juli
1762. Reisde in 1702 door de Republiek (17
jaar).
Zoon van de Amsterdamse pensionaris JACOB
HOP (1654-1725) en ISABELLA MARIA HOOFT
(1659-1701). Reisde in 1702 en 1703 met zijn
vader door de Republiek en vergezelde in 1707
luitenant-generaal DANIËL VAN DOPFF (ca.
1655-1718) tijdens diens reis naar Duitsland en
Oostenrijk. Reisde in 1711 naar Duitsland en
Denemarken. Werd in 1715 bewindhebber van
de WIC en in 1720 directeur van de Sociëteit
van Suriname. Was tussen 1718 en 1725 ambassadeur in Frankrijk. Bekleedde verschillende bestuurlijke posities in Amsterdam, waaronder die van schepen, raad en burgemeester
(tussen 1653 en 1762).
REIZEN: Augustus 1702, Utrecht, Gelderland
en Overijssel; juli-september 1703, Zeeland
en Gelderland; januari-maart 1707, Duitsland en Oostenrijk; juli-oktober 1711, Duitsland en Denemarken; oktober 1718-december 1725, Frankrijk; juni 1728-april 1731,
Frankrijk.
VERSLAGEN: Hop 1702; Hop 1703; Hop 1707;
Hop 1711; Hop 1887, 227-336.
ADDENDA: Zie appendix B. Verbalen van de
gezantschappen, hierboven genoemd (SG
8715-8720; 8729).
LITERATUUR: BWN, VIII, 1240-1242; NNBW,
II, 601-602; RAA.
HOP, JACOB
Baron van het Heilige Roomse Rijk. Amsterdam, 31 juli 1654 – Amsterdam, 27 oktober 1725. Maakte in 1678 een diplomatieke
reis naar Frankrijk (24 jaar).
Zoon van CORNELIS HOP (1620-1704) en ANCLOECK. Reisde in 1678 naar Frankrijk
in het diplomatiek gezantschap van HIËRONYMUS VAN BEVERNINGH (1614-90). Diende tussen
THONIA

1680 en 1685 als pensionaris van Amsterdam
en vervulde tussen 1687 en 1700 verschillende
diplomatieke zendingen, onder andere naar
Berlijn en Wenen. Werd in 1699 baron van het
Heilige Roomse Rijk. Maakte in 1702 en 1703
militaire reizen in het gezelschap van zijn zoon
CORNELIS (1685-1762). Was tussen 1703 en
1712, gedurende de Spaanse Successieoorlog,
gedeputeerde te velde.
REIZEN: 1678, Frankrijk; augustus 1687-augustus 1689, Duitsland; september 1689-maart
1692, Engeland; november 1692-maart
1693/augustus-november 1693, Denemarken; augustus 1696-augustus 1697, Duitsland; augustus 1698-oktober 1700, Wenen;
augustus 1702, Utrecht, Gelderland en Overijssel; juli-september 1703, Zeeland en Gelderland; februari 1709-april 1710, Lille; junijuli 1710, Brussel.
VERSLAGEN: Hop 1702; Hop 1703.
ADDENDA: Verbalen van de gezantschappen,
hierboven genoemd (SG 8622-8623;
8631-8632; 8636-8638; 8648; 8660-8665).
LITERATUUR: BWN, VIII, 1242-1247; NNBW,
III, 613-614; RAA.
HORENKEN, GERARD
Heer van Dijksterhuis. Groningen, februari
1663 – Groningen, 6 september 1712. Maakte
in 1680-83 een educatiereis naar Frankrijk,
Zwitserland en Italië (17 jaar).
Zoon van EGBERT HORENKEN (1632-79) en SIBILLA HORENKEN TOT DIJKSTERHUIS (1641-79).
Studeerde in Groningen, Leiden en Utrecht.
Maakte tussen 1680 en 1683 een educatiereis
naar Frankrijk, Zwitserland, Italië, Duitsland
en Engeland in het gezelschap van zijn tutor
CAROLUS CASPARUS NEANDER (ºca. 1655). Was lid
van de Hoge Justitiekamer in Groningen en
curator van de hogeschool aldaar, evenals bewindhebber van de WIC.
REIZEN: April 1680-september 1682, Zuidelijke
Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland, Italië
en Engeland.
VERSLAGEN: Neander 1680-1683.
LITERATUUR: Formsma, Luitjens-Dijkveld Stol
en Pathuis 1973, 335-336; Frank-van Westrienen 1983, 328; Herfkens 1998, 20-22.
HOTTON, JOHANNES

Zoon van predikant GODFROY HOTTON. Maakte tussen 1655 en 1657 een educatiereis naar
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Engeland
en de Zuidelijke Nederlanden met ABRAHAM
TROMMIUS (1633-1710) en LOUIS WOLZOGEN
DE MENINGSTORF (1631-90).
REIZEN: April 1655-mei 1657, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Zuidelijke
Nederlanden.
VERSLAGEN: Gedrukt verslag van Trommius in
zijn autobiografie, getiteld ‘Bevindingen van
hem selven geduirende syn levens-loop tot
soo verre hy hadde opgetekent ende by een
versamelt (Trommius 1720).
LITERATUUR: Van Miert 2017, 59.
HUDDE, JOANNES
Heer van Waveren, Botshol en Ruige Wilnis.
Amsterdam, 23 april 1628 – Amsterdam, 15
april 1704. Maakte in 1649-51 een educatiereis
naar Italië en Frankrijk (21 jaar).
Geïdentificeerd door Grabowsky en Verkruijsse. Mogelijk gaat het om zijn broer HENDRICK
(1619-77) of JONAS (†1653), maar gezien de
reisleeftijd is Joannes de meest waarschijnlijke
kandidaat. Zoon van GERRIT HENDRICKSZ.
HUDDE (1595-1647) en MARIA WITSEN
(1597-1683). Studeerde rechten en geneeskunde in Leiden. Maakte tussen 1649 en 1651 een
educatiereis naar Italië, Zwitserland en Frankrijk in het gezelschap van ARNOUT HELLEMANS
HOOFT (1629-80), REYER ANSLO (1626-69), zijn
neef ROMBOUT HUDDE (1620-79), IJSBRAND
KIEFT, BLOM en OOMS. Maakte als leerling van
FRANS VAN SCHOOTEN (1615-60) carrière als
wiskundige. Publiceerde verschillende wiskundige werken. Mogelijk maakte hij een reis naar
Saumur in 1659 om zijn studie in de rechten te
voltooien. Vervulde verschillende ambten in
Amsterdam, waaronder dat van vroedschap,
schepen en thesaurier-ordinaris. Werd door
stadhouder WILLEM III (1650-1702) aangesteld
als burgemeester van Amsterdam in 1672, een
ambt dat hij tot 1703 meerdere malen
bekleedde.
REIZEN: September 1649-november 1651,
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland en
Frankrijk; 1659, Frankrijk.

- 377 -

Reisbescheiden

VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1649-1651; Hellemans Hooft 2001.
LITERATUUR: BWN, VIII, 1395-1397; NNBW,
I, 1172-1176; RAA; Mac Lean 1971,
144-162; Vermij 1995, 25-35; Klever 1997,
53-60; Hellemans Hooft 2001, 22; Houtzager 2005, 155-163.
HUDDE, ROMBOUT
Amsterdam, augustus 1620 – Amsterdam, oktober 1679. Maakte in 1649-51 een educatiereis naar Italië en Frankrijk (29 jaar).
Zoon van HENDRICK HUDDE (1591-1637) en
CLARA NIJS (1599-1648). Maakte tussen 1649
en 1651 een educatiereis naar Italië, Zwitserland en Frankrijk in het gezelschap van ARNOUT HELLEMANS HOOFT (1629-80), de dichter
REYER ANSLO (1626-69), zijn neef JOANNES
HUDDE (1628-1704), IJSBRAND KIEFT, BLOM en
OOMS. Werkte als advocaat en werd onder andere aangesteld als raad en schepen van Amsterdam tussen 1674 en 1679.
REIZEN: September 1649-november 1651,
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland en
Frankrijk.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1649-1651; Hellemans Hooft 2001.
LITERATUUR: Elias 1902-1905, II, 578; Hellemans Hooft 2001, 22.
HUYBERT, PIETER DE
Heer van Burg en Kraaienstein. Middelburg, 1
april 1622 – Den Haag, 7 januari 1695. Maakte
in 1656 een diplomatieke reis naar Polen (34
jaar).
Zoon van ANTHONY ANTHONISZ. DE HUYBERT
(ca. 1585-ca. 1630) en JOHANNA HAECX
(º1591). Studeerde in Leiden en werd in 1655
ambassadeur extraordinaris in het gezantschap
naar de Zweedse koning. Maakte een diplomatieke reis naar Polen in 1656 samen met
GOVERT VAN SLINGELANDT (1623-90), FREDERIK
VAN DORP (1612-79) en JOHAN ISBRANDTSZ
(1621-1702). ADRIAEN SCHAGEN (1633-99)
deed verslag. Was lid van meerdere diplomatieke missies, onder andere naar Zweden in 1659.
Werd in 1659 benoemd tot secretaris van de
Staten van Zeeland en bekleedde tussen 1664
en 1687 het ambt van raadpensionaris van
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Zeeland. Onderhandelde tijdens de Vrede van
Breda in 1667.
REIZEN: 1656, Polen en Zweden; juni 1659-januari 1660, Denemarken.
VERSLAGEN: Schagen 1656; Schagen 1968.
ADDENDA: Brievenboek en minuut van het
journaal van de gezantschappen, hierboven
genoemd (SG 8493; 8501).
LITERATUUR: RAA; Schagen 1968, 16-17.
HUYDECOPER, JOAN JR.
Heer van Maarsseveen en Neerdijk. Amsterdam, 21 februari 1625 – Amsterdam, 1 december 1704. Maakte in 1647-49 een educatiereis
naar Frankrijk en Zwitserland (22 jaar).
Zoon van JOAN HUYDECOPER (1559-1661) en
MARIA COYMANS (1603-47). Studeerde in
Utrecht en promoveerde in Leiden in de rechten. Maakte tussen 1647 en 1649 een educatiereis naar Frankrijk, Zwitserland en Italië, maar
bleef in Genève steken. Reisde in 1655 als gezant naar het hof van Brandenburg in het
gezelschap van zijn vader, JOAN CORVER
(1628-1716)
en
PIETER
DE
GRAEFF
(1638-1707). Bekleedde verschillende posities
in Amsterdam, waaronder die van schepen en
raad. Was dertien keer burgemeester tussen
1672 en 1693.
REIZEN: 1647-49, Frankrijk en Zwitserland;
april-juni 1655, Duitsland.
VERSLAGEN: Huydecoper 1648a; Huydecoper
1648b; Huydecoper 1649; De Graeff 1655;
De Graeff 1918, 149-168.
ADDENDA: Stukken over de ambassade naar
Berlijn in 1655 (Huydecoper 1655).
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: Elias 1902-1905, I, 518-519;
Kooijmans 1996, 59-68; Kooijmans 1997,
113-218.
HUYDECOPER, JOAN SR.
Ridder in de orde van St.-Michiel, heer van
Thamen, Blokland, Uithoorn en Kudelstaart,
van Maarsseveen en Neerdijk. Amsterdam,
1599 – Amsterdam, 25 oktober 1661. Maakte
in 1635 een diplomatieke reis naar Polen en
Zweden (36 jaar).

Zoon van JAN JACOBSZ. BAL (ca. 1541-1625) en
LIJSBETH GERRITSDR. VAN GEMEN (1566-1652).
Was bewindhebber van de VOC en raad en
schepen van Amsterdam. Was zesmaal burgemeester tussen 1651 en 1660. Maakte een diplomatieke reis naar Polen in het gezantschap
van ROCHUS VAN DEN HONERT (1572-1638) en
ALBERT JOACHIMI (1560-1654) in 1635, waar hij
onderhandelde over de vrede tussen Polen en
Zweden. Werd door CHRISTINA VAN ZWEDEN
(1626-89) in 1637 in de ridderstand verheven.
In 1655 reisde hij met zijn zoon JOAN
(1625-1704), JOAN CORVER (1628-1718) en PIETER DE GRAEFF (1638-1707) naar het hof van
Brandenburg om te spreken over een bondgenootschap tegen Zweden en op te treden als
peetoom bij de doop van KAREL EMIEL
(1655-74), keurvorst van Brandenburg.
REIZEN: April-oktober 1635, Polen; april-juni
1655, Duitsland.
VERSLAGEN: De Graeff 1655; De Graeff 1918,
149-168.
ADDENDA: Verbalen van de gezantschappen,
hierboven genoemd (8375-8378); stukken
over de ambassade naar Berlijn in 1655
(Huydecoper 1655).
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
POËZIE: Een gedicht van JAN VOS (1612-67)
over de reis naar Brandenburg in 1655, 1)
‘Yvoore kop, door zyn Keurvorstelyke
Doorluchtigheidt van Brandenburg gedreit,
en aan den Ed. Heer Joan Huidekooper,
Ridder, Heer van Maarsseveen, &c Gezant
weegens Amsterdam, te Berlyn vereert’ (Vos
1662, 217-218).
LITERATUUR: BWN, VIII, 1493-1494; RAA;
Elias 1902-1905, I, 384-385; Ottenheym
1991, 131-137.
HUYDECOPER, JOSEPH
Heer van Maarsseveen en Neerdijk. Amsterdam, 17 maart 1667 – Amsterdam, 11 januari
1709. Maakte rond 1688 een educatiereis naar
Frankrijk (21 jaar).
Zoon van JOAN HUYDECOPER (1625-1704) en
SOPHIA COYMANS (1636-1714). Maakte rond
1688 een educatiereis naar Frankrijk. Was secretaris en schepen van Amsterdam en werd in
1705 bewindhebber van de Oost-Indische
Compagnie.

REIZEN: 1688, Frankrijk.
ADDENDA: Paspoort voor de terugreis naar de
Republiek, 1688 (Paspoort van de koning 1688)
LITERATUUR: Elias 1905, 681-682.
HUYGENS, CHRISTIAAN
Heer van Zeelhem. Den Haag, 14 april 1629 –
Voorburg, 8 juli 1695. Maakte in 1649 een reis
naar Denemarken (20 jaar).
Zoon van CONSTANTIJN HUYGENS (1596-1687)
en SUZANNA VAN BAERLE (1599-1637), broer
van CONSTANTIJN (1628-97), LODEWIJK
(1631-99), PHILIPS (1633-57) en SUSANNA
(1637-1725). Studeerde rechten en wiskunde in
Leiden en zette zijn studie voort in Breda. Was
een vooraanstaande wiskundige, natuurkundige en deed verschillende wetenschappelijke
uitvindingen en ontdekkingen, waaronder de
uitvinding van het slingeruurwerk. Publiceerde
verschillende wetenschappelijke werken. Trad
in 1649 op als secretaris van graaf HENDRIK
VAN NASSAU-SIEGEN (1611-52) tijdens diens
reis naar Denemarken. Reisde in 1655 naar
Frankrijk met zijn broer Lodewijk, waar hij
zijn licentiaat behaalde in Angers. Reisde naar
Frankrijk en Engeland tussen 1660 en 1661 en
bezocht Londen in 1663. Kreeg in 1666 een
positie aan de Académie Française en verbleef
in Parijs tot 1681.
REIZEN: September-najaar 1649, Denemarken;
1655, Frankrijk; oktober-mei 1661, Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk; juni-september
1663, Londen; april 1666-september 1670/
juni 1671-maart 1673/juni 1678-september
1681, Frankrijk; maart-mei 1668, Duitsland.
VERSLAGEN: Huygens 1655; Huygens 1660-61;
Huygens 1663; Huygens 1950a, 461-496;
Huygens 1950b, 525-565.
ADDENDA: Verbaal van het gezantschap naar
Duitsland, hierboven beschreven (SG 8903).
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B voor de
correspondentie van 1660-61 en 1663. Zie
ePistolarium voor de brieven tijdens zijn verblijf in Parijs tussen 1666 en 1681.
Vier Franse brieven over de reis naar Denemarken in 1649 (ePistolarium).
- Drie brieven van Constantijn Huygens sr.
aan Hendrik van Nassau-Siegen, 1) Zuili-
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chem, 23 september 1649; 2) Den Haag, 9
oktober; 3) 30 oktober.
- Een brief van Hendrik van Nassau-Siegen
aan Constantijn Huygens sr., 1) Bentheim,
16 oktober 1649.
Twintig Franse brieven over zijn reis naar
Frankrijk in 1655.
- Zeven brieven aan Constantijn jr., 1) Parijs,
23 juli 1655; 2) 1 oktober; 3) 22 oktober; 4)
22 oktober; 5) 29 oktober; 6) 29 oktober; 7)
6 november.
- Vijf brieven aan zijn vader, 1) Parijs, augustus 1655; 2) 6 augustus; 3) 24 september; 4)
10 oktober; 5) 26 november.
- Een brief aan DIDERIK VAN LEIDEN VAN
LEEUWEN (1628-82), 1) Parijs, 1 oktober
1655.
- Vijf brieven van Constantijn, 1) Den Haag,
12 augustus 1655; 2) 2 september; 3) 23 september; 4) Voorburg, 14 oktober; 5) 28
oktober.
- Een brief van VALENTIN CONRART
(1603-75) aan Christiaan Huygens, 1) Parijs,
30 november 1655.
- Een brief van GOTTFRIED ALOYS KINNER
VAN LÖWENTHURN (º1610), 1) Wroclaw (P),
11 november 1655.
LITERATUUR: BWN, VIII, 1517-1526; NNBW,
I, 1180-1186; RKD; Van Geer 1906, 1-22;
Van Geer 1907, 37-64; Kox en Polak 1979,
279-291; Kox en Polak 1990, 34-48;
Feingold 1996, 22-34; Keesing 1996, 14-19;
Vermij 2004; Keesing 2013; Leerintveld
2013.
HUYGENS, CONSTANTIJN JR.
Heer van Zuilichem. Den Haag, 10 maart
1628 – Den Haag, 2 november 1697. Maakte
in 1649 een diplomatieke reis naar Engeland
(21 jaar).
Zoon van CONSTANTIJN HUYGENS (1596-1687)
en SUZANNA VAN BAERLE (1599-1637), broer
van
CHRISTIAAN
(1629-95),
LODEWIJK
(1631-99), PHILIPS (1633-57) en SUSANNA
(1637-1725). Studeerde rechten in Leiden en
hielp zijn vader tijdens diens post als secretaris
van FREDERIK HENDRIK (1584-1647) en WILLEM II (1626-50). Reisde in februari en maart
1649 naar Engeland in het gezantschap van
ADRIAAN PAUW (1585-1653). Maakte een edu- 380 -
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catiereis naar Frankrijk, Zwitserland en Italië
tussen 1649 en 1651. Assisteerde zijn broer
Christiaan bij zijn natuurwetenschappelijke onderzoek. Werd secretaris van WILLEM III
(1650-1702) in 1672 en bekleedde die positie
tot zijn dood. Deed verslag van verschillende
militaire expedities in die jaren.
REIZEN: Februari-maart 1649, Engeland; mei
1649-51, Frankrijk, Zwitserland en Italië;
september-december 1673/mei oktober
1675, Zuidelijke Nederlanden; april-september 1676/maart-september 1677, Zuidelijke
Nederlanden en Frankrijk; maart-augustus
1678, Zuidelijke Nederlanden; septembernovember 1681, Zuidelijke Nederlanden en
Duitsland; oktober 1688-september 1696,
Engeland.
VERSLAGEN: Huygens 1649-1650; Huygens
1673; Huygens 1675; Huygens 1676; Huygens 1677; Huygens 1678; Huygens 1680;
Huygens 1688-1697; Huygens 1876; Huygens 1877; Huygens 1881; Huygens 1888.
ADDENDA: Verschillende tekeningen tijdens
zijn reizen. Zie appendix B.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: BWN, VIII, 1516-1517; NNBW,
I, 1190; RKD; Heijbroek 1983; Heijbroek
1987, 167-172; Keesing 1996, 14-19; Schenkeveld-van der Dussen 1998, 178-185; Dekker 1999, 94-109; Dekker 2000a, 94-102;
Dekker 2000b, 133-144; Leerintveld 2013;
Dekker 2013a; Dekker 2016.
HUYGENS, CONSTANTIJN SR.
Heer van Zuilichem. Den Haag, 4 september
1596 – Den Haag, 26 maart 1687. Maakte in
1618 een diplomatieke reis naar Engeland (21
jaar).
Zoon van CHRISTIAAN HUYGENS SR.
(1551-1624)
en
SUSANNA
HOEFNAGEL
(1561-1633),
vader
van
CONSTANTIJN
(1628-97), CHRISTIAAN (1629-95), LODEWIJK
(1631-99), PHILIPS (1633-57) en SUSANNA
(1637-1725). Studeerde rechten in Leiden en
werkte als advocaat. Maakte in 1618 een reis
naar het Engelse hof, waar hij de vorst JACOBUS
I (1566-25) ontmoette, die hem enkele jaren later tot ridder sloeg. In 1620 reisde hij naar Venetië in het gezantschap van FRANÇOIS VAN
AERSSEN (1572-1641). Tussen 1621 en 1624

reisde hij als diplomaat naar Engeland in het
gezantschap van François van Aerssen, DIEDERICK BAS (1569-1637) en HENDRIK VAN TUYLL
VAN SEROOSKERKEN (1574-1627). In 1625 werd
hij secretaris van FREDERIK HENDRIK
(1584-1647), een post die hij tot diens dood
vervulde. In 1654 inspecteerde hij de landerijen van de Oranjes in Luxemburg. In 1656 en
1657 werd hij als gezant naar Brussel gezonden en in 1661 naar Parijs samen met zijn
zoon Lodewijk. Was eerste raad en rekenmeester van WILLEM III (1650-1702). Had grote belangstelling voor poëzie, muziek en de beeldende kunsten en publiceerde verschillende
toneelstukken en gedichten.
REIZEN: 1618, Engeland; april-augustus 1620,
Duitsland, Zwitserland en Italië; december
1621-juli 1624, Engeland; juni-september
1654, Zuidelijke Nederlanden, Duitsland,
Luxemburg; 1656-57, Brussel; 1661, Parijs.
VERSLAGEN: Huygens 1620; Van Aerssen van
Sommelsdijk 1620; Boelen 1621-1624; Huygens 1624a; Huygens 1624b; Huygens 1654;
Van Aerssen van Sommelsdijk 1853, 45-137;
Huygens 1892-1899, VI, 199-202; Huygens
2003; Huygens 2013.
ADDENDA: Zie appendix B voor de reis in
1621-24. Verslagen, verbalen en concept-verbalen van zijn diplomatieke reizen, hierboven genoemd (SG 8326-8327; 8343-8344).
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B. Zestien
Nederlandse en Franse brieven tijdens zijn
reis naar Engeland in 1618, van zijn ouders
(15) en van zijn oom MAURITS HUYGENS
(1595-1642). Circa 156 brieven tijdens zijn
diplomatieke reis naar Engeland in 1621-24,
waaronder negenenzestig brieven met zijn
ouders, veertien brieven met zijn oom Maurits, veertien brieven met JACOB CATS
(1577-1660), negen brieven met DANIËL
HEINSIUS (1580-1655) en zeven brieven van
DOROTHEA VAN DORP (1592-1657). Verschillende ambtelijke brieven van zijn reizen in
1656-1757 en 1661.
POËZIE: Zie appendix B. Vier Latijnse gedichten over zijn reis naar Engeland in 1618, 1)
‘Ad iuventutum Ziriciaeam elegia apologetica
(Zierikzee, 31 maart 1618; 2) ‘Constantini
Huygens in Angliam abituri ad patriam tumultuantem ἀπόταξις’ (25 mei 1618), 3)
‘Coram rege Britanniae cithara canturus’

(over zijn ontmoeting met Jacobus I); 4)
‘Constantinus Huygens ex magna Britannia
redux patriam salutat’.
Vier Nederlandse en Latijnse gedichten over
zijn diplomatieke reizen tussen 1621 en
1624, 1) ‘Sonnet tot afscheyt, staende opde
reyse naer Engelandt, aen heere P.C. Hooft’
(17 januari 1621, aan P.C. HOOFT
(1581-1647)); 2) ‘Academiae Oxoniensi perpetuum florere’ (over Oxford); 3) ‘Muyden,
ick kom’; 4) ‘Op een’ mis-luckte Muydsche
reyse, vermits het afwesen des heeren
drossarts Hooft’. Een gedicht van Hooft tijdens deze jaren: ‘Behouden reis, naer Engeland door den heere Drossart Hooft, aen
mij’.
Twee Latijnse gedichten over zijn reis naar
Frankrijk in 1661, 1) ‘In villam amoenissimam d. Hesselini, Essonae, cujus portae insculptum est Parva qvidem, sed’ (27 november 1661, over het kasteel van Essone); 2)
‘La mode de roy’ (2 december 1661).
LITERATUUR: BWN, VIII, 1505-1516; NNBW,
I, 1186-1190; Huygens 1971; Van Bork en
Verkruijsse 1985, 291-293; Leerintveld 1996,
192-202; Schenkeveld-van der Dussen 1998,
178-185; Blom 2003, 8-11; Huygens 2003,
1-39; Huygens 2013, 1-66; Gosseye, Blom en
Leerintveld 2013; Pieters 2014.
HUYGENS, LODEWIJK
Heer van Monnikeland. Den Haag, 13 maart
1631 – Rotterdam, 30 juni 1699. Reisde in
1650 naar Duitsland (19 jaar).
Zoon van CONSTANTIJN HUYGENS (1596-1687)
en SUZANNA VAN BAERLE (1599-1637), broer
van CONSTANTIJN (1628-97), CHRISTIAAN
(1629-95), PHILIPS (1633-57) en SUSANNA
(1637-1725). Studeerde in Breda. Reisde in
1650 naar Duitsland samen met WILLIAM,
GRAAF VAN CRAVEN (1608-97) en reisde in 1651
en 1652 mee in het gezantschap van JACOB
CATS
(1577-1660),
GERARD
SCHAAP
(1599-1654) en PAULUS VAN DER PERRE (ca.
1598-1653). Reisde in 1655 naar Frankrijk met
zijn broer Christiaan en behaalde in Angers
zijn licentiaat. In 1660 en 1661 reisde hij naar
Spanje in het gezantschap van JOHAN VAN
MERODE (1607-66), GODARD ADRIAAN VAN
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REEDE VAN AMERONGEN (1621-91) en PHILIPS
AEBINGA VAN HUMALDA (ca. 1616-74). Bezocht
Parijs voor een tweede maal in 1670. In 1672
werd hij benoemd tot drossard van Gorinchem en het land van Arkel, maar hij werd
aangeklaagd en veroordeeld voor machtsmisbruik. Was vanaf 1686 gecommitteerde raad
van de Admiraliteit van de Maas.
REIZEN: Voorjaar 1650, Duitsland; december
1651-juli 1652, Engeland; 1655, Frankrijk;
oktober
1660-maart
1661,
Spanje;
1661/1670, Frankrijk.
VERSLAGEN: Huygens 1651-1652; Schagen
1651-1652; Huygens 1655; Huygens
1660-1661; De Mey 1840, 205-214; Huygens
1950b, 461-496; Huygens 1982; Huygens
2005.
ADDENDA: Zie appendix B.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B. De reis
van Lodewijk in 1650 wordt vermeld in een
brief van Christiaan (1629-95) aan Constantijn jr. (1628-97), 1) Den Haag, 24 januari
1650 (ePistolarium).
Zes brieven van Christiaan tijdens Lodewijks
reis naar Parijs in 1661, 1) Den Haag, 9 juni
1661; 2) 21 juli; 3) 16 november; 4) 23 november; 5) 30 november; 6) 7 december.
Elf Franse brieven van Constantijn jr. tijdens Lodewijks reis naar Parijs in 1670, 1)
Den Haag, 10 april 1670; 2) 17 april; 3) 17
april; 4) 2 mei; 5) 8 mei; 6) 22 mei; 7) 29 mei;
8) 4 juni; 9) 10 juli; 10) 10 juli; 11) 14 augustus. Een brief van Lodewijk aan Constantijn
jr., 1) Parijs, mei 1670.
LITERATUUR: BWN, VIII, 1529; NNBW, I,
1190-1191; RAA; Huygens 1982, 1-30;
Stamhuis 1996, 161-169; Huygens 2005,
1-67; Ebben 2018, 118-134.
HUYGENS, PHILIPS
Den Haag, 12 oktober 1633 – Malbork (P), 14
mei 1657. Maakte in 1656 een diplomatieke
reis naar Polen (23 jaar).
Zoon van CONSTANTIJN HUYGENS (1596-1687)
en SUZANNA VAN BAERLE (1599-1637), broer
van CONSTANTIJN (1628-97), CHRISTIAAN
(1629-95), LODEWIJK (1631-99) en SUSANNA
(1637-1725). Reisde in 1656 naar Polen in het
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gezantschap van GOVERT VAN SLINGELANDT
(1623-90), FREDERIK VAN DORP (1612-79), PIETER DE HUYBERT (1622-95) en JOHAN ISBRANDTSZ (1621-1702). De reis werd beschreven door ADRIAEN SCHAGEN (1633-99).
Stierf onderweg aan buikloop.
REIZEN: Maart-mei 1656, Polen.
VERSLAGEN: Schagen 1656; Schagen 1968.
ADDENDA: Minuut van het journaal van het gezantschap, hierboven beschreven (SG 8493).
CORRESPONDENTIE: Twee brieven aan zijn
broer Christiaan, 1) Gdańsk, 6 mei 1656; 2)
Malbork, 30 mei. Over zijn dood wordt gesproken in een brief van Christiaan aan DAVID VAN BAERLE (1595-1671) (ePistolarium).
LITERATUUR: RKD; Schagen 1968, 19.

I
ISBRANDTSZ,
JOHAN
[ook:
YSBRANDS,
JOHANNES]
Groningen, 6 december 1621 – Groningen, 1
april 1679. Reisde en studeerde in Frankrijk
rond 1636-43 (ca. 15 jaar).
Zoon van HIERONYMUS ISBRANDTSZ en HYLKE
NOORTHOORN. Studeerde in Groningen en Orléans en promoveerde in Groningen. Bekleedde verschillende ambten, waaronder die van
gecommitteerde van de Staten-Generaal, gedeputeerde der provincie en lid van de Raad van
State. Maakte een diplomatieke reis naar Polen
in 1656 samen met medegezanten GOVERT VAN
SLINGELANDT (1623-90), FREDERIK VAN DORP
(1612-79) en PIETER DE HUYBERT (1622-95).
De reis werd beschreven door ADRIAEN SCHAGEN (1633-99). Reisde als diplomaat in 1665
naar Zweden en was in 1668 onderhandelaar
bij de Triple Alliantie. Maakte in 1673 en 1674
een diplomatieke reis naar Aken en Keulen.
REIZEN: Ca. 1636-43, Frankrijk; maart-juni
1656, Zweden en Polen; 1665, Zweden; mei
1673-mei 1674, Aken en Keulen.
VERSLAGEN: Schagen 1656; Schagen 1968.
ADDENDA: Minuut van het journaal van de gezantschappen, hierboven beschreven (SG
8493; 8566-8570).
LITERATUUR: BWN, XXI, 15-16; Schagen 1968,
17-18.

J
JOACHIMI, ALBERT
Heer van Oostende, Vinninge en Hoedekenskerke. Goes, 1560 – Goes, 17 mei 1654. Reisde
in 1610 naar Engeland (50 jaar).
Was pensionaris van Goes en vanaf 1600 lid
van de Zeeuwse delegatie in de Staten-Generaal. Was in 1610 gezant in Engeland en werd
door JACOBUS I (1566-1625) geridderd. Maakte
deel uit van verschillende gezantschappen, onder andere naar Zweden en Rusland in
1615-16, Duitsland in 1621 en Engeland in
1624-25. Was vanaf 1625 ambassadeur in Londen. Maakte een diplomatieke reis naar Polen
en Zweden in het gezantschap van ROCHUS
VAN DEN HONERT (1572-1638) en JOAN HUYDECOPER SR. (1599-1661) in 1635, waar hij onderhandelde over de vrede.
REIZEN: April-juni 1610, Engeland; juni 1614,
Wesel; september-december 1614, Xanten;
augustus 1615-augustus 1616, Zweden en
Rusland; mei-augustus 1618, Denemarken;
juni-augustus 1622, Kleef; februari-juli
1624/juni-oktober
1625/maart-augustus
1627/januari 1628-maart 1629/maart 1632augustus 1634, Engeland; april-oktober
1635, Polen, Zweden en Denemarken;
augustus-november 1636/januari 1644-mei
1645/december 1651-juli 1652, Engeland
ADDENDA: Rapporten en verbalen van de gezantschappen, hierboven beschreven (SG
8315; 8322-8323; 8325-8327; 8340; 8344;
8346; 8354; 8357-8358; 8371; 8381;
8396-8397; 8460-8462; 9715; LO 56-57;
Aanw. 1e afd. ARA, 116; 303; 902-903;
1286-1289; 1291).
LITERATUUR: BWN, IX, 146-150; NNBW, VI,
861-862. RAA.
JONG, AGATHA DE
Maakte in 1669 een plezierreis naar Antwerpen en Brussel in het gezelschap van haar kinderen, MARGARETHA BRIEL (1617-85) en haar
kinderen CORNELIS (1646-1721), JOHANNA
(1643-94) en CECILIA DE JONGE VAN ELLEMEET
(1645-86).

ADDENDA: Geschreven portret, getiteld ‘Pourtraict’, op Agatha de Jong van Cornelis de
Jonge van Ellemeet (169-171).
LITERATUUR: Moss 2018, 99-112.
JONGE VAN ELLEMEET(-VAN BREDEHOFF VAN
OOSTHUIJZEN, CECILIA DE. Brielle, 24 januari
1645 – 14 augustus 1686. Maakte in 1669 een
plezierreis naar Antwerpen en Brussel (24
jaar).
Dochter van JACOB DE JONGE VAN ELLEMEET
(1601-150) en MAGDALENA BRIEL (1617-85),
zus van JOHANNA (1643-93) en CORNELIS
(1646-1721). Maakte in 1669 een plezierreis
naar Antwerpen en Brussel in het gezelschap
van haar moeder, zus en broer, familievriend
AGATHA DE JONG en haar kinderen. Trouwde
in 1682 met FRANÇOIS VAN BREDEHOFF VAN
OOSTHUIJZEN (º1641).
REIZEN: Mei 1669, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAG: De Jonge van Ellemeet 1669.
JONGE

VAN

ELLEMEET(-VERHEIJE), JOHANNA

DE

Brielle, 20 oktober 1643 – 5 december 1693.
Maakte in 1669 een plezierreis naar Antwerpen en Brussel (26 jaar).
Dochter van JACOB DE JONGE VAN ELLEMEET
(1601-50) en MAGDALENA BRIEL (1617-85), zus
van CORNELIS (1646-1721) en CECILIA
(1648-86). Maakte in 1669 een plezierreis naar
Antwerpen en Brussel in het gezelschap van
haar moeder, zus en broer, AGATHA DE JONG
en haar kinderen. Trouwde in 1664 met JACOB
VERHEIJE (1640-1718), raadpensionaris van
Zeeland.
REIZEN: Mei 1669, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: De Jonge van Ellemeet 1669.
JONGE VAN ELLEMEET, CORNELIS DE
Heer van Ellemeet, in Elkerzee, van Poortvliet,
Kloetinge, Schipluiden, Hodenpijl, St.
Maartensrecht en Dalem. Brielle, 6 mei
1646 – Den Haag, 12 maart 1721. Maakte in
1666 een plezierreis naar Gelderland en Kleef
(20 jaar).

REIZEN: Mei 1669, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: De Jonge van Ellemeet 1669.
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Zoon van JACOB DE JONGE VAN ELLEMEET
(1601-50) en MAGDALENA BRIEL (1617-85),
broer van JOHANNA (1643-93) en CECILIA
(1648-86). Studeerde filosofie in Leiden en
promoveerde in de rechten in Angers. Reisde
in 1666 naar Gelderland en Kleef. Maakte in
1666 en 1667 een educatiereis naar Frankrijk
en Engeland in het gezelschap van neef PIETER PIETERSON, JUSTUS VAN DER CIJS en (vanaf
Parijs) neef CORNELIS DE JONGE VAN OOSTERLAND (1645-94). In 1669 maakte hij een
plezierreis naar Antwerpen en Brussel. Was
leenman en heemraad van Voorne en pensionaris van Brielle en Rotterdam. Werd in 1674
benoemd tot ontvanger-generaal van de Verenigde Nederlanden. Verder speculeerde hij in
effecten en landerijen. Tussen 1680 en 1682
liet hij het landgoed Duinrell in Wassenaar
aanleggen.
REIZEN: Juli-augustus 1666, Gelderland en
Kleef; september 1666-november 1667, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland
en Engeland; mei 1669, Zuidelijke
Nederlanden.
VERSLAGEN: De Jonge van Ellemeet 1666; De
Jonge van Ellemeet 1666-1667; De Jonge
van Ellemeet 1669.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: NNBW, III, 650; RAA; De Muinck 1965; Terwen-De Loos 1970; Gelderblom
et al. 2004; Zandvliet 2010, 21-22; Moss
2018, 99-112.
JONGE VAN OOSTERLAND, CORNELIS DE
Heer van Oosterland. Middelburg, 9 januari
1645 – Middelburg, 31 december 1694. Maakte in 1666-67 een educatiereis naar Frankrijk
en Engeland (21 jaar).
Zoon van JOHAN BONIFACIUS DE JONGE
(1614-54) en LEVINA STAVENISSE (1622-56).
Maakte in 1666 en 1667 een educatiereis naar
Frankrijk en Engeland in het gezelschap van
PIETER PIETERSON, JUSTUS VAN DER CIJS en neef
CORNELIS DE JONGE VAN ELLEMEET
(1646-1721). Was raad en schepen van
Middelburg.
REIZEN: September 1666-november 1667, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland
en Engeland.
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VERSLAGEN: De Jonge van
1666-1667.
LITERATUUR: De Vos 1982, 150.

Ellemeet

JORDENS, HENDRIK
Deventer, 1663 – Deventer, 1715. Maakte in
1684-85 een educatiereis naar Engeland,
Frankrijk en Zwitserland (21 jaar).
Zoon van burgemeester JOAN JORDENS
(1639-93) en GEERTRUID STEENBERGEN. Maakte
in 1684 en 1685 een educatiereis naar Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland in
het gezelschap van zijn neef ANTONI EECKHOLT. Werd in 1685 stadsecretaris van Deventer en in 1693 griffier van de Gedeputeerde
Staten van Overijssel. Later bekleedde hij het
ambt van ontvanger-generaal van Twente.
REIZEN: Oktober 1684-juni 1685, Engeland,
Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.
VERSLAGEN: Jordens 1684-1685.
LITERATUUR: LSD.

K
KABEL, ADRIAAN VAN DER [OOK: GEESTIGHEIT]
Rijswijk, ca. 1630 – Lyon (FR), 15 januari
1705. Protestants, daarna katholiek. Maakte in
1655-66 een kunstenaarsreis naar Frankrijk en
Italië (ca. 15 jaar).
Zoon van CORNELIS JANSZ. VAN DER KABEL en
MAERTJE PHILIPSDR. Was een leerling van JAN
VAN GOYEN (1596-1656) in Den Haag en leefde tussen 1655 en 1658 in Lyon. Leefde en
werkte in Rome tussen 1659 en 1666, waar hij
meermaals in aanraking kwam met de politie
wegens vechtpartijen en het verboden bezit
van een degen. Zijn jongere broer ENGEL (ºca.
1641) reisde met hem mee. Kreeg de bentnaam ‘GEESTIGHEIT’. Vestigde zich in 1668 in
Lyon.
REIZEN: 1656-58, Frankrijk; 1659-66, Italië.
ADDENDA: Verschillende schilderijen gemaakt
tijdens zijn reizen (RKD), schetsboek van
zijn reizen (vermist).
LITERATUUR: NNBW, VII, 257-259; RKD,
Schatborn 2001, 169-172; Salverda 2009.

KABEL, ENGEL VAN DER [OOK: CORYDON]
Rijswijk, ca. 1641. Protestants, daarna katholiek. Maakte in 1660-68 een kunstenaarsreis
naar Italië (ca. 19 jaar).
Zoon van CORNELIS JANSZ. VAN DER KABEL en
MAERTJE PHILIPSDR. Maakte tussen 1660 en
1668 een kunstenaarsreis naar Rome samen
met zijn broer ADRIAAN (ca. 1630-1705). Kreeg
de bentnaam ‘CORYDON’. Vestigde zich samen
met zijn broer in Lyon, waar hij meermaals bestuurslid van het kunstenaarsgilde werd.
REIZEN: 1660-68, Italië.
LITERATUUR: RKD; Salverda 2009.
KESSEL, THEODOOR ANDRIES VAN
Antwerpen, 1640 – Antwerpen, 1690. Katholiek. Maakte in 1664-65 een educatiereis naar
Italië (24 jaar).
Zoon van ANDRÉ VAN KESSEL en CATHERINE
DE BRUYNE VAN AALST. Maakte in 1664 en
1665 een educatiereis naar Italië onder leiding
van tutor HENDRIK HILLEWERVE (1621-94),
samen met BALTHASAR MORETUS III (1646-96),
JAN THOLINX JR. (1631-1705) en PIETER GOOS
(1645-1708). Was schepen en in 1688 burgemeester van Antwerpen.
REIZEN: September 1664-65, Duitsland, Oostenrijk en Italië.
VERSLAGEN: Moretus III 1664-1665.
LITERATUUR: Degryse 2006, 116-117; Verhoeven 2009a, 112.
KIEFT, ANDRIES
Studeerde in Utrecht in 1645. Reisde tussen
1649 en 1651 naar Italië, gedeeltelijk in het
gezelschap van ARNOUT HELLEMANS HOOFT
(1629-80), REYER ANSLO (1626-69), ROMBOUT
(1620-79) en JOANNES HUDDE (1628-1704),
BLOM, OOMS en zijn neef IJSBRAND KIEFT. Promoveerde in Padua in augustus 1650.
REIZEN: September 1649-ca. 1651, Duitsland,
Oostenrijk, Italië.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1649-1651; Hellemans Hooft 2001.
LITERATUUR: Frank-van Westrienen 1983, 142;
Poelhekke en Hoogewerff 1961, 332.

KIEFT, IJSBRAND
Maakte in 1649-51 een educatiereis naar Italië
in het gezelschap van ARNOUT HELLEMANS
HOOFT (1629-80), REYER ANSLO (1626-69),
ROMBOUT (1620-79) en JOANNES HUDDE
(1628-1704), BLOM, OOMS en zijn neef ANDRIES KIEFT.
REIZEN: 1649-51, Italië.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1649-1651; Hellemans Hooft 2001.
KIES VAN WISSEN, ADRIANUS DE
Zoon van JOHAN DE KIES VAN WISSEN
(1633-1705) en AGATHA VAN DER DUSSEN
(1662-1717). Maakte in 1708-1709 een educatiereis naar Italië.
REIZEN: 1708-1709, Italië.
CORRESPONDENTIE: Vier brieven aan zijn moeder, 1) Rome, 23 juni 1708, 2) 22 september,
3) 2 februari 1709, 4) april 1709 (FA Van
Brienen).
KINSCHOT, CASPAR VAN [ook: JASPER]
Den Haag, 12 november 1622 – Middelburg,
31 december 1649. Maakte in 1643-44 een
educatiereis naar Frankrijk (21 jaar).
Zoon van LODEWIJK VAN KINSCHOT
(1595-1647) en MARIA DE JONGE (1603-30).
Studeerde rechten in Utrecht en Leiden.
Schreef Latijnse gedichten. Maakte in 1643 en
1644 een educatiereis naar Frankrijk en promoveerde vermoedelijk in Orléans in 1645. In
1646 reisde hij in een diplomatiek gezantschap
mee naar Duitsland om te onderhandelen over
de Vrede van Münster. Reisde naar Frankfurt
in 1647. Overleed aan de gevolgen van tuberculose. Zijn gedichten werden postuum
uitgebracht.
REIZEN: September 1643-44, Frankrijk; voorjaar 1646, Münster; Frankfurt, 1647.
VERSLAGEN: Van Kinschot 1643-1644.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B. Een brief
aan CONSTANTIJN HUYGENS (1596-1687), 1)
Münster, 27 februari 1646 (ePistolarium).
POËZIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: NNBW, X, 462-463; Meertens
1943, 364-369; Moss 2016b.
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KINSCHOT, GASPAR VAN
Den Haag, 29 januari 1592 – Den Haag, 5 juli
1654. Maakte in 1612-13 een educatiereis naar
Frankrijk (20 jaar).

KOOL, JOANNES (JAN) GUILLIAM
Amersfoort, 1672 – ca. 1708. Maakte een educatiereis naar Frankrijk en Italië tussen 1698 en
1699 (26 jaar).

Zoon van JASPER VAN KINSCHOT (1552-1603)
en JOSINA PIJLL (1562-1601), broer van NICOLAAS (1585-1660) Maakte waarschijnlijk een
educatiereis naar Frankrijk in 1612 en 1613 in
het gezelschap van CORNELIS VAN BEVEREN
(1591-1663), VAN BLOCKHUSEN, WOUTER VAN
CLOOTWIJCK en diens zwager. Was schepen,
burgemeester en vroedschap van Den Haag.

Zoon van JAN KOOL (†1705). Studeerde en
promoveerde in Utrecht bij de filoloog JOHANN GRAEVIUS (1632-1703) en voerde een uitgebreide correspondentie met de Harderwijkse
geleerde THEODORUS JANSSONIUS VAN AMSTELOVEEN (1657-1712). Maakte in 1698 en 1699 een
educatiereis naar Italië in het gezelschap van
LUCAS VAN VOORST (1670-1738). Was werkzaam als filoloog en werkte tijdens zijn reis aan
een nieuwe editie van de Antiquae Inscriptiones
van MARQUARD GUDE (1635-89). Was schepen
van Amersfoort in 1700, 1701 en van 1703 tot
1706. Zijn boekenverzameling werd in 1712
geveild.

REIZEN: April 1612-oktober 1613, Zuidelijke
Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland en
Duitsland.
VERSLAGEN: Van Beveren 1612-1613.
KINSCHOT, NICOLAAS VAN
Delft, 29 maart 1585 – Den Haag, 13 oktober
1660. Maakte in 1602 een educatiereis naar
Duitsland (17 jaar).
Zoon van JASPER VAN KINSCHOT (1552-1603)
en JOSINA PIJLL, broer van GASPAR (1592-1654).
Studeerde en promoveerde in de rechten in
Leiden. Maakte een educatiereis naar Duitsland in 1603, waarvoor zijn vader apodemische
instructies schreef. Mogelijk werd hij uit het
land gestuurd zodat zijn vader ANNA BRUININCKX (†1603) het hof kon maken, een geliefde
van zijn zoon. Schreef in 1603 een ode op
MAURITS VAN ORANJE (1567-1638), de Oratio
Panegyrica. Werd in 1614 aangesteld tot advocaat-fiscaal van Holland en in 1638 tot pensionaris van Delft. Nam in 1651 het raadpensionarisschap van JACOB CATS over (1577-1660).
REIZEN: 1603, Duitsland.
ADDENDA: Instructie van Jasper van Kinschot
voor zijn zoon ter gelegenheid van zijn reis
naar Duitsland, met latere aantekeningen
(FA Van Kinschot 140).
POËZIE: Briefgedicht van HUGO DE GROOT
(1583-1645), gericht aan Jasper van Kinschot
over diens affaire met Bruininckx, getiteld
‘Epistola Palladii ad Thamantiam patri suo
nubentem’ (De Groot 1670, 144-149).
LITERATUUR: NNBW, X, 464; Van Kinschot
1915, 244-247; Eyffinger 1990, 174.

- 386 -

REIZEN: April 1698-mei 1699, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland, Italië,
Oostenrijk en Duitsland.
VERSLAGEN: Kool 1698-1699.
LITERATUUR: Saxe 1785, 479; Scholten en Llano
2018; Scholten en Pelgrom 2019, 93-136.

L
LANGENDEIJK, NICOLAAS
Reisde in 1652 naar Italië in het gezelschap
van JOHANNES LIESHOUD.
REIZEN: April 1652-najaar 1652, Duitsland,
Oostenrijk en Italië.
VERSLAGEN: Lieshoud 1652; Lieshoud 2005.
LITERATUUR: Lieshoud 2005, 16-19.
LEFFRING, WIJNOUT
Maakte in 1707 een plezierreis per boot naar
Amsterdam in het gezelschap van zijn vrouw,
ASSUERUS (1687-1771) en JOHAN VEGELIN VAN
CLAERBERGEN (1690-1773) en de gezinnen van
ANNE BIJTERS en GERINGA. Maakte in 1708 een
zakenreis naar Den Haag met Johan Vegelin
van Claerbergen.
REIZEN: Juni 1707, Amsterdam; april 1708,
Den Haag.
VERSLAGEN: Vegelin van Claerbergen 1707; Vegelin van Claerbergen 1708a.
LEIJDEN VAN LEEUWEN, DIDERIK VAN

Brielle, 1628 – 23 mei 1682. Maakte in 1679
een diplomatieke reis naar Engeland (51 jaar).

Maakte in 1660 en 1661 een educatiereis naar
Frankrijk in het gezelschap van zijn neef JACOB
VAN FOREEST (1640-1708).

Was lid van de vroedschap van Brielle en burgemeester van Leiden. Werd in 1678 als gezant
naar Engeland gezonden om over de vrede te
onderhandelen samen met COENRAAD RUYSCH
(1650-1731).

REIZEN: April-oktober 1660, Frankrijk.
VERSLAGEN: Van Foreest 1660a; Van Foreest
1660b; Van Foreest 1660-1661.
LITERATUUR: LSD.

REIZEN: 1678-82, Engeland.
CORRESPONDENTIE: Een brief van CONSTANTIJN
HUYGENS (1596-1687), 1) Den Haag, 1 juni
1679 (ePistolarium).
LITERATUUR: BWN, XI, 265-266; RAA.

LUDOLF, JOB [OOK: LUDOLFF, HIOB; LEUTHOLF, JOB]
Erfurt (D), 15 juni 1624 – Frankfurt am Main
(D), 8 april 1704. Katholiek. Reisde in 1646-48
naar Frankrijk en Engeland (22 jaar).

LIESHOUD, JOHANNES
Amsterdam, november 1628 – Amsterdam, februari 1663. Reisde in 1652 naar Italië (23
jaar).

Studeerde in Erfurt en Leiden en specialiseerde zich in Oosterse talen. Werkte als oriëntalist
en publiceerde verschillende wetenschappelijke
werken. Reisde tussen 1646 en 1648 naar
Frankrijk en Engeland in het gezelschap van
JOHAN THIJS (1621-53). Trad in 1648 in dienst
als tutor van de kinderen van BARON VAN ROSENHAHN, de Zweedse gezant in Parijs, en reisde op verzoek van CHRISTINA VAN ZWEDEN
(1626-89) naar Rome, waar hij zich toelegde
op het Ethiopisch. Was tussen 1652 en 1678 in
dienst als secretaris, tutor en raadsman van
hertog ERNST I VAN SAKSEN-GOTHA (1601-75).
Vergezelde in 1673 prins ALBERT VAN GOTHA
op diens reis door Noord-Europa. Publiceerde
onder andere Sciagraphia historiae aethiopicae
(1676) en Historia aethiopica (1681). Ondernam
in 1683 en 1684 een reis naar de Republiek,
Engeland en Frankrijk om te lobbyen voor
handelscontact met Ethiopië. Werd in 1690
aangesteld als president van het Collegium Imperiale Historicum in Frankfurt.

Zoon van de boekdrukker FRANÇOIS LIESHOUD
en SARA LIESHOUD. Maakte in 1652 een educatiereis naar Duitsland, Oostenrijk en Italië met
NICOLAAS LANGENDEIJK.
REIZEN: April 1652-najaar 1652, Duitsland,
Oostenrijk en Italië.
VERSLAGEN: Lieshoud 1652; Lieshoud 2005.
LITERATUUR: Lieshoud 2005, 1-53.
LINTELO, JOHANNA AGNES VAN
†1696. Maakte in 1690 een reis van Madrid
naar de Republiek.
Dochter van JOHAN VAN LINTELO (1603-52) en
AGNES REININZA VAN SCHELE (1610-82).
Trouwde met PIETER BATTIER (1637-90), buitengewoon gezant in Spanje. Maakte in 1690
een reis van Madrid naar Holland om het stoffelijk overschot van haar man over te brengen.
REIZEN: 1690: Spanje, Republiek.
ADDENDA: Aantekenboek, met losse aantekeningen en brieven (Van Lintelo 1690).
LITERATUUR: Sanders 2013, 91-92

LOON, NANNING VAN

REIZEN: Oktober 1646-mei 1648, Frankrijk en
Engeland; najaar 1648-49, Frankrijk, Italië en
Zweden; 1673, Noord-Europa; 1683-84, Republiek, Engeland en Frankrijk.
VERSLAGEN: Thijs 1646-1648; De Jonge 1975,
32-73.
CORRESPONDENTIE: Zes brieven tijdens zijn reis
in 1683-84. Vier brieven aan ISAAC VOSSIUS
(1618-89), 1) Londen, 29 september 1683; 2)
29 september; 3) 27 oktober; 4) 27 oktober.
Twee brieven aan ELIAS ASHMOLE (1617-92),
1) Londen, 24 oktober 1683; 2) Parijs, 21 december (EMLO).
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LITERATUUR: BWN, XI, 704-708; Fellman
2012a, 377-380; Waterman 1978, 3-11; Tubach 1993, 317-325; Fellman 2002b,
207-221.

M

MEERMAN, JOHAN
Leiden, 11 juli 1687 – 28 maart 1746. Maakte
in 1714 een reis naar Engeland (27 jaar).
Zoon van GERARD MEERMAN (1650-1710) en
CATHARINA WIJNINA VAN RIJN (ca. 1660-1703).
Studeerde en promoveerde in de rechten in
Leiden. Werkte als advocaat in Leiden en trad
in 1714 tot het stadsbestuur. Maakte in 1714
een reis naar Engeland met zijn schoonzus
ADRIANA DE LA COURT (1696-1748).
REIZEN: 1714, Engeland.
LITERATUUR: BWN, XII, 495-496.
MEERMAN, NICOLAAS
Maakte tussen 1621 en 1625 een educatiereis
naar Engeland, Frankrijk en Italië samen met
DIRK GRASWINCKEL (1600-66) en GEORGE RATALLER DOUBLET (1600-55).
REIZEN: 1621-25, Engeland, Frankrijk en Italië.
VERSLAGEN: Rataller Doublet 1653-1655.
MEERSCH, ABRAHAM SR. VAN DER
Amsterdam, 22 oktober 1643 – ‘s-Graveland,
14 september 1728. Doopsgezind. Maakte in
1662 een handelsreis naar Spanje (19 jaar).
Zoon van ARENT VAN DER MEERSCH (1601-67)
en SARA DE VEER (1604-67), vader van SARA
(†1674), CATHARINA (1666-1723), ANNA
(1669-1724), PIETER (º1677), ABRAHAM JR.
(1676-1719) en ARENT (1683-1768). Werkte als
koopman en was een actief lid van de doopsgezinde gemeenschap in Amsterdam, waarvoor hij tot tweemaal toe beëdigd werd als diaken. Maakte in 1662 een handelsreis naar
Spanje en begon zijn eigen bedrijf in 1664.
Reisde in 1664 naar Engeland en Frankrijk.
Vluchtte tijdens het Rampjaar naar Hamburg
met zijn gezin. In 1674 ondernam hij een handelsreis naar Denemarken en Zweden in het
gezelschap van PHILIPS en JAN VAN HALMAEL,
ABRAHAM VORSTERMAN en de knecht FREDERIK
PARAN. Maakte in 1687 een reis naar Lille met
- 388 -

zijn vrouw ELISABETH BOUTTENS (1643-1706),
Catharina en Pieter en reisde in 1700 naar de
Zuidelijke Nederlanden met zijn zoon Pieter.
Schreef een autobiografie voor zijn kleinzoon
ABRAHAM ARENT (1720-91), getiteld De laatste
vaderlijke lessen.

GUILLIAM (1732-1809). Maakte in 1703 een
handelsreis naar Duitsland met zijn zus Anna,
PIETER BOEK en GIESE MULDER. Werkte als
makelaar en keurmeester van zeep. Opende
met zijn broer Pieter in 1707 een zeepziederij
in Amersfoort.

REIZEN: 1662, Frankrijk en Spanje; 1664, Engeland en Frankrijk; juni 1672-73, Hamburg;
februari-april 1674, Duitsland, Denemarken
en Zweden; 1687, Lille; april-mei 1700, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1672-1674; Van
der Meersch 1687; Petersen 1906.
LITERATUUR: Visser en Zilverberg 1991,
153-187, Lindeman, Scherf en Dekker 2016,
88.

REIZEN: April-december 1703, Duitsland.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1703.
ADDENDA: Zie appendix B. Aantekeningen van
latere reizen, wetenswaardigheden, recepten
en moraliserende gedichten (Van der
Meersch 1740-1746).
LITERATUUR: Visser en Zilverberg 1991,
153-187.

MEERSCH(-ROETERS), ANNA VAN DER
Amsterdam, 1669 – 1724. Doopsgezind.
Vluchtte tijdens het Rampjaar naar Hamburg
(3 jaar).
Dochter van ABRAHAM VAN DER MEERSCH
(1643-1728)
en
ELISABETH
BOUTTENS
(1643-1707), zus van SARA (†1674), CATHARINA
(1666-1723), PIETER (º1677), ABRAHAM JR.
(1676-1719) en ARENT (1683-1768). Vluchtte
tijdens het Rampjaar met haar ouders en haar
zussen naar Hamburg. Maakte in 1703 een
handelsreis naar Duitsland met haar broer
Arent, PIETER BOEK en GIESE MULDER. Leefde
tussen 1706 en 1716 met haar vader op het
Hofslot te Soest.
REIZEN: Juni 1672-73, Hamburg; april-december 1703, Duitsland.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1672-1674; Van
der Meersch 1703.
LITERATUUR: Visser en Zilverberg 1991,
153-187.
MEERSCH, ARENT VAN DER
Amsterdam, 17 mei 1683 – Soest, 20 januari
1768. Doopsgezind. Maakte in 1703 een handelsreis naar Duitsland (20 jaar).
Zoon van ABRAHAM VAN DER MEERSCH
(1643-1728)
en
ELISABETH
BOUTTENS
(1643-1707), broer van ANNA (1669-1724),
SARA (†1674), CATHARINA (1666-1723), PIETER
(º1677) en ABRAHAM JR. (1676-1719), vader van

MEERSCH, CATHARINA VAN DER
Amsterdam, 1666 – 1723. Doopsgezind.
Vluchtte tijdens het Rampjaar naar Hamburg
(6 jaar).
Dochter van ABRAHAM VAN DER MEERSCH
(1643-1728)
en
ELISABETH
BOUTTENS
(1643-1707), zus van ANNA (1669-1724), SARA
(†1674), PIETER (º1677), ABRAHAM JR.
(1676-1719) en ARENT (1683-1768). Vluchtte
met haar ouders en zussen naar Hamburg tijdens het Rampjaar. Maakte in 1687 een reis
naar Lille met haar ouders en broer Pieter.
REIZEN: Juni 1672-73, Hamburg; 1687, Lille
VERSLAGEN: Van der Meersch 1672-1674; Van
der Meersch 1700, 13-14.
MEERSCH, PIETER VAN DER
Amsterdam, º1677. Doopsgezind. Reisde naar
Lille in 1687 (10 jaar).
Zoon van ABRAHAM VAN DER MEERSCH
(1643-1728)
en
ELISABETH
BOUTTENS
(1643-1707), broer van ANNA (1669-1724),
SARA (†1674), CATHARINA (1666-1723), PIETER
(º1677), ABRAHAM JR. (1676-1719) en ARENT
(1683-1768). Reisde met zijn ouders en zus
Catharina naar Lille in 1687. Maakte een handelsreis naar Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden in 1700 met zijn vader. Opende met
zijn broer Pieter in 1707 een zeepziederij in
Amersfoort.
REIZEN: 1687, Lille; april-mei 1700, Zuidelijke
Nederlanden.

VERSLAGEN: Van der Meersch 1700.
LITERATUUR: Visser en Zilverberg
153-187.

1991,

MEERSCH, SARA VAN DER
Amsterdam, †1674. Doopsgezind. Vluchtte tijdens het Rampjaar naar Hamburg.
Dochter van ABRAHAM VAN DER MEERSCH
(1643-1728)
en
ELISABETH
BOUTTENS
(1643-1707), zus van ANNA (1669-1724), CATHARINA (1666-1723), PIETER (º1677), ABRAHAM JR. (1676-1719) en ARENT (1683-1768).
Vluchtte tijdens het Rampjaar met haar ouders
en haar zussen naar Hamburg. Stierf op jonge
leeftijd.
REIZEN: Juni 1672-73, Hamburg.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1672-1674.
LITERATUUR: Visser en Zilverberg 1991,
153-187.
MERENS, JAN MARTENSZ. [OOK: JAN MAERTSZ.]
Hoorn, 14 januari 1574 – 22 januari 1642.
Reisde en woonde in 1594-1597 in Portugal
(20 jaar).
Zoon van watergeus MAARTEN MERENS
(1544-73) en MARIA THEUNIS VERDUYN
(º1539). Woonde tussen 1594 en 1597 in Lissabon en in 1599 in Calais. Maakte in 1600 een
reis naar Italië en Frankrijk. Werd in 1603
vroedschap en in 1612, 1614 en 1617 burgemeester van Hoorn. Verbleef vanwege handelsbelangen in Engeland tussen 1628 en
1634.
REIZEN: 1594-1597, Lissabon; 1599, Calais;
maart-oktober 1600, Frankrijk, Zwitserland,
Italië, Oostenrijk en Duitsland; 1628-34,
Engeland.
VERSLAGEN: Merens 1600; Merens 1937.
LITERATUUR: BWN, XII, 631-632; RAA; Hoogewerff 1932, 139-148; Merens 1939,
193-207; Avery 1991, 147-154; Bonke en
Bossaers 2002, 138.
MERODE, JOHAN VAN
Heer van Rummen, Sevenich en Oudelandsambacht, baljuw van Kennemerland. Ca.
1607 – 25 augustus 1666. Maakte in 1660-61
een diplomatieke reis naar Spanje (ca. 53 jaar).
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Zoon van FLORIS VAN MERODE en MARGARETHA VAN GENT. Was kolonel van een regiment
Groningers in 1647 en gouverneur van Ravesteyn in 1650. Maakte in 1660 en 1661 als gezant een diplomatieke reis naar het hof in Madrid samen met PHILIPS AEBINGA VAN
HUMALDA (ca. 1616-72) en GODARD ADRIAAN
VAN REEDE VAN AMERONGEN (1621-91). De reis
werd beschreven door LODEWIJK HUYGENS
(1631-99).
REIZEN: Oktober 1660-augustus 1661, Spanje;
augustus-oktober 1664, Brussel; septemberdecember 1665, Duitsland juli-augustus
1666, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: Huygens 1660-1661; Huygens
2005.
ADDENDA: Verbalen, rapporten, minuten en
kopieën van instructies van de gezantschappen, hierboven genoemd (SG 8507-8509;
8972-8975; 9058-9059; 9177-9178); brieven
van recredentie uit Spanje (SG 12588.68).
CORRESPONDENTIE: Een brief aan CONSTANTIJN
HUYGENS (1596-1687) (ePistolarium), 1) Madrid, 4 februari 1661. Twee brieven van Constantijn Huygens, 1) Den Haag, 14 januari
1660; 2) 17 februari 1661.
LITERATUUR: Van der Aa 1869, 663; Huygens
2005, 1-67.
MERWEDE, MATTHIJS VAN DER [OOK: M.V.M.
[HR.] V. CL.] Heer van Clootwijck. Geertruidenberg, ca. 1625 – Geertruidenberg, ca. 1677.
Maakte in 1646-50 een reis naar Engeland,
Frankrijk en Italië. (ca. 21 jaar).
Zoon van JOHAN VAN DER MERWEDE en CORNELIA VAN BEVEREN. Studeerde in Leiden. Reisde
naar Engeland in 1646 en naar Frankrijk en
Italië tussen 1646 en 1650 in het gezelschap
van ADRIAEN VAN BLIJENBURGH (1616-82) en
NICOLAAS HEINSIUS (1620-81). Studeerde in
Siena en Padua in 1647. In Italië verbleef hij in
het gezelschap van Nederlandse schilders, ARNOUT HELLEMANS HOOFT (1629-80) en REYER
ANSLO (1626-69). Bij thuiskomst publiceerde
hij de dichtbundels Roomsche Min-Triomfen
(1651) en Geestelijke Minne-vlammen (1653). De
eerste bundel, die libertijnse gedichten over
seks met jonge meisjes bevatte, leidde tot veel
ophef. Vertaalde onder andere VERGILIUS en
PETRARCA. Volgens sommige biografen nam
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hij dienst bij de VOC en overleed hij in 1664
voor de kust van Vietnam.
REIZEN: 1646-50, Italië; 1664, Vietnam.
ADDENDA: Portret door JAN GERRITSZ. VAN
BRONCKHORST (1620-95) (RKD). Ook JOHAN
HENDRIK SCHOENFELDT portretteerde hem in
Italië, blijkens het gedicht ‘Op mijn Schildery
van Hans Henrik Schoon-veld, Hoogduyts
Edelm: ende Schilder / die sijn linker-hand /
en sijn rechter-oog alleen tot sijn wil had /
gemaekt in’t lest van Octob: 1649. Nae dat ik
drie-mael in Holland, ende eens te Romen,
van Swart heel slecht was getroffen’.
CORRESPONDENTIE: Drie brieven aan Adriaen
van Blijenburgh, o.a. uit Parijs en Rome (Van
der Merwede 1639-48).
POËZIE: De bundel Uyt-heemsen oorlog ofte Roomse
min-triomfen (1651), met circa honderdzestig
Nederlandse gedichten geschreven in Italië,
waaronder 1) ‘Dell’istessa, & ho scritti stiversi fuor ch’il fine in su la sponda del Tevere,
fuor’ della Porta del Popolo’ (in Rome), 2)
‘Checha mourij, à fatto fatta Republica’ (in
Rome), 3) ‘Quello che si passó colla mia
Checha, nella Vignandi Papa Gjulio, fuor’ del
popolo’ (over Rome), 4) ‘Dell’istessa’ (over
Londen), 5) ‘La mia malinconia nel Carnovale dell’anno 1650’ (over Venetië), 6) ‘Sonnet.
Op den Tyber, ende de Dong’ (over Rome),
7) ‘Een verachting van Roomen’, 8) ‘Wellevens Leeringen’ (aan Nicolaas Heinsius), 9)
‘De Pastey-bakker, naest onse deur alla
Fiamma d’oro, ontrent de Post van Venetien,
zeder het schriklijk overloopen van den Tyber, niet gebakken’ (over Rome), 10) ‘Den
Vloek van Napels en Napolitanen, hebbende
niet uytmuntends onder haer gevonden als
ongeachte Fransse pokken, en zijnde in’t
Quartier van het Popel eens in levens-gevaer
geweest, ende int’t wederkeeren na Romen,
over Zee in handen van 9. Banditen, alle Napolitanen, ontrent Nettuno, een Zee-plaetsken, op’t strand’ gevallen; maer door een list
en geluk ons besloten verderf en dood ontkomen, in de Maend April 1649’ (over Napolitaanse bandieten), 11) ‘Op de Guglie of
Piramida van Donn’ Olimpia, Swagerinne
van Paus Innocent, op-gericht in ‘t jaer 1649.
op de Piazza Navonna, veel Menschen als
doen te Romen van honger stervende’ (over

OLIMPA MAIDALCHINI (1591-1657)), 12) ‘Aen
den Adel van Venetien’ (Frans).
- Daarnaast mogelijk een gedicht van JOANNES SIX VAN CHANDELIER (1620-95), 1) ‘Seltsaame dronkenschap, van V.M.’
LITERATUUR: BWN, XII, 691-694; NNBW, X,
621-622; Staring 1966, 191-193; Schenkeveld-van der Dussen 1989, 2-15; Schenkeveld-van der Dussen 1990b, 23-29; Van der
Merwede 2004; Stipriaan 2014, 47-54; Van
Oers 2017, 187-199.
MEURSIUS, JOHANNES [OOK: MEURS, JOHANNES
VAN]
Loosduinen, 1579 – Sora (DE), 20 september
1639. Maakte in 1606-08 een educatiereis naar
Frankrijk (27 jaar).
Zoon van predikant JACOB CORNELISZ. VAN
MEURS. Studeerde op jonge leeftijd Grieks en
geschiedenis in Leiden en Den Haag en publiceerde uitgebreid over beide onderwerpen. Begeleidde tussen 1606 en 1608 de broers REINIER
(1588-1623)
en
WILLEM
VAN
OLDENBARNEVELT (1590-1634) tijdens hun
educatiereis naar Praag, Duitsland, Genève en
Frankrijk. Promoveerde in 1608 in Orléans in
de rechten. Werd in 1610 hoogleraar in de geschiedenis en de Griekse taal in Leiden en geschiedschrijver van de Staten van Holland. Na
de berechting van JOHAN VAN OLDENBARNEVELT (1547-1619) reisde hij in 1625 naar Denemarken, waar hij in Sora werd benoemd tot
hoogleraar.
REIZEN: 1606-07, Duitsland, Tsjechië, Zwitserland en Frankrijk; 1625, Denemarken.
CORRESPONDENTIE: Een Latijnse brief van Johannes Meursius aan Johan van Oldenbarnevelt, 1) Parijs, 4 april 1608 (Veenendaal
1962).
LITERATUUR: BWN, XII, 750-759; NNBW, VII,
872-873; Frank-van Westrienen 1983, 49-52.
MEY, GEORGE DE
Rotterdam, 1628 – Gouda, 1712. Maakte in
1651-52 een reis naar Engeland (23 jaar).
Zoon van JAN DE MEY en EVA ROU. Studeerde
in Leiden. Reisde in 1651 en 1652 naar Engeland als predikant in het gezelschap van JACOB
CATS
(1577-1660),
GERARD
SCHAAP

(1599-1655) en PAULUS VAN DER PERRE (ca.
1598-1653). Ook ADRIAEN SCHAGEN (1633-99)
en LODEWIJK HUYGENS (1631-99) hielden een
journaal bij. Was predikant in Leidschendam,
Steenwijk, Gorinchem en Gouda en schreef
over de verschillen tussen de katholieke en
protestantse kerk.
REIZEN: December 1651-juli 1652, Engeland.
ADDENDA: Zie appendix B.
VERSLAGEN: De Mey 1840, 204-214; Huygens
1651-1652; Schagen 1651-1652; Huygens
1982.
LITERATUUR: BWN, XII, 763; NNBW, X,
625-626
MEY, WILLEM DE
4 september 1658 – 25 juli 1709. Maakte in
1679 een reis naar Frankrijk (21 jaar).
Zoon van GEORGE DE MEY (1628-1712) en
MARIA BAALTE. Studeerde in Leiden in 1675.
Reisde in 1679 naar Frankrijk.
REIZEN: 1679, Frankrijk.
VERSLAGEN: De Mey 1859, 28-29.
LITERATUUR: NNBW, XII, 764.
MIJLE, CORNELIS VAN DER
Heer van de Mijle, Dubbeldam, Bakkum, Alblas, Bleskensgraaf en St. Anthonispolder.
Den Haag, 1579 – Den Haag, november 1642.
Maakte in 1597-1603 een educatiereis naar
Frankrijk en Italië (18 jaar).
Zoon van ADRIAAN VAN DER MYLE en MAGDALENA VAN EGMOND VAN DE NIJENBURG. Studeerde in Leiden en maakte tussen 1597 en
1603 een educatiereis naar Frankrijk, Italië en
Duitsland. Studeerde rechten in Padua in 1599.
Werd raad van prins MAURITS (1567-1625) en
lid van de ridderschap van Holland. Trad in
het huwelijk met MARIA JOHANNA (1582-1657),
dochter van JOHAN VAN OLDENBARNEVELT
(1547-1619), en wist door die verbintenis verschillende hoge posities te bekleden. Vergezelde Van Oldenbarnevelt naar Bergen op Zoom
en Antwerpen in 1603 om het Bestand te sluiten. Werd benoemd tot buitengewoon gezant
in Venetië en begeleidde WILLEM VAN OLDENBARNEVELT (1590-1634) tijdens diens reis door
Italië in 1609 en 1610. Reisde in 1610 als ge- 391 -
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zant naar Frankrijk. Was ambassadeur in Venetië en Parijs, hoogheemraad van Schieland en
curator van de Leidse universiteit. Werd na de
berechting van Van Oldenbarnevelt verbannen
uit de Republiek.
REIZEN: 1597-1603, Frankrijk, Italië en Duitsland; 1603, Zuidelijke Nederlanden; 1609-10,
Italië en Frankrijk; maart-mei 1614,
Frankrijk.
ADDENDA: Album amicorum van zijn educatiereis, met inscripties uit onder andere Orléans, Angers en Genève (Van der Mijle
1594-1607); verbalen en rapporten van zijn
gezantschappen, hierboven genoemd (SG
8313-8314; 8316-8318; 8321).
CORRESPONDENTIE: Twee Latijnse brieven van
FRANCISCUS JUNIUS (1545-1602) uit 1602.
LITERATUUR: BWN, XII, 1213-1217; NNBW,
VIII, 1191-1198; Van der Vecht 1907; Schulz
2003, 57-69.
MOLENWERFF, DIRK
Maakte in 1681 een plezierreis naar Den
Bosch met GERARD HINLOPEN (1644-91) en
VOLJARD SCHELLINGER.
REIZEN: Juni 1681, Den Bosch.
VERSLAGEN: Hinlopen 1681.
MOLTKE, LEVIN CLAUS
Raad en hofmeester van de hertog van Holstein. Verving JACOB VON WANGENHEIM als tutor op de educatiereis van ENNO LODEWIJK
(1632-60), graaf van Oost-Friesland, in 1650.
REIZEN: 1650, Frankrijk en Zwitserland.
CORRESPONDENTIE: Een brief van JULIANA VAN
HESSEN-DARMSTADT (1606-60) aan CONSTANTIJN HUYGENS SR. (1597-1687), 1) Sandhorst
(D), 31 januari 1650 (ePistolarium).
MONTAIGNE, GABRIËL ANDRÉ DE
º27 januari 1663. Katholiek. Reisde tussen
1694 en 1705 naar Rome, Keulen en Frankrijk
(31 jaar).
Zoon van CLOUDE ERNEST DE MONTAIGNE
(º1624). Werd net als zijn vader hoogschout
van Maastricht. Trad in 1694 in het klooster en
maakte tussen 1694 en 1705 reizen naar Rome,
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Keulen en Frankrijk. Trad in 1699 in het
klooster Vogelsanck.
REIZEN: 1694-1705, Duitsland, Italië
Frankrijk.
VERSLAGEN: De Montaigne 1694-1705.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: LSD.

en

MOORMAN, A.
Maakte tussen 1624 en 1626 een educatiereis
naar Frankrijk en Italië in het gezelschap van
WILLEM VAN DEN VONDEL (1603-28), JACOB VAN
ERP (1603-43), GERARD VAN DEN BERGH, JACOB
BAECK en HERMAN SWOL.
REIZEN: 1624-26, Frankrijk en Italië.
LITERATUUR: NNBW, IX, 1228-1230.
MORETUS, BALTHASAR II [ook: MOERENTORF]
Antwerpen, 9 december 1615 – Antwerpen, 26
maart 1674. Katholiek. Maakte in 1660 een
reis naar Parijs (44 jaar).
Zoon van JAN II MORETUS (1576-1618) en MARIA DE SWEERT (1588-1655), echtgenoot van
ANNA GOOS (1627-91) en vader van BALTHASAR
III (1646-96), JOANNES JACOBUS (1647-1718),
FRANCISCUS (1656-1705) en MARIA ISABELLA
(1655-76). Studeerde in Antwerpen en Doornik. Nam in 1641 de uitgeverij Plantijn over en
maakte de onderneming winstgevend. Werd in
1647 benoemd tot deken in het Antwerpse
Sint-Lucasgilde. Reisde in 1660 naar Parijs met
zijn zoon Balthasar III. Maakte een korte reis
naar Ieper, Lille en Doornik in 1663 met zijn
zonen Balthasar III en Joannes Jacobus. Maakte een korte reis naar Den Bosch in 1668 met
zijn echtgenote en kinderen.
REIZEN: Augustus-oktober 1660, Frankrijk;
september-oktober 1663, Ieper, Lille en
Doornik; september-oktober 1668, Den
Bosch.
VERSLAGEN: Moretus II 1660a; Moretus II
1663; Moretus III 1668; Moretus III 1924;
Sabbe 1922, 43-54.
LITERATUUR: Sabbe 1924, 605-624; Sabbe 1943,
65-96; Voet 1969, 216-227; Degryse 1996,
189-202; De Nave 249-306; Verhoeven 2005,
375-395.

MORETUS, BALTHASAR III [ook: MOERENTORF]
Antwerpen, 24 juli 1646 – Antwerpen, 8 juli
1696. Katholiek. Reisde en studeerde in 1660
in Frankrijk (14 jaar).

MORETUS, FRANCISCUS [OOK: MOERENTORF]
Antwerpen, 19 oktober 1656 – Antwerpen, 27
februari 1705. Katholiek. Maakte in 1668 een
reis naar Den Bosch (11 jaar).

Zoon van BALTHASAR II MORETUS (1615-74) en
ANNA GOOS (1627-91), broer van JOANNES JACOBUS (1647-1718), FRANCISCUS (1656-1705) en
MARIA ISABELLA (1655-76). Werd in 1660 naar
Parijs gestuurd om daar te studeren. Reisde in
1663 naar Ieper, Lille en Doornik met zijn vader en broer Joannes Jacobus. Maakte tussen
1664 en 1665 een educatiereis naar Italië met
zijn oom HENDRIK HILLEWERVE (1621-94), JAN
THOLINX JR. (1631-1705), THEODOOR ANDRIES
VAN KESSEL en neef PIETER GOOS (1645-1708).
Begon bij terugkomst te werken in de uitgeverij van Plantijn. Maakte in 1668 een plezierreis
naar Den Bosch met zijn ouders, broers en
zussen. Reisde door de Republiek in 1671. Na
de dood van zijn vader hielp hij zijn moeder
met de werkzaamheden. Maakte een handelsreis naar Spanje in 1680. Nam de zaak over in
1681. Werd in 1691 jonkheer.

Zoon van BALTHASAR II MORETUS (1615-74) en
ANNA GOOS (1627-91), broer van BALTHASAR
III (1646-96), JOANNES JACOBUS (1647-1718) en
MARIA ISABELLA (1655-76). Was priester, kanunnik en protonotarius apostolicus in de
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen
vanaf 1681. Maakte in 1668 een reis naar Den
Bosch met zijn ouders, broers en zussen.

REIZEN: Augustus 1660-najaar 1660, Frankrijk;
september-oktober 1663, Ieper, Lille en
Doornik; september 1664-65, Duitsland,
Oostenrijk en Italië; september-oktober
1668, Den Bosch; september 1671, Republiek; maart-mei 1680, Frankrijk en Spanje.
VERSLAGEN: Moretus II 1660a; Moretus II
1663; Moretus III 1664-1665; Moretus III
1668; Moretus III 1671; Moretus III 1680a;
Moretus III 1680b; Sabbe 1922, 43-54; Moretus III 1924.
ADDENDA: Klad- en netversie van een dagindeling in het Frans rond 1660 van Balthasar II
Moretus voor zijn zoon, getiteld ‘Regle journaliere, laquelle d’icy en avant se debvra observer pas Balthasar Moretus le jeun’ (Moretus II 1660b).
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: Sabbe 1926; Sabbe 1928, 173-203;
Sabbe en Rodríguez Moñino 1934; Sabbe
1943, 65-96; Voet 1969, 228-237; Van
Broeckhoven 1970; Degryse 1996, 189-202;
De Nave 249-306.

REIZEN: September-oktober 1668, Den Bosch.
VERSLAGEN: Moretus III 1668; Moretus III
1924.
LITERATUUR: Voet 1969, 227.
MORETUS,
JOANNES
JACOBUS
[ook:
MOERENTORF]
Antwerpen, 20 juli 1647 – Antwerpen, 25 februari 1718. Katholiek (jezuïet). Maakte in
1668 een reis naar Den Bosch (21 jaar).
Zoon van BALTHASAR II MORETUS (1615-74) en
ANNA GOOS (1627-91), broer van BALTHASAR
III (1646-96), FRANCISCUS (1656-1705) en MARIA ISABELLA (1655-76). Werd jezuïet. Maakte
in 1668 een reis naar Den Bosch met zijn ouders, broers en zussen.
REIZEN: September-oktober 1668, Den Bosch.
VERSLAGEN: Moretus III 1668; Moretus III
1924.
LITERATUUR: Voet 1969, 227.
MORETUS,
MARIA
ISABELLA
[ook:
MOERENTORF]
Antwerpen, 2 september 1655 – Antwerpen, 5
mei 1676. Maakte in 1668 een reis naar Den
Bosch (12 jaar).
Dochter van BALTHASAR II MORETUS (1615-74)
en ANNA GOOS (1627-91), zus van BALTHASAR
III (1646-96), FRANCISCUS (1656-1705) en JOANNES JACOBUS (1647-1718). Maakte in 1668
een reis naar Den Bosch met haar ouders,
broers en zussen.
REIZEN: September-oktober 1668, Den Bosch.
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VERSLAGEN: Moretus III 1668; Moretus III
1924.
MULDER, GIESE
Maakte in 1703 een handelsreis naar Duitsland
in het gezelschap van ARENT (1683-1768) en
ANNA (1669-1724) VAN DER MEERSCH en PIETER BOEK.
REIZEN: April-december 1703, Duitsland.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1703.

N
NASSAU, JUSTINUS II VAN
Jonker van Nassau, erfheer van Grimhuizen.
Den Haag, januari 1633 – Frankrijk, 1655.
Maakte in 1651-55 een educatiereis naar
Frankrijk, Italië en Spanje (18 jaar).
Zoon van WILLEM MAURITS VAN NASSAU
(1603-38) en MARIA VAN AERSSEN VAN SOMMELSDIJK (†1641). Maakte tussen 1651 en 1655
een educatiereis naar Frankrijk, Italië en Spanje
met de broers FRANÇOIS (1630-58) en CORNELIS VAN AERSSEN (1637-88), heer van Sommelsdijk, en tutor ANTOINE DE BRUNEL (1622-96).
Stierf op de terugweg in Frankrijk, mogelijk
aan de kinderpokken.
REIZEN: 1651-55, Frankrijk, Italië en Spanje.
VERSLAGEN: Van Aerssen 1653-1654; De Brunel 1665; Van Aerssen van Sommelsdijk
1903, 177-256.
LITERATUUR: Van Aerssen van Sommelsdijk
1903, 173-177; Hoogewerff 1944, 153-157.
NASSAU-ODIJCK, WILLEM ADRIAAN VAN [ook:
WILLEM HADRIAAN]. Heer van Odijk, Kortgene, van Zeist en Driebergen. Ca. 1632 – Den
Haag, 21 september 1705. Maakte rond 1657
een educatiereis naar Frankrijk (ca. 25 jaar).
Zoon van LODEWIJK VAN NASSAU-BEVERWEERD
(1602-65) en ISABELLA, RIJKSGRAVIN VAN HORNE
(ca. 1608-64). Studeerde in Parijs en nam
dienst bij de cavalerie. Werd in 1668 benoemd
als eerste edele van Zeeland. Nam deel aan
verschillende gezantschappen, waaronder naar
Keulen en Nijmegen. Maakte in 1674 een diplomatieke reis naar Londen met medegezanten COENRAAD VAN BEUNINGEN (ca. 1622-93),
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WILLEM VAN HAREN (1626-1708) en FREDERIK
VAN REEDE TOT RENSWOUDE (ca. 1630-1715).
De reis werd beschreven door JOANNES VOLLENHOVE (1631-1708).
REIZEN: 1657, Frankrijk; mei 1673-mei 1674,
Aken en Keulen; 1674-79/1689, Engeland.
VERSLAGEN: Vollenhove 1674.
ADDENDA: Verbalen van de gezantschappen,
hierboven genoemd (SG 8566-8570;
8588-8594; 8625-8626).
LITERATUUR: NNBW, I, 1368-1369; RAA; Coppens 1988.
NEANDER, CAROLUS CASPARUS
Geboren rond 1655. Studeerde in Leiden in
1680. Maakte tussen 1680 en 1683 een educatiereis naar Frankrijk, Zwitserland, Italië,
Duitsland en Engeland als tutor van GERARD
HORENKEN (1663-1712).
REIZEN: April 1680-september 1683, Zuidelijke
Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland, Italië
en Engeland.
VERSLAGEN: Neander 1680-1683.
LITERATUUR: Herfkens 1998, 20-22.

O
OCKINGA, JARICH VAN
Leeuwarden, 18 februari 1644 – 7 november
1714. Maakte in 1664 en 1665 een educatiereis
naar Frankrijk, Zwitserland en Duitsland (20
jaar).
Zoon van HERE JARICHS VAN OCKINGA
(1610-82) en MAGDALENA SYBRANTS BURMANIA
(1619-92). Werd in 1651 aangesteld als kapitein
van de infanterie. Maakte een educatiereis naar
Frankrijk, Zwitserland en Duitsland tussen
1664 en 1665 in het gezelschap van TINCO VAN
ANDRINGA (º1643). Werd in 1666 raad van het
hof van Friesland en werd later curator van de
academie te Franeker. Was een van de rijkste
inwoners van Friesland. Werd in 1700 eigenaar
van de state Twixel.
REIZEN: Juni 1664 – juli 1665, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland en
Duitsland.
VERSLAGEN: Van Ockinga 1664-1665; Van Ockinga 2020.

LITERATUUR: BWN, XIV, 19-20; RAA; Visser
1985, 178.
OETGENS VAN WAVEREN, ANTHONY
Ridder van het Heilige Roomse Rijk, heer van
Waveren en Botshol en Ruige Wilnis.
1585 – 25 augustus 1658. Maakte in 1631-32
een diplomatieke reis naar Denemarken en
Hamburg (46 jaar).
Werd in 1634 aangesteld als lid van de gecommitteerde raden van Holland en het Zuiderkwartier. Was gedeputeerde van de Staten-Generaal tussen 1655 en 1658. Maakte een
diplomatieke reis naar Denemarken en Hamburg in 1631 en 1632, waar hij werd geridderd
door keizer FERDINAND II (1578-1637). Maakte
in 1653 een diplomatieke reis naar Lübeck
samen met medegezant JACOB DE WITT
(1589-1674). ARNOUT HELLEMANS HOOFT
(1629-80) deed kort verslag.
REIZEN: Augustus 1631-februari 1632, Denemarken en Hamburg; januari-april 1653,
Lübeck.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1653.
ADDENDA: Verbalen van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8363; 8467-8469).
OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN
Heer van Groeneveld en Zuidwind, Hoogland,
de Tempel, Stoutenburg, Luttekeweede, Berkel
en Rodenrijs, Gunterstein en Bakkum. Amersfoort, 14 september 1547 – Den Haag, 13 mei
1619. Remonstrants. Maakte in 1566-1569 een
educatiereis naar Frankrijk, Duitsland en Italië
(19 jaar).
Zoon van koopman GERRIT VAN OUDENBARNE(1516-89) en DELIANA VAN WEEDE (ca.
1524-1587). Studeerde rechtsgeleerdheid in
Leuven, Bourges, Keulen en Heidelberg en Padua. Maakte tussen 1566 en 1569 een educatiereis naar Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en
Italië. Studeerde in Heidelberg en Padua. Werd
in 1569 advocaat voor het Hof van Holland
en sloot zich in 1572 aan bij WILLEM VAN
ORANJE (1533-84) in Delft. Werd in 1576 pensionaris van Rotterdam en in 1586 landsadvocaat en raadpensionaris van de Staten van Holland. Maakte in 1598 een diplomatieke missie
naar Engeland, samen met zijn zoon REINIER

VELT

(1588-1623). Raakte in conflict met MAURITS
VAN ORANJE (1567-1625), werd vervolgd en
geëxecuteerd.
REIZEN: 1566-1569, Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland en Italië; 1585, Engeland; 1590,
Denemarken en Duitsland; januari-juni 1598,
Engeland.
ADDENDA: Verbaal van de gezantschappen,
hierboven genoemd (SG 8299; 8307;
12572.7; Haak 1934, 87-106; 407-489).
LITERATUUR: BWN, XIV, 62-72; NNBW, V,
384-393; RAA; Tex 1960-1972; Romein en
Romein-Verschoor 1977, 157-182; Tex en
Ton 1980.
OLDENBARNEVELT, REINIER VAN [OOK: GROENVELD, REINIER VAN]. Heer van den Tempel,
ambachtsheer van Groeneveld, Brandwijk en
Gijbelaud. 1588 – Den Haag, 29 maart 1623.
Reisde in 1598 naar Engeland (10 jaar).
Zoon van JOHAN VAN OLDENBARNEVELT
(1547-1619) en MARIA VAN UTRECHT (ºca.
1551), broer van WILLEM (1590-1634). Vergezelde zijn vader op diens missie naar Engeland in 1598. Maakte een tweede reis naar Engeland met zijn broer in 1603, waar hij werd
geridderd door JACOBUS I (1566-1625). Maakte
tussen 1606 en 1608 een educatiereis met zijn
broer en tutor JOHANNES MEURSIUS
(1579-1639), eerst in het gevolg van keurvorst
ERNST VAN KEULEN (1554-1612) naar het hof
in Praag, daarna naar Duitsland, Genève en
Frankrijk. Studeerde in Heidelberg en Genève.
Werd in Parijs begeleid door FRANÇOIS VAN
AERSSEN (1572-1641) en werd geridderd door
HENDRIK IV (1553-1610). Bekleedde het ambt
van houtvester van Holland en hoogheemraad
van Delfland. Na de berechting van zijn vader
beraamde hij met zijn broer een aanslag op
prins MAURITS (1567-1625). De aanslag mislukte en hij werd berecht en onthoofd in 1623.
REIZEN: Januari-juni 1598/1603, Engeland;
1606-08, Tsjechië, Duitsland, Zwitserland en
Frankrijk.
ADDENDA: Verbaal van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8307; Haak 1934,
407-489).
CORRESPONDENTIE: Drie brieven over de reis in
1606-08. Een Latijnse brief van Johannes
- 395 -

Reisbescheiden

Meursius aan Johan van Oldenbarnevelt, 1)
Parijs, 4 april 1608. Twee Nederlandse brieven van Johan van Oldenbarnevelt aan François van Aerssen, 1) Den Haag, 25 mei 1608;
2) 27 juli (Veenendaal 1962).
LITERATUUR: BWN, XIV, 73-74; NNBW, V,
393-394; Den Tex en Ton 1980, 139; Frankvan Westrienen 1983, 49-52; 330-331.
OLDENBARNEVELT, WILLEM VAN
Heer van Cralinger of Stormspolder, Stoutenburg, Guntersteyn en West-Souburg. Den
Haag, 1590 – Brussel, 1634. Reisde mogelijk in
1603 naar Engeland (13 jaar).
Zoon van JOHAN VAN OLDENBARNEVELT
(1547-1619) en MARIA VAN UTRECHT (ºca.
1551), broer van REINIER (1588-1623). Reisde
mogelijk naar Engeland in 1603 met zijn
broer. Maakte tussen 1606 en 1608 een educatiereis met zijn broer en tutor JOHANNES MEURSIUS (1579-1639), eerst in het gevolg van keurvorst ERNST VAN KEULEN (1554-1612) naar het
hof in Praag, daarna naar Duitsland, Genève
en Frankrijk. Studeerde in Heidelberg en
Genève. Werd door HENDRIK IV (1553-1610)
aangenomen als edelman. Vervolgde zonder
zijn broer zijn reis naar Italië in 1609 en 1610,
onder begeleiding van zijn zwager CORNELIS
VAN DER MIJLE (1579-1642), gezant te Venetië.
Studeerde in Padua en Siena en keerde terug
via Frankrijk en Engeland, waar hij in 1611
door JACOBUS I (1566-1625) werd geridderd.
Was ritmeester in dienst van de Staten van
Overijssel en werd in 1617 benoemd tot
gouverneur van Bergen op Zoom. Na de
berechting van zijn vader beraamde hij met
zijn broer een aanslag op prins MAURITS
(1567-1625). De aanslag mislukte en hij wist te
vluchten naar Brussel. Reisde in 1623 naar
Frankrijk en Italië en keerde terug naar Brussel, waar hij door AARTSHERTOGIN ISABELLA
(1566-1633) in zijn onderhoud werd voorzien.
REIZEN: 1603, Engeland; 1606-08, Tsjechië,
Duitsland, Zwitserland en Frankrijk;
1609-10, Italië; 1611, Frankrijk en Engeland;
1623, Frankrijk, Italië en de Zuidelijke
Nederlanden.
ADDENDA: Kasboekaantekeningen van zijn reis
in 1609 (Veenendaal 1962, 395-396); rapport
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van Cornelis van der Mijle van zijn missie
naar Venetië (Van der Mijle 1609-1610).
CORRESPONDENTIE: Veertien brieven tijdens
zijn reis naar Frankrijk en Italië (Veenendaal
1962).
- Een Franse brief aan zijn vader, 1) Rome,
26 februari 1610.
- Twee Nederlandse brieven van zijn vader,
1) Bergen op Zoom, 20 maart 1609; 24 januari 1610.
- Een Latijnse brief van Johannes Meursius
aan Johan van Oldenbarnevelt, 1) Parijs, 4
april 1608.
- Vijf Nederlandse brieven van Johan van
Oldenbarnevelt aan François van Aerssen, 1)
Den Haag, 25 mei 1608; 2) 27 juli; 3) Antwerpen, 3 april 1609; 4) Antwerpen, 9 april;
5) Den Haag, 22 september.
- Twee Nederlandse brieven van Johan van
Oldenbarnevelt aan zijn echtgenote, 1) Bergen op Zoom, 14 maart 1609; 2) Antwerpen,
27 maart 1609.
- Een Nederlandse brief van Johan van Oldenbarnevelt aan Cornelis van der Mijle, 1)
16 oktober 1609.
- Twee Franse brieven van Cornelis van der
Mijle aan Johan van Oldenbarnevelt, 1) Venetië, 13 november 1609; 2) 4 december.
LITERATUUR: BWN, XIV, 74-76; NNBW, V,
394-395; Den Tex en Ton 1980, 139; Frankvan Westrienen 1983, 49-52; 331; De Bondt
1993, 102-105.
OLFERTSZ., CORNELIS
†Hoorn, 24 mei 1672. Maakte in 1662 een
plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden.
Werd in 1672 aangesteld als admiraliteit van
Hoorn. Maakte in 1662 een plezierreis naar de
Zuidelijke Nederlanden in het gezelschap van
GERARD HINLOPEN (1644-91) en CORNELIS JACOBS SEGEN.
REIZEN:
Mei-juni
1662,
Zuidelijke
Nederlanden.
VERSLAGEN: Hinlopen 1662; Hinlopen 2014a.
ONDERWAETER, MATHES
Maakte in 1634 en 1635 een educatiereis naar
Frankrijk in het gezelschap van GIJSBERT DE
WITH (º1611), JACOB VAN BEVEREN (1612-76)
en HENDRICK VAN GOUTHOUVEN.

REIZEN: Augustus 1634-augustus
Frankrijk.
VERSLAGEN: De With 1634-1635.
LITERATUUR: Bots 1980, 469-492.

1635,

OVERSCHIE, ADRIANUS VAN
Delft, ca. 1650 – Den Haag, 13 november
1724. Katholiek. Maakte in 1674-75 een educatiereis naar Italië en Spanje (ca. 24 jaar).
Zoon van LAMBERT VAN OVERSCHIE (1604-52)
en COMMERINA BREMAN (º1626). Maakte tussen
1674 en 1677 een educatiereis naar Italië,
Spanje en Portugal.
REIZEN: September 1674-76: Zuidelijke Nederlanden, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje
en Portugal.
VERSLAGEN: Van Overschie 1674-1676; Ruysch
1674-1677.
ADDENDA: Zie appendix B.

P
PAETS, ADRIAEN
Leiden, 3 juli 1631 – Rotterdam, 5 oktober
1686. Remonstrants. Maakte in 1672-73 een
diplomatieke reis naar Spanje (40 jaar).
Studeerde rechten in Leiden en werkte als advocaat en notaris. Werd in 1664 vroedschap
van Rotterdam en in 1668 bewindhebber van
de VOC-kamer Rotterdam. Maakte in 1672
een diplomatieke reis naar Madrid als ambassadeur van de Staten-Generaal. JACOB GRONOVIUS reisde (1645-1716) met hem mee. Werd in
1675 herbenoemd tot vroedschap.
REIZEN: Juni 1672-73, Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk en Spanje; januari 1685-april 1686,
Engeland.
VERSLAGEN: Gronovius 1672-1673.
ADDENDA: Verbaal van het gezantschap in
1685-85, hierboven genoemd (SG 8612).
LITERATUUR: BWN, XV, 17-20; RAA.
PARAN, FREDERIK
Reisde in 1674 mee als knecht op de handelsreis naar Denemarken en Zweden van ABRAHAM VAN DER MEERSCH (1643-1728), JAN en

PHILIPS VAN
VORSTERMAN.

HALMAEL

en

ABRAHAM

REIZEN: Februari-april 1674, Duitsland, Denemarken en Zweden.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1672-1674.
PAUW, ADRIAAN
Heer van Heemstede, Hoogersmilde, Bennebroek en Nieuwerkerk. Amsterdam, 1 november 1585 – Den Haag, 21 februari 1653. Maakte in 1618 een diplomatieke reis naar Engeland
(32 jaar).
Zoon van REYNIER PAUW en CORNELIA MICHIELSDR. DE LANGE. Studeerde rechten in
Leiden. Was koopman in Amsterdam en bekleedde tussen 1611 en 1627 het pensionarisschap van de stad. Was tussen 1618 en 1641
bewindhebber van de VOC en vanaf 1631
raadpensionaris van Holland. Was tussen 1627
en 1652 rekenmeester van Holland en WestFriesland. Maakte verschillende diplomatieke
reizen, waaronder naar het hof van Denemarken in 1618, samen met CONSTANTIJN HUYGENS
(1596-1687), Frankrijk in 1621 en 1624 en Engeland in 1627. Reisde in februari en maart
1649 naar Engeland in het gezelschap van
CONSTANTIJN HUYGENS JR. (1628-97). Droeg bij
aan de Vrede van Münster. Werd in 1613 geridderd door JACOBUS I (1566-1625) en werd
door LODEWIJK XIII (1601-43) geridderd in de
orde van St.-Michiel in 1624.
REIZEN: Mei-augustus 1618, Denemarken en
Duitsland; januari-april 1621/1624, Frankrijk; 1627/februari en maart 1649, Engeland.
ADDENDA: Verbalen, verslagen en rapporten
van de gezantschappen, hierboven genoemd
(SG 8326-8327; 8335).
LITERATUUR: BWN, XV, 134-137; NNBW, X,
714-717; RAA; De Boer, Bruch en Krol
1985.
PERRE, PAULUS VAN DE(R)
Ca. 1598 – Londen (EN), 14 december 1653.
Maakte in 1651-52 een diplomatieke reis naar
Engeland (ca. 53 jaar).
Zoon van ADRIAAN VAN DER PERRE en ADRIANA DIRCX HAYMAN. Was tussen 1636 en 1653
schepen, raad, burgemeester, secretaris en pen- 397 -
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sionaris van Middelburg. Maakte in 1651 en
1652 een diplomatieke missie naar Engeland in
het gezelschap van JACOB CATS (1577-1660) en
GERARD SCHAAP (1599-1655). De reis werd beschreven door ADRIAEN SCHAGEN (1633-99),
LODEWIJK HUYGENS (1631-99) en GEORGE DE
MEY (1628-1712).
REIZEN: December 1651-juli 1652/juni-december 1653, Engeland.
VERSLAGEN: De Mey 1840, 204-214; Huygens
1651-1652; Schagen 1651-1652; Huygens
1982.
ADDENDA: Verbalen en tussentijdse verbalen
van de gezantschappen, hierboven genoemd
(SG
8460-8462;
8472-8473;
8483;
8485-8849).
LITERATUUR: BWN, XV, 195-196; NNBW, V,
488-490.
PIETERSON, PIETER
Maakte in 1666 en 1667 een educatiereis naar
Frankrijk en Engeland in het gezelschap van
neef CORNELIS DE JONGE VAN ELLEMEET
(1646-1721), CORNELIS DE JONGE VAN OOSTERLAND (1645-94) EN JUSTUS VAN DER CIJS.
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ºOlst, ca. 1628. Katholiek. Maakte in 1648-50
een educatiereis naar Frankrijk, Zwitserland en
Italië (ca. 20 jaar).
Zoon van JOAN DANIËLS DE POMEREDE en
GEERTRUID NITTART. Maakte tussen 1648 en
1680 een educatiereis naar Frankrijk, Zwitserland en Italië samen met zijn neef NITTARD.
Woonde in Zwolle en Kampen.
REIZEN: 1648-50, Frankrijk, Zwitserland en
Italië.
VERSLAGEN: De Pomerede 1648-1650; De Pomerede s.d.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: LSD.
PONT, DIRCK
Maakte in 1675 een plezierreis per boot naar
Overijssel, Friesland, Groningen en Emden en
naar de Zuidelijke Nederlanden met GERARD
HINLOPEN (1644-91).
REIZEN: Mei 1675, Duitsland; juni-juli 1675,
Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: Hinlopen 1675a.

REIZEN: September 1666-november 1667, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland
en Engeland.
VERSLAGEN: De Jonge van Ellemeet
1666-1667.

POTT, WICHER [ook: WICHERUS]
Groningen, oktober 1661 – Groningen, 13 december 1716. Maakte een educatiereis naar
Engeland, Frankrijk, Italië en Zwitserland tussen 1684 en 1686 (22 jaar).

POELAERT, JAN
1653 – 1701. Maakte rond 1698-99 een reis
naar Italië (43 jaar).

Zoon van PIETER POTT (†1691) en MARGARETHA FROON (ºca. 1635). Studeerde in Leiden.
Maakte tussen 1684 en 1686 een educatiereis
naar Engeland, Frankrijk, Italië, Zwitserland
en Duitsland. Promoveerde in 1686 in Padua.
Zijn verslag, in zijn correspondentie aangeduid
als de Notula, is zoek. Was ambtsman van het
Goorecht, raadsheer in Groningen en lid van
de Staten-Generaal in 1706 en 1709.

Zoon van ALLARD POELAERT en ADRIANE VAN
GROENENDIJCK, zwager van PIETER DE LA
COURT VAN DER VOORT (1664-1740). Maakte
rond 1698 en 1699 een reis naar Italië en kocht
daar verschillende schilderijen. Liet zichzelf in
Venetië portretteren door NICCOLÒ CASSANA
(1659-1714).
REIZEN: ca. 1698-99, Italië.
ADDENDA: Reizigersportret door Niccolò
Cassana.
LITERATUUR: Mens 1984, 97; Lunsingh Scheurleer, Fock en Dissel 1987, 320-321; Verhoeven 2012, 31-36.
POMEREDE, EGBERT DE
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REIZEN: Zomer 1684-oktober 1686, Engeland,
Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland.
CORRESPONDENTIE: Zesentwintig Nederlandse
brieven. Vijf brieven aan zijn vader en moeder (zaliger), 1) Londen, 7 juli 1684, 2) 18
juli, 3) 9 augustus, 4) 13 augustus, 5) september. Twintig brieven aan zijn vader, 1) Orléans, 18 augustus 1685, 2) 22 augustus, 3)
31 augustus, 4) 27 september, 5) Agen, 24

oktober, 6) Genua, 18 december, 7) Florence, 5 januari 1686, 8) Rome, 31 januari, 9) 1
maart, 10) 23 maart, 11) 6 april, 12) 20 april,
13) Venetië, 18 mei, 14) 4 juni, 15) 28 juni,
16) Turijn, 28 juli, 17) Genève, 20 augustus,
18) Straatsburg, 9 september, 19) Frankfurt
am Main, 25 september, 20) Nijmegen, 5 oktober. Een brief aan zijn broer, 1) Orléans,
18 augustus 1685 (Pott 1684-1685; Pott
1685-1686).
LITERATUUR: Poelhekke en Hoogewerff 1961,
339; Frank-van Westrienen 1983, 331; Herfkens 1998, 20-30.
PUTTE, SAMUEL VAN DE
Vlissingen, 1690 – Jakarta (IN), 27 september
1745. Maakte in 1718 een educatiereis naar Italië (28 jaar).
Zoon van viceadmiraal CAREL VAN DE PUTTE
(1634-95) en JOHANNA CONSTANTIA SAMUELS
BISCOP. Studeerde in Leiden en werd in 1715
schepen van Vlissingen. Maakte in 1718 samen
met JOHANNES AEGIDIUS VAN EGMOND VAN DER
NIJENBURG (1693-1747) een educatiereis naar
Italië, waar hij in Padua promoveerde in de geneeskunde. Reisde tussen 1719 en 1723 naar
Constantinopel, India en Tibet. Het verslag
van Van Egmond van der Nijenburg werd bewerkt door JOHANNES HEYMAN (1708-88) en
postuum uitgegeven als Reizen door een gedeelte
van Europa, klein Asien (...). Verbleef lange tijd
in Llasa en vervolgde in 1731 zijn weg naar
China en India. Vestigde zich in 1743 in Batavia (Jakarta) in Indonesië.
REIZEN: 1718, Italië; 1719-1724, Turkije, Griekenland, India, Tibet en Syrië; 1726, Tibet en
Mongolië; 1739, India; 1745, Indonesië.
VERSLAGEN: Van Egmond van der Nijenburg
en Heyman 1757-1758.
LITERATUUR: BWN, XV, 503; NNBW, II,
1138-1139; Lequin en Meijer 1989; Le Calloc’h 1996, 35-56; Ormeling en Le Calloc’h
1998, 11-15.

R

RAAT, JOHAN
Maakte in 1680 een plezierreis naar Breda en
Den Bosch in het gezelschap van GERARD
HINLOPEN (1644-91) en JACOB BLAUW.
REIZEN: Juni 1680, Breda en Den Bosch.
VERSLAGEN: Hinlopen 1680.
RADERMACHER, SAMUEL
Middelburg, 15 maart 1693 – Middelburg, 29
oktober 1761. Maakte een plezierreis naar
Leiden in 1712 (19 jaar).
Zoon van DANIËL RADERMACHER en MARIA
BEECKMAN. Was griffier en meermaals schepen, thesaurier en burgemeester van Middelburg tussen 1726 en 1759. Was vanaf 1730 bewindhebber van de VOC.
REIZEN: April 1712, Leiden; mei 1712, NoordHolland; mei 1712, Enkhuizen en Alkmaar;
juni 1712, Amsterdam, Utrecht en Dordrecht; juni 1712, Den Haag en Delft; augustus 1712, Zeeland; oktober 1717, Zuidelijke
Nederlanden.
VERSLAGEN: Radermacher 1712a-f; Radermacher 1717.
LITERATUUR: NNBW, II, 1157.
RATALLER DOUBLET, GEORGE [ook: BURMANIA, SIMON VAN]. Den Haag, 1600 – Den Haag,
30 april 1655. Maakte in 1621-25 een educatiereis naar Engeland, Frankrijk en Italië (21 jaar).
Zoon van PHILIPS DOUBLET (†1612) en CORNELIA RATALLER. Studeerde rechten en letteren in
Leiden. Maakte tussen 1621 en 1625 een educatiereis naar Engeland, Frankrijk en Italië
samen met NICOLAAS MEERMAN en DIRK GRASWINCKEL (1600-66). Was advocaat en rentmeester in Den Haag. Werd in 1653 van de Chambre-Mipartie in Mechelen.
REIZEN: 1621-25, Engeland, Frankrijk en Italië;
december 1653-maart 1655, Zuidelijke
Nederlanden.
VERSLAGEN: Rataller Doublet 1653-1655.
CORRESPONDENTIE: Elf brieven tijdens zijn
educatiereis in 1621-25 (EMLO).
- Negen Latijnse brieven aan GERHARD VOSSIUS (1577-1649), 1) Londen, 21 augustus
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1621; 2) 30 augustus; 3) 3 september; 4) 17
augustus 1622; 5) 26 augustus; 6) Thouars,
17 september 1623; 7) Rome, 20 december
1624; 8) 21 december; 9) Venetië, 18 april
1625.
- Een Latijnse brief van Gerard Vossius, 1)
25 oktober 1621.
- Een brief van bisschop LANCELOT ANDREWES (1555-1626) aan de geleerde JOHN
SELDEN (1584-1654) waarin de reiziger wordt
genoemd, 1) Farnham, 29 augustus 1621.
LITERATUUR: BWN, IV, 300; NNBW, VII, 379-380;
Fruin 1868, 315-335; Fruin 1901, 195-244.

RECHTEREN, ADOLF HENDRIK VAN
Graaf van het Heilige Roomse Rijk, heer van
Almelo, Vriezenveen en de Vellner. Zwolle, 10
maart 1656 – Almelo, 15 maart 1741. Maakte
in 1679 een educatiereis naar Frankrijk (23
jaar).
Zoon van JOACHIM ADOLF VAN RECHTEREN
(1627-86) en MARGARETHA VAN HAERSOLTE
(1628-82), broer van JOHAN WILLEM
(1658-1718) en REINHARD (1659-1732). Studeerde in Leiden in 1673. Maakte in 1679 een
educatiereis naar Frankrijk. Was drost van Vollenhove, Twente en Salland en afgevaardigde
van de Staten-Generaal. Maakte verschillende
diplomatieke reizen naar Duitsland en
Oostenrijk.
REIZEN: Maart-najaar 1679, Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk; november-december
1702, Luik; juli-november 1703, Zuidelijke
Nederlanden; 1705, Wenen; mei 1708-april
1709, Zuidelijke Nederlanden; 1710, Frankrijk; september 1714-april 1716, Antwerpen.
VERSLAGEN: Van Rechteren 1679.
ADDENDA: Zie appendix B voor zijn educatiereis. Verbalen van de gezantschappen, hierboven genoemd (SG 8668-8669; 8675; 8929;
9185); paspoort uit 1710, afgegeven door de
Franse autoriteiten om te mogen reizen ten
noorden van de rivieren Somme en Oise
(Paspoort 1710).
LITERATUUR: BWN, XVI, 124-125; NNBW, II,
1174-1175; RAA.
RECHTEREN, JOHAN WILLEM VAN
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Heer van Verborch. 1658 – 18 november
1719. Maakte in 1684-86 een reis naar Italië en
Jeruzalem (26 jaar).
Zoon van JOACHIM ADOLF VAN RECHTEREN
(1627-86) en MARGARETHA VAN HAERSOLTE
(1628-82), broer van ADOLF HENDRIK
(1656-1741) en REINHARD (1659-1732). Was in
1683 vrijwilliger bij de zeedienst en woonde
verschillende tochten bij. Maakte tussen 1684
en 1686 een reis naar Italië en Jeruzalem. In
1693 werd hij kapitein en in 1694 werd hij bevelhebber voor Duinkerken. Streed in 1704 in
de zeeslag bij Malaga.
REIZEN: 1684-86, Italië en Jeruzalem; 1694,
Engeland; 1704, Malaga.
ADDENDA: Stukken betreffende de reis in
1684-86 (Van Rechteren 1684-1685);
scheepsjournalen en kasboeken tussen 1691
en 1702 (Van Rechteren 1691-1702); kasboekaantekeningen in het reisverslag van zijn
broer Adolf Hendrik van de reis naar Jeruzalem in 1686 (Van Rechteren 1679,
[10-11]).
LITERATUUR: NNBW, IV, 1126; RAA.
RECHTEREN, REINHARD VAN
Heer van Westerveld. 1659 – 1732. Maakte
rond 1685 een reis naar Venetië (ca. 26 jaar).
Zoon van JOACHIM ADOLF VAN RECHTEREN
(1627-86) en MARGARETHA VAN HAERSOLTE
(1628-82), broer van ADOLF HENDRIK
(1656-1741) EN JOHAN WILLEM (1658-1718).
Reisde rond 1685 naar Italië en trad in dienst
bij het leger van de republiek Venetië. Bekleedde verschillende militaire functies in de
Republiek tussen 1699 en 1727.
REIZEN: Ca. 1685, Italië.
ADDENDA: Stukken betreffende de indiensttreding in het leger van Venetië (Van Rechteren
1685); kasboekaantekeningen in het reisverslag van zijn broer Adolf Hendrik van de
reis naar Venetië (Van Rechteren 1679,
[12-13]).
REEDE, GODARD ADRIAAN VAN
Baron van Reede, vrijheer van Amerongen,
heer van Ginkel, Elst en Lievendael. Amerongen, 6 januari 1621 – Kopenhagen (DE), 9 ok-

tober 1691. Maakte een diplomatieke reis naar
Denemarken in 1655. (34 jaar)
Zoon van GODARD VAN REEDE (1593-1641) en
GEERTRUID VAN NIJENRODE. Was heemraad van
Lekdijk Bovendams, afgevaardigde voor de
Staten-Generaal en in 1689 lid van de Raad
van State. Maakte verschillende diplomatieke
missies, onder andere naar Denemarken, Zweden, Polen en Aken. Werd door koning CHRISTIAAN V (1646-99) in de Deense adelstand verheven. Maakte in 1660 en 1661 als gezant een
diplomatieke reis naar het hof in Madrid
samen met PHILIPS AEBINGA VAN HUMALDA (ca.
1616-72) en JOHAN VAN MERODE (ca. 1607-66).
De reis werd beschreven door LODEWIJK HUYGENS (1631-99). Zijn woonplaats, kasteel Amerongen, werd tijdens het Rampjaar door de
Fransen vernietigd.
REIZEN: 1655, Denemarken; 1656, Zweden;
1657, Zweden en Polen; 1658, Maastricht;
1659, Denemarken; oktober 1660-augustus
1661, Spanje; 1663, Aken; april-november
1665/april 1667-najaar 1667, Denemarken;
maart-mei 1668, Münster; maart-september
1671, Duitsland; september-november 1671,
Keulen; december 1671-oktober 1673,
Duitsland; augustus 1676-augustus 1677,
Bremen; oktober 1679-februari 1685, Duitsland; 1686, Kleef; 1688, Duitsland; maart
1690-oktober 1691, Denemarken.
VERSLAGEN: Huygens 1660-1661; Huygens
2005.
ADDENDA: Verbalen en brievenboeken van de
gezantschappen, hierboven genoemd (SG
8507-8509; 8525-8527; 8539; 8557-8558;
8563-8564; 8587; 8607-8609; 8633-8634;
9182; 12553.50). Declaraties van de missie
naar Denemarken en zijn reis langs de hoven
van de bisschop van Münster en de hertog
van Holstein van april 1690 tot november
1691, opgesteld namens zijn weduwe door
Abraham Lanssel (Lanssel 1690-1691).
CORRESPONDENTIE: Een brief aan CONSTANTIJN
HUYGENS (1596-1687) over zijn zoon Lodewijk tijdens de reis naar Spanje in 1660, 1)
Zelzate (ZN), 12 november 1660 (ePistolarium). Brieven tijdens de jaren 1671-72 (Van
der Bijl en Quarles van Ufford 1991). Brieven met zijn zoon GODARD VAN REEDE

(1674-1730) (McCullagh 2003) tijdens zijn
reis naar Denemarken in 1690-91.
LITERATUUR: NNBW, III, 1007-1009; Van der
Bijl en Quarles van Ufford 1991; McCullagh
2003; Wassing 2015, 116-121.
REEDE TOT RENSWOUDE, FREDERIK VAN
Baron van Reede, heer van de Lier, eerder van
Schonauwen. Ca. 1630 – 23 augustus 1715.
Maakte in 1672-73 een geheime zending naar
Engeland (42 jaar).
Zoon van JOHAN VAN REEDE TOT RENSWOUDE
(1593-1682) en JACOMINA VAN EEDEN. Was kapitein en luitenant-kolonel. Bekleedde de functie van kanunnik en raad voor de dom van
Utrecht. Was in 1672 en 1673 belast met geheime zendingen naar Engeland. In 1674 reisde hij naar Londen om te onderhandelen over
de Vrede van Westminster samen met collegadiplomaten COENRAAD VAN BEUNINGEN (ca.
1622-93), WILLEM ADRIAAN VAN NASSAU-ODIJCK (ca. 1632-1705) en WILLEM VAN HAREN
(1626-1708). De reis werd beschreven door JOANNES VOLLENHOVE (1631-1708).
REIZEN: 1672-73/1674-79/mei-augustus 1703,
Enge-land.
VERSLAGEN: Vollenhove 1674; Vollenhove
2001.
ADDENDA: Verbalen van de gezantschappen,
hierboven genoemd (SG 8588-8590; 8653).
CORRESPONDENTIE: Brief aan de griffier van de
Staten-Generaal over zijn zendingen in
1672-73 (SG 12576.96).
LITERATUUR: BWN, XVI, 141-142; NNBW, III,
1033-1034; RAA.
REEPMAKER, JOHAN
Amsterdam, 20 januari 1647 – ‘s-Gravendeel,
21 januari 1686. Maakte tussen 1666 en 1671
een educatiereis naar Duitsland, Italië en
Frankrijk (ca. 19 jaar).
Zoon van JACOB REEPMAKER (1599-1651) en
MARIA TRIP (1617-72). Zijn vader was bewindhebber van de WIC. Maakte tussen 1666 en
1671 een educatiereis naar Duitsland, Italië en
Frankrijk, waar hij een audiëntie had met LODEWIJK XIV (1638-1715). Trouwde met CHRISTINA DE BEVEREN (1653-1728) en woonde in
het Dordtse kasteel Develstein.
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REIZEN: 1666-1671, Duitsland, Italië en
Frankrijk.
VERSLAGEN: Reepmaker 1666-1671.
LITERATUUR: NNBW, III, 1046; Schotel 1840,
53-128.
RIPPERDA, JOHAN WILLEM VAN
Hertog van Ripperda, Grande der eerste klasse, heer van Jensema, Poelgeest en Koudekerk.
Oldehove, 7 maart 1682 – Tétouan (MA), november 1737. Katholiek, protestants en later
weer katholiek. Reisde als ambassadeur naar
Spanje in 1714 (32 jaar).
Zoon van LUDOLPH LUURDT RIPPERDA TOT
WINSUM (ca. 1647-1721) en MARIA ISABELLA
VAN DEESt (†ca. 1737). Studeerde bij de jezuïeten in Emmerik en Keulen en bekeerde tot het
protestantisme. Was lid van de Staten van Stad
en Lande en grietman van Humsterland en
Oosterdeel-Langewold. Werd in 1711 afgevaardigd naar de Staten-Generaal. In 1714
werd hij aangesteld als gezant en ambassadeur
te Madrid, waar hij zich tot het katholicisme
bekeerde. Reisde in 1719 naar Frankrijk in het
gezelschap van NEHEMIA VEGELIN VAN CLAERBERGEN (1691-1739). Maakte in 1725 een diplomatieke reis naar Wenen, waar hij het Verdrag van Wenen tot stand wist te brengen.
Werd in Spanje verheven tot eerste minister.
Na het falen van het Verdrag, werd hij in
Spanje beschuldigd van hoogverraad. Wist na
twee jaar opsluiting te ontsnappen via Portugal
naar Engeland. Werd minister en generaal in
dienst van een Marokkaanse sultan.
REIZEN: April 1715-1718; Spanje; juli-december 1719, Frankrijk; 1719-1725, Spanje;
1723-1725, Wenen; 1728-oktober 1730, Portugal en Engeland; september 1731-november 1737, Marokko.
VERSLAGEN: Vegelin van Claerbergen 1719.
ADDENDA: Verbaal van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8699); uitgegeven Engelse memoires van Ripperda (Campbell
1740).
CORRESPONDENTIE: Brieven aan JOHAN GABRIËL ALBERT SLOET (1677-1765), baron
Sloet tot Warmelo, tijdens zijn verblijf in
Spanje in 1715-1717 (Nepveu 1884, 91-114);
correspondentie over zijn verblijf in Wenen
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(9); brieven van het Spaanse hof over de onderhandelingen in Wenen (11-12); correspondentie over zijn werkzaamheden in Marokko,
inclusief
afschriften
en
aantekeningen, tussen 1724 en 1732 (10);
brief van GABRIEL LANACI aan Ripperda,
1735 (15).
LITERATUUR: BWN, XVI, 350-353; NNBW, II,
1212-1214; Van Verschuer 1861; Nepveu
1884, 91-114; Naber 1909, 208-271; Bussemaker 1911, 89-134; Van Alkemade 1968;
De Preter 1982, 99-119; Van der Veen 1999,
13-28; Van der Veen 2007.
RUICHAEVER, NICOLAAS
Maakte in 1666 een plezierreis met CORNELIS
DE JONGE VAN ELLEMEET (1646-1721) en NICOLAAS ANTHONIJ FLINCK.
REIZEN: Juli-augustus 1666, Duitsland.
VERSLAGEN: De Jonge van Ellemeet 1666.
RUYSCH, COENRAAD
Dordrecht, 22 oktober 1650 – Leiden, 23
maart 1731. Maakte in 1674-77 een educatiereis naar Frankrijk, Zwitserland en Italië (23
jaar).
Zoon van NICOLAAS RUYSCH (1610-70) en MARIA PAEDTS (1621-70). Studeerde in Leiden en
promoveerde in Poitiers. Maakte tussen 1674
en 1677 een educatiereis naar Duitsland,
Frankrijk, Zwitserland en Italië met zijn neef
DIRCK VAN HOOGEVEEN. Was kapitein van de
schutterij en vroedschap in Leiden in 1679.
Maakte een reis naar Engeland in 1679 en
1680 met DIDERIK VAN LEIJDEN VAN LEEUWEN
(1628-82). Werd tussen 1684 en 1730 meermaals beëdigd als burgemeester. Nam tussen
1687 en 1720 herhaaldelijk zitting in het college van de gecommitteerde Raden van Holland
en West-Friesland. Was lid van de Staten-Generaal in 1696 en 1697.
REIZEN: Mei 1674-najaar 1677, Duitsland,
Frankrijk, Zwitserland en Italië; 1679-80,
Engeland.
VERSLAGEN: Ruysch 1674; Ruysch 1674-1677;
Ruysch 2017.
ADDENDA: Zie appendix B.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B. Twee
Franse brieven van CONSTANTIJN HUYGENS

(1596-1687), 1) Den Haag, 12 januari 1680; 3
februari (ePistolarium).
LITERATUUR: Frank-van Westrienen 1983,
331-332; Prak 1985, 277; 410; Verhoeven
2009a, 338; Jansen 2011, 91-93.

S
SCHAAP, GERARD
31 juli 1599 – Amsterdam, 22 juni 1655. Reisde en studeerde in 1622 in Frankrijk (23 jaar).
Maakte tussen 1618 en 1622 een reis naar Italië en Frankrijk, waar hij in Orléans het licentiaat behaalde in de rechten. Was raad van Amsterdam tussen 1638 en 1655 en schepen in
1638. Maakte in 1644 en 1645 een diplomatieke reis naar Denemarken en Zweden. Maakte
in 1651 en 1652 een diplomatieke missie naar
Engeland in het gezelschap van JACOB CATS
(1577-1660) en PAULUS VAN DER PERRE (ca.
1598-1653). De reis werd beschreven door
ADRIAEN SCHAGEN (1633-99), LODEWIJK HUYGENS
(1631-99) en GEORGE DE MEY
(1628-1712).
REIZEN: 1622, Frankrijk; juni 1644-oktober
1645, Denemarken en Zweden; december
1651-juli 1652, Engeland.
VERSLAGEN: De Mey 1840, 204-214; Huygens
1651-1652; Schagen 1651-1652; Schagen
1968; Huygens 1982.
ADDENDA: Verbalen en tussentijdse verbalen
van de gezantschappen, hierboven genoemd
(SG 8402-8403; 8460-8462).
LITERATUUR: Elias 1902-1905, I, 415-416.
SCHAGEN, ADRIAEN
Alkmaar, 1633 – Alkmaar, 8 april 1699. Maakte een diplomatieke reis naar Engeland in
1651-52 (18 jaar).
Zoon van CORNELIS SCHAGEN en LIJFVIJNTGE
ADRIAENDR. DU GARDIJN. Studeerde rechten in
Leiden. Maakte in 1651 en 1652 een diplomatieke reis naar Engeland in het gezantschap
van JACOB CATS (1577-1660), PAULUS VAN DER
PERRE (ca. 1598-1653) en GERARD SCHAAP
(1599-1655). Een tweede diplomatieke reis, dit
keer naar Polen en Denemarken, maakte hij in
1656, in het gezantschap van FREDERIK VAN
DORP (1612-79), GOVERT VAN SLINGELANDT

(1623-90), PIETER DE HUYBERT (1622-95) en
JOHAN ISBRANDTSZ (1621-1702). Reisde naar
Breda in 1660 en naar Spa in de zomers van
1661 en 1662. Tussen 1657 en 1672 was hij
schepen en tussen 1674 en 1682 pensionaris
van Alkmaar. Was rentmeester van de grafelijkheden Vroon-en-Zijpelanden en der Egmonden en tussen 1684 en 1699 burgemeester
van Alkmaar.
REIZEN: Maart 1651-april 1652, Engeland;
maart-november 1656, Duitsland, Polen en
Denemarken; mei-juni 1660, Breda; zomer
1661/zomer 1662, Spa.
VERSLAGEN: Schagen 1651-1652; Schagen
1656; Schagen 1660; Schagen 1661-1662;
Schagen 1968.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: RAA; Schagen 1968.
SCHELLINGER, VOLJARD
Maakte in 1678 een plezierreis per boot naar
Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland in het
gezelschap van NANNING en GERARD HINLOPEN (1644-91). Maakte een tweede plezierreis
naar Den Bosch in 1681 met Gerard Hinlopen
en DIRK MOLENWERFF.
REIZEN: Juli-augustus 1678, Utrecht, ZuidHolland en Gelderland; juni 1681, Dordrecht en Den Bosch.
VERSLAGEN: Hinlopen 1678; Hinlopen 1681.
SCHELLINKS, WILLEM
Amsterdam, januari 1623 – Amsterdam, 1678.
Maakte in 1646 een kunstenaarreis naar Frankrijk (23 jaar).
Zoon van LAURENS SCHELLINKS en CATALIJNTJE
COUSENAER. Studeerde mogelijk bij KAREL DUJARDIN (1626-78). Maakte in 1646 een kunstenaarsreis naar Frankrijk met LAMBERT DOOMER
(1624-1700). Reisde tussen 1661 en 1665 naar
Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland
en Italië als tutor van de dertienjarige JACQUES
THIERRY JR. (1648-1709). Op verzoek van de
advocaat LAURENS VAN DER HAM (1621-78)
maakte hij honderdtwintig topografische tekeningen, waarvan 61 werden opgenomen in zijn
Atlas.
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REIZEN: April-oktober 1646, Frankrijk;
1661-65, Engeland, Frankrijk, Italië, Malta,
Duitsland en Zwitserland.
VERSLAGEN: Schellinks 1646; Schellinks
1661-1663; Schellinks 1663-1664; Schellinks
1663-1665; Schellinks 1993; Schellinks 2008,
346-437.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: Van den Berg 1942, 1-31; Hulton
1954; Schulz 1970, 415-425; Aikema 1983;
Steland 1986, 79-108; Schellinks 1993;
Alsteens en Buijs 2008, 1-29.
SCHINNE(-TIMMERS), SUZANNE LIBERTINE VAN
Rotterdam, 19 december 1684 – Rotterdam,
12 december 1732. Maakte in 1729 een
plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden (44
jaar).
Dochter van ISAAC VAN SCHINNE en ALETTA DE
BITTER, moeder van ALETTA JOHANNA
(1707-75) en IGNATIA GEERTRUIDA (1714-33).
Trouwde in 1703 met JOHAN TIMMERS
(1684-1738). Maakte in 1729 een plezierreis
naar de Zuidelijke Nederlanden met haar echtgenoot en kinderen, de heren VAN BENTINCK
en VAN SCHOONHEETEN, de heer SLOTERDIJCK
en zoon en de heer VAN BAERLE en dochter.
REIZEN: Augustus-september 1729, Zuidelijke
Neder-landen.
VERSLAGEN: Timmers 1729.
LITERATUUR: Moss 2018, 99-112.
SEGEN, CORNELIS JACOBS
Maakte in 1662 een plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden in het gezelschap van GERARD HINLOPEN (1644-91) en CORNELIS OLFERTSZ (†1672).
REIZEN:
Mei-juni
1662,
Zuidelijke
Nederlanden.
VERSLAGEN: Hinlopen 1662; Hinlopen 2014a.
SIX, JAN I [ook: SIXTUS, JOHANNES]
Heer van Wimmenum en Vromade. Amsterdam, 14 januari 1618 – Amsterdam, 28 mei
1700. Maakte rond 1641-43 een educatiereis
naar Frankrijk (ca. 23 jaar).
Zoon van JAN SIX en ANNA WYMER. Maakte
tussen 1641 en 1643 een educatiereis naar
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Frankrijk. Was schepen, raad van de vroedschap en in 1691 burgemeester van Amsterdam. Was een groot kunstverzamelaar en mecenas. Publiceerde onder andere het treurspel
Medea (1648) en het blijspel Onschuld (1654).
REIZEN: Ca. 1641-43, Frankrijk.
LITERATUUR: BWN, XVII, 703-705; Müller
1984, 69-101; Van Bork en Verkruijsse 1985,
527; Mak 2016.
SIX VAN CHANDELIER, JOANNES
Amsterdam, 19 februari 1620 – Amsterdam,
16 februari 1695. Maakte in 1649-51 een reis
naar Frankrijk en Italië (29 jaar).
Zoon van JACOB SIX (1593-1639) en SARA JULIENS (1596-1669). Bezocht de Latijnse school
en nam zijn vaders winkel over in Amsterdam.
Om handelsbelangen te behartigen reisde hij
in 1649 naar Zuid-Europa samen met ABRAHAM GRENIER (1626-60). Hij reisde naar Parijs,
Toulouse en Bayonne en bezocht in Spanje
Madrid, Cádiz en Granada. In 1650 ging hij
scheep in Alicante en arriveerde in Genua,
vanwaar hij naar Florence, Rome, Napels en
Venetië trok. In 1651-52 maakte hij een tweede reis naar Italië, ditmaal naar Venetië. In Italië had hij contact met de Bentvueghels. Ergens tussen 1652 en 1657 bezocht hij
Duitsland. In april 1654 reisde hij met Grenier
naar Engeland en in 1655 maakte hij een tweede reis. In de zomer van 1656 verbleef hij negen weken in Spa. In 1657 publiceerde hij zijn
bundel Poësy en in 1674 zijn psalmberijming.
REIZEN: 1649-50, Frankrijk, Spanje, Italië;
1651-52, Italië; ca. 1652-57, Duitsland; april
1654/1655, Engeland; zomer 1656, Spa.
POËZIE: Honderdachttien Nederlandse gedichten over zijn reizen naar Frankrijk, Spanje,
Italië, Duitsland en Engeland tussen 1647 en
1657. 1) ‘Op den oploop te Parys, om een
drukker van een lasterschrift, op de kooninginne en kardinaal, door ‘t volk van de galge
verlost’, 2) ‘Op een schilderye aan de solderinge eenes kaamers te Fonteinebleau’ (over
Fontainebleau), 3) ‘Op myne eensaame reise,
een groot stuk weeghs door Vrankryk’, 4)
‘Op het koopergeld in Spanje’, 5) ‘Op des
kooninghs weigeringe aan syn soon, versoekende om dry uuren te moogen regeeren’, 6)

‘Hoe nietich dat de pracht der kooningen zy’
(over de tocht van het koningspaar FILIPS IV
(1605-65) en MARIA ANNA VAN OOSTENRIJK
(1634-96)), 7) ‘Blyde welkomst der kooninginne te Madrid’ (over Maria Anna van Oostenrijk), 8) ‘Schrobbe aan een onweetenden
Spanjaard’ (over het Escurial in Madrid), 9)
‘Sluikerye in Spanje door behulpsaamheit
der paapen’, 10-19) ‘Op het blanketten van ‘t
vrouwvolk in Spanje’, deel I tot X, 20) ‘Op
de ongelykmaaticheit der bruggen oover de
rivieren van Sivilie en Madril’, 21) ‘Op het
voorspreekerschap van Abraham Grenier
den iongen van Middelburgh, te Angiers verdient’ (over zijn reisgenoot ABRAHAM GRENIER en diens promotie te Angers), 22) ‘Aan
Abraham Grenier den jongen, rechtsgeleerden van Middelburgh, teegenwoordigh te
Angiers’, 23) ‘Sucht naa het vaaderland, op
de reise door het geberghte Morena’ (over
de Sierra Morena), 24) ‘Aanvechtinge geleeden te S. Lukas’ (over Sanlúcar de Barrameda), 25) ‘Aandacht op myn dertighjaarigen
ouderdom en quellycke miltsucht’, 26) ‘Op
myne doolreise tusschen Port S. Marye, en
Granade’ (over Puerto de Santa María en
Granada), 27) ‘Aademscheppinge langhs de
riviere Dauro’ (over de Rio Dauro), 28-33)
‘Afbeeldinge en wydinge van Roselle, en haare bestraffinge, deel I tot VI (over een liefde
in Granada), 34) ‘Aan de rivier Genyl’ (over
de Genil), 35) ‘Op het mirakel van een schielyken storm te Granade, aan onse Lievrouwe’ (over een storm in Granada), 36) ‘Afscheid van Granade’, 37) ‘Op de
sodomiterye van Florencen’ (over Florence),
38) ‘Aan Florencen’, 39) ‘Aan Raimond de
Smeth’ (aan de Amsterdamse koopman RAIMOND DE SMETH), 40) ‘Aan Abraham Grenier
den iongen rechtgeleerden te Middelburgh’,
41) ‘‘t Leeven van meenigh reiselingh in Italien, aan een vaader’, 42) ‘Op het ontbeeren
van den waaren godsdienst’, 43) ‘Rome wel
besiens waardich’ (over Rome), 44) ‘Op een
ontsegh my gedaan’, 45) ‘Op den bergh Vesuvius, en het Swaaveldal’ (over de Vesuvius
en de Solfaterra), 46) ‘Afscheid uit Rome van
R. Anslo. aan den selven’ (over REYER ANSLO
(1626-69)), 47) ‘Over het aanhooren van
oovereenstemmend gesangh en snaarspel’
(mogelijk over Venetië), 48) ‘Aan den brandenden Vesuvius’, 49) ‘Aan myne vrienden’,

50) ‘Op de vastelaavond te Venecie, aan de
selve’ (over Venetië), 51) Berouw op de
weeromreis van Venecie, aan Michiel Soetens schilder (aan MICHIEL SOETENS (º1626)),
52) ‘Aan N. v. Liebergen’ (over zijn reisgezel), 53) ‘Dwaasen roem’ (over promiscuïteit in Italië), 54) ‘‘s Amsterdammers Winter’, 55) ‘Schetse van Venecie’ (over Venetië
in 1651), 56) ‘Gierigheits wooninge en gestaltenisse’ (over de grot van de Sybille bij
Napels), 57) ‘Leeven te Spa’, 58) ‘Om geneesinge myner miltsiekte, aan de Spafonteinen’, 59) ‘Ter eere van de fonteine Saveniere’, 60) ‘Ter eere van de fonteine Pouhon’,
61) ‘Ter eere van de fonteine Geronster’, 62)
‘Ter eere van de fonteine Tonnelet, of Tonneken’, 63) ‘Ter eere van de fonteine Nieuwe
Geronster of Klein Tonneken’, 64) ‘Spasangh. Op de wyse vanden 6. psalm’, 65)
‘Wild tuilken, aan Raimond de Smeth’, 66)
‘Op het dooden van een slangh’ (over de reis
tussen Alicante en Genua in het voorjaar van
1650), 67) ‘Van ‘t schaapevleisch te Spa, aan
Raimond de Smeth’, 68) ‘Trouwe raad om
naa het Spaa te koomen (...)’, 69) ‘Tydkortingh te Spa, aan Raimond de Smeth’, 70)
‘Raad om naa ‘t Spa te koomen, aan alle miltsuchtigen’, 71) ‘Verantwoordinge, oover een
bruiloftsdicht, berispt door Raimond de
Smeth, aan den selven’, 72) ‘Aan SIMON DILMAN geneesheer t’Amsterdam’, 73) ‘Dankbaarheit, en afscheid aan ‘t Spa’, 74) ‘Vaar
wel, aan t Spa’, 75) ‘Reisgeluk, aan het jacht
Griffioen, vaarende, met myn broeder Joost,
naa Nieuw Batavie’ (over de reis van Justus
Six naar Pipeli aan de zuidkust van Bengalen
in 1647), 76) ‘Schrikspiegel, om niet naa Engeland te reisen’, 77) ‘Brief, aan Joannes
Hoornbeek, te Uitrecht’ (aan hoogleraar JOANNES HOORNBEEK (1617-66) vanuit Bayonne), 78) ‘Nahuiswensch’, 79) ‘Onweer, op de
grensen van Spanjen’ (over het overlijden
van GASPAR DE GUZMÁN (1587-45), graaf van
Olivares), 80) ‘Beedelmusyk, te Tholouse’
(over Toulouse), 81) ‘Uitroep om hoornafsetters’ (over Spaanse promiscuïteit), 82)
‘Vraage, van een Spanjaard, aan den Turkschen ambassadeur, en syne antwoorde’, 83)
‘Tempel, aan den kooningh van Spanje’, 84)
‘Opdracht van den Tempel, aan den kooningh van Spanje’, 85) ‘Op d’aanstaande wandelinge van de kooninginne, na Casa del Cam- 405 -
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po, of het Landhuis’ (over Madrid), 86)
‘Spanjes heerschappye, afgebeeldt aan een
der triumfboogen’, 87) ‘Op de schoonheit
van de kooninginne, aan de selve’ (over Maria Anna van Oostenrijk), 88) ‘Brief, aan
THEODORE DODEUR’ (gestuurd vanuit Cádiz),
89) ‘Jooden kerkhof te Livorno’, 90) ‘Schenk
van Italjaanen, aan een Hooghduitschaard’,
91) ‘Damspel, om geld teegen ooverblyfselen
van heiligen, van Kapucynen, met den
scheepskoopman, op zee tusschen Alikante
en Genua’, 92) ‘Myn antwoord, aan den
selven’ (aan Reyer Anslo), 93) ‘Op het beeldenkontrefeitsel Van HENDRIK BAKKER,
schilder, van Koppenhagen, te Rome, aan
den selven’, 94) ‘Op het schelden van J.O. te
Rome, van de schilders Virgilius gedoopt’
(over JAN OSSENBEECK (ca. 1624-74), 95)
‘Geheim in den misbouw van Sint Pieters
Kerck, te Rome’, 96) ‘Op het koopre beeld
van Sinte Pieter, in de groote kerk, hem toegewydt, te Rome’, 97) ‘Welkomste in Rome’,
98) ‘Op den toenaam van ADRIAAN GELDHOF’, 99) ‘Op den selven’, 100) ‘Op het kontrefeitsel, van R. Anslo. Door Bronkhorst, te
Venecie, aan den selven’ (over JOHANNES
JANSZ. VAN BRONCKHORST (1620-95), 101)
‘Op de reise door Tirool, met Michiel Soetens schilders: aan den selven’, 102) ‘t’Huisblyvens beede, aan JAN DRUIVESTEIN, te Venecie’, 103) ‘Op geschildert marmer, door
Michiel Soetens’, 104) ‘Schetse van Venecie,
opgedraagen aan JAN VAN AALST, Jan Druivestein, PIETER SLUIJER, JAN VAN UFFELE, en
ABRAHAM HEIRMANS, kooplieden aldaar’ (aan
Venetiaanse kooplui’, 105) ‘Geluk op reis,
aan Antoni Duivelaar’ (aan ANTONI JANSEN,
DUYVELAER, viceconsul van Cyprus), 106)
‘Inval, op het besichtigen van het kooninglyke graf Pantheon, in ‘t Eskuriaal’, 107) ‘Blyde begroetinge, aan ABRAHAM GRENIER DEN
OUDEN, oover de weederwelvaarentheit van
synen soone’, 108) ‘De waarom, van myne
vrymoedige reise, naa Engeland’, 109), ‘Op
myne reise, naa Londen, aan myne suster,
Katarina’ 110) ‘Onweer te Vlissingen’, 111)
‘Klachte, oover Ypren’ (over Ieper), 112)
‘Duinkerken in swym’, 113) ‘Seltsaame dronkenschap, van V.M.’ (mogelijk over MATTHIJS
VAN DER MERWEDE (ca. 1625-ca. 1677), 114)
‘Oesters te Kolchester’ (over Colchester),
115) ‘Afscheid van Engeland’, 116) ‘Onweer,
- 406 -

Reisbescheiden

op weeromreis, uit Engeland, aan matroos’,
117) ‘Brief, aan R. Anslo, te Rome’ (aan Reyer Anslo), 118) ‘Rome’.
LITERATUUR: BWN, XVII, 705-706; NNBW, X,
924-925; Verkuyl 1974, 47-49; Van Caspel
1978, 119-121; Van Van Bork en Verkruijsse
1985, 527; Six van Chandelier 1991, xxxvxlv; Dijstelberge 1993, 331-336; Schenkeveld-van der Dussen 1993, 255-260; Porteman 1997, 123-134.
SLINGELANDT, GOVERT VAN
Heer van Dubbeldam. Dordrecht, 12 januari
1623 – Den Haag, 3 juli 1690. Maakte een diplomatieke reis naar Zweden in 1656 (33 jaar).
Zoon van BARTHOUD VAN SLINGELANDT
(1590-1638) en GEERTRUID VAN BEAUMONT
(1592-1652). Steunde zijn achterneef JOHAN
DE WITT (1625-72). Studeerde en promoveerde
in de rechten in Leiden. Maakte een diplomatieke reis naar Polen in 1656 met medegezanten FREDERIK VAN DORP (1612-79), PIETER DE
HUYBERT (1622-95) en JOHAN ISBRANDTSZ
(1621-1702). Reisde naar Zweden en Polen in
1659 en 1660. Was pensionaris van Dordrecht
en vanaf 1664 secretaris van de Raad van State. Was kunstliefhebber en publiceerde
gedichten.
REIZEN: Maart-juni 1656, Polen; juni 1659-januari 1660, Denemarken.
VERSLAGEN: Schagen 1656; Schagen 1968.
ADDENDA: Minuut van het journaal en brievenboek van de gezantschappen, hierboven
genoemd (SG 8493; 8501); uitgegeven verslagen van de missie naar Denemarken.
CORRESPONDENTIE: Correspondentie met
Johan de Witt.
LITERATUUR: BWN, XVII, 722-723; NNBW, V,
747-748; RAA; Schagen 1968.
SOETENS, MICHIEL
Den Haag, º1626. Maakte in 1650-57 een kunstenaarsreis naar Italië (24 jaar).
Was een leerling van ALEXANDER LE PETIT (ca.
1612-ca. 1658) en was lid van het Haagse schildersgilde. Reisde tussen 1650 en 1657 door
Italië, onder anderen met de dichter JOANNES
SIX VAN CHANDELIER (1620-95). Bezocht de
Brennerpas, Bolzano, Venetië en Rome. Was

mogelijk lid van de Bentvueghels met de bentnaam SPREEUWBEK.
REIZEN: ca. 1650-57, Italië..
POËZIE: Drie gedichten van Joannes Six van
Chandelier op Soetens, 1) ‘Berouw op de
weeromreis van Venecie, aan Michiel Soetens schilder’, 2) ‘Op de reise door Tirool,
met Michiel Soetens schilders: aan den
selven’, 3) ‘Op geschildert marmer, door Michiel Soetens’ (Six van Chandelier 1991).
LITERATUUR: Hoogewerff 1950, 92-94; Hoogewerff 1952, 143; RKD.
SPANHEIM, EZECHIEL
Reisde in 1674 naar Londen als secretaris in
het gezantschap van COENRAAD VAN BEUNINGEN (ca. 1622-93), WILLEM VAN HAREN
(1626-1708), WILLEM ADRIAAN VAN NASSAUODIJCK (ca. 1632-1705) en FREDERIK VAN REEDE TOT RENSWOUDE (ca. 1630-1715). De reis
werd beschreven door JOANNES VOLLENHOVE
(1631-1708).

1622-93), WILLEM ADRIAAN VAN NASSAU-ODIJCK (ca. 1632-1705), WILLEM VAN HAREN
(1626-1708) en FREDERIK VAN REEDE TOT
RENSWOUDE (ca. 1630-1715). De reis werd beschreven
door
JOANNES
VOLLENHOVE
(1631-1708).
REIZEN: 1674-79/1691/1698, Engeland.
VERSLAGEN: Vollenhove 1674; Vollenhove
2001.
ADDENDA: Verbalen van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8588-8590).
LITERATUUR: Vollenhove 2001, 82.
TEDING VAN BERKHOUT, ADRIAAN
Hoorn, 1571 – Den Haag, 14 augustus 1620.
Remonstrants. Reisde en studeerde in 1595 in
Frankrijk (24 jaar).

REIZEN: 1674-79, Engeland.
VERSLAGEN: Vollenhove 1674; Vollenhove
2001.
ADDENDA: Verbalen van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8588-8590).
LITERATUUR: Vollenhove 2001, 26.

Zoon van JAN TEDING VAN BERKHOUT (1547ca. 1633) en LEVINA ADRIAENSDR. VAN DUIVENDRECHT (†1601), vader van VOLKERT
(1601-32) en PAULUS (1609-72). Studeerde
rechten in Leiden. Maakte in 1595 een educatiereis naar Frankrijk, waar hij promoveerde in
Orléans. Was pensionaris en thesaurier van
Monnikendam en werd in 1605 rekenmeester
van Holland. Werd in 1613 aangesteld als lid
van de Raad van State en tot raad van het Hof
van Holland.

SWOL, HERMAN
Maakte tussen 1624 en 1626 een educatiereis
naar Frankrijk en Italië in het gezelschap van
WILLEM VAN DEN VONDEL (1603-28), JACOB VAN
ERP (1603-43), GERARD VAN DEN BERGH, JACOB
BAECK en A. MOORMAN.

REIZEN: 1595, Frankrijk.
ADDENDA: Bul van de universiteit van Orléans
(Bul als doctor juris civilis 1595).
LITERATUUR: BWN, II, 418-419; NNBW, IV,
124-126; RAA; Frank-van Westrienen 2007,
14-16.

REIZEN: 1624-26, Frankrijk en Italië.
LITERATUUR: NNBW, IX, 1228-1230.

T

TEDING VAN BERKHOUT, JAN (1)
Zoon van PIETER TEDING VAN BERKHOUT
(1573-1656) en CORNELIA JONCKHEYNS (º1573).
Maakte een reis naar Venetië in 1618.

TASSIN D’ALONNE, ABEL
Ca. 1646-1723. Maakte in 1674 een diplomatieke reis naar Engeland (ca. 28 jaar).

REIZEN: 1618, Venetië.
CORRESPONDENTIE: Brief aan zijn vader (Teding van Berkhout 1618).

Zoon van JEANNE DE BOMMERT SILVERCRON en,
zo ging het gerucht, stadhouder WILLEM II
(1626-50). Maakte in 1674 als secretaris een diplomatieke reis naar Engeland in het gezantschap van COENRAAD VAN BEUNINGEN (ca.

TEDING VAN BERKHOUT, JAN (2)
Leiden, 27 januari 1713 – Delft, 2 oktober
1766. Maakte een uitstapje naar Breda in 1738
(25 jaar).
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Zoon van PIETER TEDING VAN BERKHOUT
(1688-1729) en JOHANNA SUSANNA GHIJS
(1688-1717). Was veertig-raad van Delft tussen
1742 en 1766. Maakte in 1738 een plezierreis
naar Breda en maakte tussen 1739 en 1741 een
educatiereis naar Italië, Frankrijk en Engeland,
aanvankelijk in het gezantschap van JOHANNES
AEGIDIUS VAN EGMOND VAN DER NIJENBURG
(1693-1747).
REIZEN: 1738, Breda; 1739-1741, Italië, Frankrijk en Engeland.
VERSLAGEN: Teding van Berkhout 1738; Teding van Berkhout 1739-1741a.
ADDENDA: Zie appendix B.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
POËZIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: RAA; Vlaardingerbroek 2012,
107-136.
TEDING VAN BERKHOUT, JOAN
Ridder van het Heilige Roomse Rijk, heer van
Sliedrecht. Den Haag, 14 januari 1648 – Den
Haag, 28 maart 1720. Maakte een diplomatieke
reis naar Aken in 1668 (20 jaar).
Zoon van PAULUS TEDING VAN BERKHOUT
(1608-72) en JACOMINA VAN DER VORST
(1611-65), broer van PIETER (1643-1713). Studeerde geschiedenis en letteren in Leiden.
Reisde in 1668 als edelman mee naar Aken in
de ambassade van HIERONYMUS VAN
BEVERNINGH (1614-90). Maakte in 1672 een
tweede reis naar Duitsland. Was achtereenvolgens pensionaris, raad, burgemeester en schout
van Monnikendam, baljuw en dijkgraaf van
Waterland, schout van Katwoude en gedeputeerde van de Staten van Holland.
REIZEN: Maart-mei 1668, Aken; 1672,
Duitsland.
ADDENDA: Verbalen van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8536-8538), apodemische instructies van zijn vader, getiteld ‘Aenmaeninge ende Memorie’.
LITERATUUR: NNBW, IV, 131-132; RAA.
TEDING VAN BERKHOUT, PAULUS (1)
Den Haag, 23 februari 1609 – Den Haag, 24
juni 1672. Maakte in 1633 een reis naar Engeland en Frankrijk (24 jaar).
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Zoon van ADRIAAN TEDING VAN BERKHOUT
(1571-1620) en MARGARETHA DUYST VAN BERESTEYN (1581-1635), halfbroer van VOLKERT
(1601-32) en vader van PIETER (1643-1713) en
JOAN (1648-1720). Studeerde in Brielle en
Leiden. Maakte in 1633 een reis naar Engeland
en Frankrijk en promoveerde in Angers in de
rechten. Werd in 1634 advocaat van het Hof
van Holland en in 1635 pensionaris van Monnikendam. Werd in 1649 raad en rekenmeester
van de Domein- en Rekenkamer van Holland.
REIZEN: 1633, Engeland en Frankrijk.
ADDENDA: Bul van de universiteit van Angers
(Bul als doctor juris 1633-1634).
LITERATUUR: NNBW, IV, 133-134; RAA;
Frank-van Westrienen 2007.

naar Goejanverwellenssluis. Was veertigraad,
schepen, weesmeester en meermaals burgemeester van Delft.
REIZEN: 1658, Spa; mei-juni 1660, Breda; 1660,
Frankrijk; juni-najaar 1664, Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk; 1667, Breda.
VERSLAGEN: Schagen 1660; Teding van Berkhout 1664.
LITERATUUR: NNBW, IV, 135-136; RAA;
Frank-van Westrienen 2007.
TEDING VAN BERKHOUT, VOLKERT
1601 – nabij Neurenberg (D), 5 september
1632. Maakte in 1620 een educatiereis naar
Frankrijk (19 jaar).

TEDING VAN BERKHOUT, PIETER
Den Haag, 15 november 1643 – Delft, 5 februari 1713. Maakte in 1658 een reis naar Spa
(15 jaar).

Zoon van ADRIAAN TEDING VAN BERKHOUT
(1571-1620) en GEERTRUYT VOLKERTSDR. GAEL
(º1571-ca. 1601), halfbroer van PAULUS
(1609-72). Studeerde filosofie in Leiden en
reisde in 1620 naar Frankrijk met tutor THOMAS ERPENIUS (1584-1624). Tussen 1621 en
1623 maakte hij een diplomatieke reis naar Engeland in het gezantschap van FRANÇOIS VAN
AERSSEN VAN SOMMELSDIJK (1572-1641), DIEDERICK BAS (1569-1637) en HENDRIK VAN TUYLL
VAN SEROOSKERKEN (1574-1627). Was in 1623
edelman in het gevolg van CHARLES DE LORRAINE (1571-1640), hertog van Guise. Maakte
rond 1623-27 een educatiereis naar Italië en
werd benoemd tot consul van de Natio Germanica in Siena. Werd tot Maltezer ridder geslagen. Werd na een fataal duel met ADRIAAN
VAN VRIJBURCH (ca. 1605-28) gemeden door
zijn familie en probeerde vanuit Italië zijn
naam te zuiveren. Koos voor een militaire carrière en werd lijfcornet in een ruiterregiment.
Stierf, waarschijnlijk ten gevolge aan een infectie, na de Slag om Neurenberg in 1632.

Zoon van PAULUS TEDING VAN BERKHOUT
(1609-72) en JACOMINA VAN DER VORST
(1611-65), broer van JOAN (1648-1720). Maakte een reis naar Spa in 1658 en reisde naar Breda in 1660 om KAREL II (1630-85) te verwelkomen. ADRIAEN SCHAGEN (1633-99) schreef
een verslag over dat ontvangst. Reisde in 1660
naar Frankrijk. Maakte in 1664 een tweede reis
naar Frankrijk en een tweede diplomatieke reis
naar Breda in 1667. Was luitenant en kapitein
van de schutterij van Delft en trok in 1672

REIZEN: 1620, Frankrijk; december 1621-februari 1623, Engeland; 1623-32, Frankrijk,
Italië en Duitsland.
VERSLAGEN: Boelen 1621-1624.
ADDENDA: Verbaal van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8343); notarieel testament en testamentaire aantekeningen van
Volkert gemaakt voor zijn vertrek naar
Frankrijk in 1620 (Teding van Berkhout
1620); Italiaanse verklaring over het overlijden van Adriaan van Vrijburch, door bal-

TEDING VAN BERKHOUT, PAULUS (2)
Delft, 22 mei 1676 – Delft, 25 maart 1757.
Maakte in 1719 een reis naar Frankrijk (42
jaar).
Zoon van PIETER TEDING VAN BERKHOUT
(1643-1713)
en
ELISABETH
RUYSCH
(1645-1704). Studeerde in Leiden. Was veertigraad, schepen en meermaals burgemeester
van Delft, hoogheemraad van Delfland en bewindhebber van de VOC. Maakte in 1719 een
reis naar Frankrijk.
REIZEN: 1719, Frankrijk.
ADDENDA: Laissez-passer van de magistraat
van Delft (Van der Goes 1719).
LITERATUUR: NNBW, IV, 134.

juw frater JACOB CHRISTOPH AB ANDLAU (Ab
Andlau 1628); verklaring in het Frans van de
Romeinse gardist FELICIANO PRIMANO over
het overlijden van Adriaan van Vrijburch,
d.d. 10 juli 1629, inclusief een contemporaine vertaling) (Primano 1629).
CORRESPONDENTIE: Achttien brieven.
- Twee Latijnse brieven aan zijn vader uit
1631 (Teding van Berkhout 1631).
- Drie Latijnse brieven van Volkert aan zijn
halfbroer Paulus, 1) Parijs, 25 mei [1627]; 2)
Rome, 23 juni 1628; 3) Siena, 3 maart 1630
(Teding van Berkhout 1628-1630); vertalingen van de brieven, waarschijnlijk vervaardigd door Frank-van Westrienen.
- Een Franse brief aan de zoon van de hertog van Guise, waarschijnlijk FRANÇOIS
(1612-39), prins van Joinville, 1) Marseille, 9
september 1627 (Teding van Berkhout
1627).
- Een Nederlandse brief van BALDOINO BREIJEL, 1) Rome, 13 januari 1629 (Breijel 1629).
- Zeven Italiaanse brieven van LANDI, 1)
Rome, 21 september 1630; 2) 23 september;
3) 5 oktober; 4) 7 oktober; 5) 28 oktober; 6)
14 december; 7) 12 juli 1631 (Landi 1631).
- Drie Italiaanse brieven van GEORGIO
MAZIO, tolk van de Duitse natie en soldaat in
de Duitse garde van de groothertog van
Toscane, 1) Florence, 20 juli 1631; 2) 20 juli;
3) 22 juli (Mazio 1731).
- Een brief over het ongeluk van Adriaan
van Vrijburch van NICOLAAS (1584-1654) aan
MARIA VAN REIGERSBERG (1589-1653), 8 april
1629 (De Groot 1928-1969, IV, 487-488).
LITERATUUR: NNBW, IV, 138-139; Frank-van
Westrienen 1983, 326; Frank-van Westrienen
2007.
THIERRY, JACQUES JR.
Amsterdam, 1648 – Amsterdam, 1709. Maakte
in 1661-65 een educatiereis naar Engeland,
Frankrijk, Italië en Malta (13 jaar).
Zoon van JACQUES THIERRY SR. (1604-77) en
MARIA VAN RIJN (º1609). Maakte tussen 1661
en 1665 een educatiereis naar Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en
Malta met zijn tutor WILLEM SCHELLINKS
(1623-78). Bestuurder van het Oude Mannenhuis en Oude Vrouwenhuis in Amsterdam tussen 1682 en 1690.
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REIZEN: 1661-65, Engeland, Frankrijk, Italië,
Malta, Duitsland en Zwitserland.
VERSLAGEN: Schellinks 1661-1663; Schellinks
1663-1664; Schellinks 1663-1665; Schellinks
1993; Schellinks 2008, 346-437.
LITERATUUR: Aikema 1983, 1-20; Schellinks
1993, 9-16.
THIJS, JOHAN [OOK: THYSIUS, JOHANNES]
Amsterdam, augustus 1621 – Leiden, oktober
1653. Maakte in 1646 een diplomatieke reis
naar Münster (25 jaar).

Reisbescheiden

1729 een plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden (22 jaar).
Dochter van JOHAN TIMMERS (1684-1738) en
SUZANNE LIBERTINE VAN SCHINNE (1684-1732),
zus van IGNATIA GEERTRUIDA (1714-33).
Trouwde in 1732 met JACOB VAN ZUIJLEN VAN
NIJEVELT (1699-1753). Maakte in 1729 een
plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden met
haar ouders, zus, VAN BENTINCK en VAN
SCHOONHEETEN, SLOTERDIJCK en zoon en VAN
BAERLE en dochter.

Zoon van ANTONI THIJS en ELISABETH DE BACHER. Studeerde letteren en rechten in Leiden.
Maakte in 1646 een diplomatieke reis naar Münster. Tussen 1646 en 1648 maakte hij een
educatiereis naar Frankrijk en Engeland samen
met de oriëntalist JOB LUDOLF (1624-1704).
Haalde zijn licentiaat in Angers. Werkte als advocaat in Leiden en legde een bijzonder grote
boekverzameling aan, de Bibliotheca Thysiana.

REIZEN: Augustus-september 1729, Zuidelijke
Neder-landen.
VERSLAGEN: Timmers 1729.
LITERATUUR: Moss 2018, 99-112.

REIZEN: Augustus-september 1646, Münster;
oktober 1646-mei 1648, Frankrijk en
Engeland.
VERSLAGEN: Thijs 1646; Thijs 1646-1648; Thijs
1975, 32-73.
ADDENDA: Zie appendix B.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: BWN, XVIII, 119; NNBW, V,
925-926; Thijs 1975, 1-31; Mourits 2001;
Hoftijzer 2008; Mourits 2016; Van Anrooij
en Hoftijzer 2017.

Dochter van JOHAN TIMMERS (1684-1738) en
SUZANNE LIBERTINE VAN SCHINNE (1684-1732),
zus van ALETTA JOHANNA (1707-75). Maakte in
1729 een plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden met haar ouders, zus, VAN BENTINCK en
VAN SCHOONHEETEN, SLOTERDIJCK en zoon en
VAN BAERLE en dochter. Trouwde in 1732 met
PAULUS BOOGAART (1703-89), heer van
Alblasserdam.

THOLINX, JAN JR.
1631-1705. Zoon van JAN THOLINX, Antwerpse groothandelaar in tapijten. Maakte tussen
1664 en 1665 een educatiereis naar Italië met
HENDRIK HILLEWERVE (1621-94), BALTHASAR
MORETUS III (1646-96), THEODOOR ANDRIES
VAN KESSEL en PIETER GOOS (1645-1708).
REIZEN: September 1664-65, Duitsland, Oostenrijk en Italië.
VERSLAGEN: Moretus III 1664-1665.
LITERATUUR: Voet 1969, 228-237; Degryse
2006, 96.
TIMMERS(-VAN ZUIJLEN VAN NIJEVELT),
ALETTA JOHANNA. Rotterdam, 18 augustus
1707 – Rotterdam, 8 april 1775. Maakte in
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TIMMERS(-BOOGAART), IGNATIA GEERTRUIDA
Rotterdam, 18 juni 1714 – Rotterdam, 21 april
1733. Maakte in 1729 een plezierreis naar de
Zuidelijke Nederlanden (15 jaar).

REIZEN: Augustus-september 1729, Zuidelijke
Neder-landen.
VERSLAGEN: Timmers 1729.
LITERATUUR: Moss 2018, 99-112.
TIMMERS, JOHAN
Rotterdam, 19 mei 1684 – Rotterdam, 21 februari 1738. Maakte in 1729 een plezierreis
naar de Zuidelijke Nederlanden (45 jaar).
Zoon van PIETER TIMMERS en IGNATIA VAN
ZOELEN, vader van ALETTA JOHANNA (1707-75)
en IGNATIA GEERTRUIDA (1714-33). Trouwde in
1703 met SUZANNE LIBERTINE VAN SCHINNE
(1684-1732). Maakte in 1729 een plezierreis
naar de Zuidelijke Nederlanden met zijn echtgenote en kinderen, VAN BENTINCK en VAN
SCHOONHEETEN, SLOTERDIJCK en zoon en VAN
BAERLE en dochter.

REIZEN: Augustus-september 1729, Zuidelijke
Neder-landen.
VERSLAGEN: Timmers 1729.
LITERATUUR: Moss 2018, 99-112.
TJASSENS, DANIËL
Groningen, februari 1660 – 22 juni 1713.
Maakte in 1683-84 een educatiereis naar Engeland, Frankrijk, Italië en Zwitserland (23 jaar).
Zoon van CORNELIUS TJASSENS (1628-73) en
ANNA NIJENBORGH (1627-71). Maakte een educatiereis naar Engeland, Frankrijk, Italië en
Zwitserland in 1683 en 1684.
REIZEN: April 1683 – zomer 1684, Engeland,
Frankrijk, Italië en Zwitserland.
VERSLAGEN: Tjassens 1683-1684.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
TONGEN, GERARD VAN
Maakte in 1683 een plezierreis naar de Zuidelijke Nederlanden in het gezelschap van zijn
gezin, GERARD HINLOPEN (1644-91), MARGARETHA HOOGHTWOUDT (1648-84) en het gezin
van RUTGER GROOT.
REIZEN: Juni 1683, Zuidelijke Nederlanden.
VERSLAGEN: Hinlopen 1683.
TROMMIUS, ABRAHAM [ook: TROM, ABRAHAM]
Groningen, 3 september 1633 – Groningen,
23 mei 1719. Maakte in 1655-57 een educatiereis naar Frankrijk, Zwitserland en Engeland
(21 jaar).
Studeerde letteren en theologie in Groningen.
Maakte tussen 1655 en 1657 een educatiereis
naar Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Engeland en de Zuidelijke Nederlanden met LOUIS
WOLZOGEN DE MENINGSTORF (1631-90) en JOHANNES HOTTON. Hij bezocht onder andere
Keulen, Heidelberg, Bazel, Genève, Nîmes,
Montpellier, Bordeaux, het Loiregebied, Parijs,
Londen en Oxford. Was predikant in Haren en
Groningen vanaf 1657 en schreef verschillende theologische werken, waaronder de concordantie op de Statenvertaling (1672-91). Schreef
over zijn reis in zijn autobiografie. Ontving in
1717 een eredoctoraat van Groningen.

REIZEN: April 1655-mei 1657, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Zuidelijke
Nederlanden.
VERSLAGEN: Gedrukt verslag in zijn autobiografie, getiteld ‘Bevindingen van hem selven
geduirende syn levens-loop tot soo verre hy
hadde opgetekent ende by een versamelt
(Trommius 1720).
ADDENDA: Album amicorum (vermist).
LITERATUUR: BWN, XVIII, 220-221; NNBW,
VI, 1285-1286; Van Miert 2017, 51-70.
TUYLL VAN SEROOSKERKEN, HENDRIK VAN
Heer van Stavenisse en Rijnhuizen. 1574 – 26
mei 1627. Maakte tussen 1621 en 1623 een diplomatieke reis naar Engeland (47 jaar).
Zoon van PHILIPBERT VAN TUYLL VAN SEROOSKERKE. Werd lid van de Raad van State in
1625. Maakte tussen 1621 en 1623 een diplomatieke reis naar Engeland met medegezanten
FRANÇOIS VAN AERSSEN (1572-1641) en DIEDERICK BAS (1569-1637).
REIZEN: December 1621-februari 1623,
Engeland.
VERSLAGEN: Boelen 1621-1624.
ADDENDA: Rapport van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8343).
LITERATUUR: BWN, XVIII, 247.

V
VASSY, CORNELIA CAROLINA DE
Maakte in 1748 een plezierreis naar Den Haag
in het gezelschap van ELIAS DE HAZE
(1689-1752), diens echtgenote CATHARINA
EMANTS (1715-82) en de families THIBAUT en
BOMME.
REIZEN: Juni 1748, Bergen op Zoom.
VERSLAGEN: De Vassy 1748; De Vassy 2017.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: Moss 2018, 99-112.
VEGELIN VAN CLAERBERGEN, ASSUERUS
25 juni 1687 – 13 maart 1771. Maakte in 1707
een plezierreis naar Amsterdam (20 jaar).
Zoon van HESSEL VEGELIN VAN CLAERBERGEN
(1655-1715) en ANNA MARIA VAN VIERSSEN
(1653-96), broer van JOHAN (1690-1773), PHI- 411 -
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FREDERIK (1685-1738) en NEHEMIA
(1691-1739). Studeerde wiskunde in Franeker.
Maakte in 1707 een plezierreis per schip naar
Amsterdam met zijn broer Johan, WIJNOUT
LEFFRING en diens vrouw, ANNE BIJTERS en zijn
gezin en GERINGA en zijn vrouw. Was kolonel
in een regiment infanterie en volgde in 1739
zijn broer Philip Frederik op als grietman van
Haskerland.

ADDENDA: Lijst van onkosten gemaakt tijdens
een reis van Joure naar Den Haag in 1697
(Vegelin van Claerbergen 1697).
LITERATUUR: BWN, XIX, 62; RAA; Sluis 2004,
78-79; Dijkstra 2009, 101-108.

REIZEN: Juni 1707, Amsterdam.
VERSLAGEN: Vegelin van Claerbergen 1707.
LITERATUUR: BWN, XIX, 62; RAA; Dijkstra
2009, 101-108

Zoon van JOHAN VEGELIN VAN CLAERBERGEN
(1690-1773 en ISABELLA VAN BURUM (1703-31).
Studeerde in Leiden, maar maakte zijn studie
niet af. Besloot in 1743 om mee te vechten aan
het front van de Oostenrijkse Successieoorlog,
maar werd door zijn gouverneur in Keulen opgewacht en teruggefloten. Was lid van de
Staten van Friesland en was grietman van
Hakerland.

LIP

VEGELIN VAN CLAERBERGEN, ERNST FREDERIK
Geboren rond 1648. Zoon van PHILIP ERNST
VEGELIN VAN CLAERBERGEN (1613-93) en FOKJE VAN SMINIA (1615-58), broer van HESSEL
(1655-1715). Studeerde in Franeker in 1666.
Maakte tussen 1668 en 1670 een educatiereis
naar Frankrijk.
REIZEN: September 1668-70, Frankrijk.
VERSLAGEN:
Vegelin
van
Claerbergen
1668-1669.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: Sterringa 2004, 27-37.
VEGELIN VAN CLAERBERGEN, HESSEL (1)
Leeuwarden, 19 oktober 1655 – Leiden, 28 november 1715. Maakte in 1677 een reis naar
Duitsland (21 jaar).
Zoon van PHILIP ERNST VEGELIN VAN CLAERBERGEN (1613-93) en FOKJE VAN SMINIA
(1615-58), broer van ERNST FREDERIK (º1648)
en vader van PHILIP FREDERIK (1685-1738), ASSUERUS (1687-1771), JOHAN (1690-1773) en NEHEMIA (1691-1739). Studeerde in Franeker.
Was grietman van Utingeradeel en Haskerland.
Was gedeputeerde van de Staten van Friesland.
Maakte in 1677 een reis naar Duitsland met
zijn vader om de landerijen van diens werkgever HENDRIK CASIMIR (1657-96), prins van
Nassau-Dietz, te inspecteren.
REIZEN: Mei-juli 1677, Duitsland; 1697, Den
Haag.
VERSLAGEN: Vegelin van Claerbergen 1677.
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VEGELIN VAN CLAERBERGEN, HESSEL (2)
Ferwerd, 3 oktober 1723 – 12 juli 1750. Reisde
in 1743 naar Keulen (20 jaar).

REIZEN: 1743, Keulen.
ADDENDA: Memoires (Vegelin van Claerbergen
2004).
LITERATUUR: Vegelin van Claerbergen 2004;
Van Sluis 2004, 73-92.
VEGELIN VAN CLAERBERGEN, JOHAN
Aldeboam, 27 augustus 1690 – 26 februari
1773. Maakte in 1707 een plezierreis naar Amsterdam (16 jaar).
Zoon van HESSEL VEGELIN VAN CLAERBERGEN
(1655-1715) en ANNA MARIA VAN VIERSSEN
(1653-96), broer van PHILIP FREDERIK
(1685-1738), ASSUERUS (1687-1771) en NEHEMIA (1691-1739). Werd in 1708 rentmeester
van de geestelijke goederen in Kempenland in
de meijerij van Den Bosch en in 1720 raad in
het Hof van Friesland. Maakte in 1707 een
plezierreis per schip naar Amsterdam met zijn
broer Assuerus, WIJNOUT LEFFRING en diens
vrouw, ANNE BIJTERS en zijn gezin en GERINGA
en zijn vrouw. Maakte tussen 1708 en 1716
verschillende dienstreizen en militaire reizen,
die deels in geheimschrift zijn overgeleverd.
Werd in 1722 grietman van Doniawarstal en in
1732 gedeputeerde van de Staten van Friesland. Was cartograaf en schreef over de veengraverijen van Friesland.
REIZEN: Juni 1707, Amsterdam; april 1708,
Den Haag; juni-juli 1708, Den Haag en Bre-

da; juni-juli 1709/1710/1711, Zuidelijke Nederlanden; 1712/ 1713, Den Bosch; 1714,
Duinkerken; 1715, Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden; 1716, Maastricht.
VERSLAGEN: Vegelin van Claerbergen 1707; Vegelin van Claerbergen 1708a; Vegelin van
Claerbergen 1708b; Vegelin van Claerbergen
1709; Vegelin van Claerbergen 1710; Vegelin
van Claerbergen 1711; Vegelin van Claerbergen 1712; Vegelin van Claerbergen 1713; Vegelin van Claerbergen 1714; Vegelin van
Claerbergen 1715; Vegelin van Claerbergen
1716.
ADDENDA: Zie appendix B.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: BWN, XIX, 63; RAA; Gildermacher en Van der Vaart 2007; Spyksma 2010,
63-65.
VEGELIN VAN CLAERBERGEN, NEHEMIA
Joure, 13 december 1691 – Den Haag, 3 december 1739. Maakte in 1718-1720 een educatiereis naar Frankrijk en Italië (27 jaar).
Zoon van HESSEL VEGELIN VAN CLAERBERGEN
(1655-1715) en ANNA MARIA VAN VIERSSEN
(1653-96), broer van PHILIP FREDERIK
(1685-1738), ASSUERUS (1687-1771) en JOHAN
(1690-1773). Was grietman van Haskerland.
Studeerde rechten en promoveerde in Leiden.
Werd raadsheer in Raad en Leenhof van
Staats-Brabant en de landen van Overmaze.
Maakte tussen 1718 en 1720 een educatiereis
naar Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland en
Duitsland.
REIZEN: Augustus 1718-juli 1720, Zuidelijke
Nederlanden, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland en Duitsland.
VERSLAGEN:
Vegelin
van
Claerbergen
1718-1719; Vegelin van Claerbergen 1719;
Vegelin van Claerbergen 1720a; Vegelin van
Claerbergen 1720b.
ADDENDA: Zie appendix B.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: LSD; RAA; De Boer 1905,
279-299; De Vries 1922; Botke 1998, 32-48.
VEGELIN VAN CLAERBERGEN, PHILIP ERNST
Neustadt an der Haardt (D), 12 oktober
1613 – Leeuwarden, 6 februari 1693. Reisde in

1638 naar Engeland, Schotland en Frankrijk
(25 jaar).
Zoon van PHILIP ERNST VEGELIN VAN CLAERBERGEN (1580-1637) en BRIGITTA HANTES
(†1628), vader van ERNST FREDERIK (º1648) en
HESSEL (1655-77). Diende samen met zijn vader in het leger van de Zweedse koning GUSTAAF II ADOLF (1594-1632) en trad in 1637 in
dienst bij KAREL LODEWIJK (1617-80), keurvorst van de Palts. Reisde in 1638 in diens gevolg naar Engeland, Schotland en Frankrijk.
Werd in 1641 benoemd tot secretaris, raad en
hofmeester aan het Friese hof onder stadhouder WILLEM FREDERIK (1613-64), prins van
Nassau-Dietz. Naast deze functies bekleedde
hij de ambten van baljuw van Hulsterambacht,
kapitein van de infanterie en drost van Liesveld. Werd in 1653 geridderd in de orde van
St.-Michiel. Reisde in 1656 naar Hamburg.
Maakte in 1677 een reis naar Duitsland met
zijn zoon Hessel om de landerijen van zijn
werkgever HENDRIK CASIMIR (1657-96), prins
van Nassau-Dietz, te inspecteren.
REIZEN: 1638, Engeland, Schotland en Frankrijk; 1656, Hamburg; mei-juli 1677,
Duitsland.
VERSLAGEN: Vegelin van Claerbergen 1677.
ADDENDA: Kasboek van zijn reis naar Hamburg in 1656 (Vegelin van Claerbergen
1656).
LITERATUUR: NNBW, VII, 1224-1225; Sterringa 2004, 27-37; Janssen 2004; Groenveld
2013, 21-64.
VINNE, VINCENT LAURENSZ. VAN DER
Haarlem, 11 oktober 1628 – Haarlem, 27 juli
1702. Doopsgezind. Maakte in 1652-55 een
kunstenaarsreis naar Duitsland, Zwitserland en
Frankrijk (24 jaar).
Zoon van LAURENSZ GILLESZ. VAN DER VINNE
(º1585) en MAIJKE VINCENTS VERFALJE. Was in
1647 een leerling van FRANS HALS (ca.
1682-66) en schreef zich in 1649 in in het
Haarlemse schildersgilde. Werkte als schilder
en tekenaar en was actief lid van Haarlemse
rederijkerskamers. Maakte tussen 1652 en 1653
een kunstenaarsreis naar Duitsland, Zwitserland en Frankrijk in het gezelschap van collega-kunstenaars GUILLAUME DUBOIS (1625-80),
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DIRCK HELMBREEKER (1633-96) en CORNELIS
BEGA (1631-64) en de schoenmakersgezel
JOOST BOELEN (ºca. 1633). Maakte in 1680 een
plezierreis naar Utrecht en Rotterdam.

Augsburg, Frankfurt am Main, Regensburg,
Straatsburg, Genève, Bazel, Bern en Orléans.
LITERATUUR: BWN, XIX, 273-274; NNBW, II,
1501-1503; Offerbach 1990, 86.

REIZEN: Augustus 1652-oktober 1655, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland; augustus
1680, Utrecht en Rotterdam.
VERSLAGEN: Van der Vinne 1652-1655; Van
der Vinne 1680; Stelling-Michaud 1937,
54-72; Van der Vinne 1979.
ADDENDA: Zie appendix B.
POËZIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: BWN, XIX, 233; RKD; Caljé-van
den Berg 1973; Houbraken 1976, 210-214;
Van der Vinne 1979; Sliggers en Goudriaan
1987, 148-208; Biesboer 2016, 95-105.

VOLLENHOVE, JOANNES
Vollenhove, 2 juni 1631 – Den Haag, 14 maart
1708. Maakte in 1674 een diplomatieke reis
naar Engeland (43 jaar).

VIVIEN, NICOLAAS
Heer van Bovignies. Den Haag, 26 juli 1631 –
Dordrecht, 1692. Maakte in 1653 een diplomatieke reis naar Lübeck (21 jaar).
Zoon van ANTHONY VIVIEN (º1603) en ANTHONIA VAN DEN CORPUT (1607-56), neef van
JOHAN (1625-72) en CORNELIS DE WITT
(1623-72). Studeerde rechten in Utrecht.
Maakte in 1653 een diplomatieke reis naar
Lübeck samen met ANTHONY OETGENS VAN
WAVEREN (1585-1658) en JACOB DE WITT
(1589-1674). ARNOUT HELLEMANS HOOFt
(1629-80) deed kort verslag. Maakte tussen
1653 en 1655 een educatiereis naar Duitsland,
Zwitserland en Frankrijk en promoveerde in
december 1654 in de rechten in Angers. Werkte als advocaat in Den Haag. Werd in 1664
pensionaris van Dordrecht en viel tussen 1665
en 1666 meermaals in als raadpensionaris.
Werd na de dood van De Witt niet meer benoemd tot hoge bestuurlijke posities.
REIZEN: Januari-april 1653, Duitsland; april
1653-55,
Duitsland,
Zwitserland
en
Frankrijk.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1653.
ADDENDA: Verbalen van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8363; 8467-8469); album amicorum van zijn educatiereis (Vivien
1653-1655), met 53 inscripties uit o.a. Lutherstadt Wittenberg, Leipzig, Schwalbach,
Bamberg, Dresden, Neurenberg, Heidelberg,
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Zoon van burgemeester ARNOLDUS VOLLENHOVE en GEERTRUY ALTEN. Ging school in Kampen en studeerde theologie in Utrecht en Groningen. Werd achtereenvolgens predikant in
Vledder, Zwolle en Den Haag. In 1674 reisde
hij als predikant naar Londen in het diplomatiek gezantschap van COENRAAD VAN BEUNINGEN (ca. 1622-93), WILLEM ADRIAAN VAN NASSAU-ODIJCK (ca. 1632-1705), WILLEM VAN
HAREN (1626-1708) en FREDERIK VAN REEDE
TOT RENSWOUDE (ca. 1630-1715). Werd in 1681
curator van de Latijnse school in Den Haag.
Publiceerde verschillende gedichten en preken.
REIZEN: Mei-oktober 1674, Engeland.
VERSLAGEN: Vollenhove 1674; Vollenhove
2001.
ADDENDA: Zie appendix B.
CORRESPONDENTIE: Zie appendix B.
POËZIE: Zie appendix B.
LITERATUUR: BWN, XIX, 319-321; NNBW, VI,
1306-1308; Dibbets 1991; Dibbets 1992,
256-276; Van Strien en Stronks 1999,
279-280; Vollenhove 2001; Dibbets 2007.
VONDEL, WILLEM VAN DEN [ook: GUILAM;
GUILHELMUS]
Amsterdam, 1603 – Amsterdam, januari 1628.
Mogelijk katholiek. Reisde in 1624-25 naar
Frankrijk en Italië (21 jaar).
Zoon van JOOST VAN DEN VONDEL en SARA
CRANEN, broer van de beroemde JOOST VAN
DEN VONDEL (1587-1679). Studeerde rechten
in Leiden. Tussen 1624 en 1626 maakte hij een
educatiereis naar Frankrijk en Italië in het
gezelschap van JACOB BAECK, JACOB VAN ERP
(1603-43), HERMAN SWOL, GERARD VAN DEN
BERGH en A. MOORMAN. Promoveerde in de
rechten in Orléans. Bezocht Rome tijdens het
Heilige Jaar 1625. Was assessor van de Natio
Germanica. Zijn reisverslag, getiteld Voyagie

door Vranckrijk en Italien... gedaan in ‘t jaar 1624,
is volgens biograaf Prinsen na een boekverkoping verdwenen. Vestigde zich in 1626 als advocaat in Amsterdam. Overleed aan een ziekte
in 1628, hoewel biografen speculeren over een
vergiftiging in Italië.
REIZEN: 1624-26, Frankrijk en Italië.
CORRESPONDENTIE: Drie brieven (Vondel 1936,
26-32). Twee brieven aan zijn moeder, 1)
Rome, 1 maart 1625; 2) 15 maart. Een Latijnse brief aan zijn broer Joost, 1) Rome,
maart 1625; Nederlandse vertaling.
POËZIE: Schreef een gedicht tijdens zijn educatiereis, 1) ‘Afscheit op de Alpes zingende genomen van Italie’ (Vondel 1929, 828). Een
tweede gedicht, een ‘klepperdicht te Siëna op
‘‘t paardeloopen’, is verloren gegaan (Vondel
1929, 179). Een Latijns derde gedicht op het
Heilige Jaar en paus URBANUS VIII
(1568-1644) is verloren gegaan, maar werd
door zijn broer vertaald als ‘Op Vrbaen den
Achtsten’ (Vondel 1929, 495).
LITERATUUR: BWN, XIX, 343; NNBW, IX,
1228-1230; Van der Valk 1913, 47-50; Sterck
1913, 178-183; Frank-van Westrienen 1983,
7; 332; Sterck 1986, 76-77; Porteman 1997,
123-134.
VOORST, LUCAS VAN
1670 – 1738. Maakte in 1698 en 1699 een educatiereis naar Frankrijk en Italië.
Studeerde en promoveerde in Utrecht in 1693.
Maakte in 1698 en 1699 een educatiereis naar
Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oostenrijk en
Duitsland samen met JOANNES KOOL (1672-ca.
1708). Was magistraat in Utrecht in 1701.
REIZEN: April 1698-mei 1699, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland, Italië,
Oostenrijk en Duitsland.
VERSLAGEN: Kool 1698-1699.
LITERATUUR: Scholten en Pelgrom 2019,
93-136.
VOORT, MICHAEL VAN DER [OOK: MICHIEL;
WELGEMAECKT]. Antwerpen, 3 januari 1667 –
Antwerpen, december 1737. Katholiek. Maakte tussen 1690 en 1700 een kunstenaarsreis
naar Italië (23 jaar).

Werkte als beeldhouwer. Maakte tussen 1690
en 1700 een kunstenaarsreis naar Rome. Zijn
bijnaam was ‘WELGEMAECKT’. Zijn inscriptie is
nog te zien in de Santa Costanza.
REIZEN: 1690-1700, Italië.
LITERATUUR: RKD.
VORSTERMAN, ABRAHAM
Maakte in 1674 een handelsreis naar Denemarken en Zweden in het gezelschap van ABRAHAM VAN DER MEERSCH (1643-1728), JAN en
PHILIPS VAN HALMAEL en de knecht FREDERIK
PARAN.
REIZEN: Februari-april 1674, Duitsland, Denemarken en Zweden.
VERSLAGEN: Van der Meersch 1672-1674.
VOSSIUS, GERARDUS JOANNES
Reisde in 1674 naar Londen als secretaris in
het gezantschap van COENRAAD VAN BEUNINGEN (ca. 1622-93), WILLEM VAN HAREN
(1626-1708), WILLEM ADRIAAN VAN NASSAUODIJCK (ca. 1632-1705) en FREDERIK BARON
VAN REEDE TOT RENSWOUDE (ca. 1630-1715).
De reis werd beschreven door JOANNES VOLLENHOVE (1631-1708). Werd mogelijk tussen
1676 en 1696 aangesteld als raadsheer van de
Raad van Vlaanderen in Middelburg.
REIZEN: 1674-79, Engeland.
VERSLAGEN: Vollenhove 1674; Vollenhove
2001.
ADDENDA: Verbalen van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8588-8590).
LITERATUUR: Vollenhove 2001, 26; RAA.
VOSSIUS, ISAAC
Leiden, 1618 – Londen (EN), 21 februari
1689. Maakte tussen 1641 en 1644 een peregrinatio academica naar Engeland, Frankrijk, Italië en Zwitserland (23 jaar).
Zoon van GERHARD VOSSIUS (1577-1689) en
ELISABETH JUNIUS (1585-1659). Studeerde klassieke literatuur in Leiden. Maakte tussen 1641
en 1644 een peregrinatio academica naar Engeland, Frankrijk, Italië en Zwitserland. Verbleef achtereenvolgens in Londen, Cambridge,
Parijs, Lyon, Marseille, Florence, Rome, Napels, Venetië, Milaan en Genève. Schreef zich
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in bij de Natio Germanica in Padua in 1643 en
promoveerde in Orléans in 1644. Werd in
1646 door de Staten van Holland aangesteld
als geschiedschrijver. Vertrok op uitnodiging
van CHRISTINA VAN ZWEDEN (1626-89) naar
Stockholm, waar hij werkte als tutor en bibliothecaris. Maakte tussen 1651 en 1653 een
tweede reis naar Italië om handschriften op te
sporen, samen met collega NICOLAAS HEINSIUS
(1620-81). Vestigde zich in 1655 in Den Haag
en in 1670 in Londen, waar hij de positie van
kanunnik opnam. Publiceerde veelvuldig over
de klassieke literatuur en bereidde uitgaves
voor.
REIZEN: Voorjaar 1641-september 1644, Engeland, Frankrijk, Italië en Zwitserland; december 1648, Stockholm; 1651-53, Italië; 1655,
Brussel; 1670-89, Engeland.
CORRESPONDENTIE: Circa 262 brieven tijdens
zijn peregrinatio academica geschreven in
het Latijn en Nederlands (Blok en Rademaker 2006, 151-216; Blok en Rademaker 2008,
208-279; Blok en Rademaker 2009, 295-385;
EMLO).
- Honderddrieëntwintig brieven aan zijn vader uit Londen, Parijs, Dijon, Lyon, Marseille, Genua, Florence, Napels, Rome, Padua,
Venetië, Milaan en Calais.
- Vier brieven aan CLAUDE DE SAUMAISE
(1588-1653).
- Drie brieven aan GIOVANNI BATTISTA DONI
(1595-1647).
- Drie brieven aan PAGANINUS GAUDENTIUS
(1595-1649).
- Twee brieven aan J.F. GRONOVIUS
(1611-71).
- Een brief aan Nicolaas Heinsius.
- Een brief aan CASPAR SCIOPPIO
(1576-1649).
- Een brief aan JACQUES (1591-1656) en
PIERRE DUPUY (1582-1651).
- Een brief aan MATTHAEUS VOSSIUS
(1610-46).
- Zesenzeventig brieven van zijn vader
- Tien brieven van zijn moeder,
- Zes brieven van Paganinus Gaudentius.
- Vijf brieven van GEORGE RATALLER
DOUBLET (1600-55).
- Vier brieven van PAUL DUMUY (1585-1645).
- Vier brieven van Giovanni Battista Doni.
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- Twee brieven van J.F. Gronovius.
- Twee brieven van Nicolaas Heinsius.
- Een brief van HARALD ANDERSSON APPELBOOM (1612-74).
LITERATUUR: BWN, XIX, 416-418; NNBW, I,
1519-1525; Rogge 1900, 3-20. Blok 2000;
Jorink en Van Miert 2012.
VRIJBURCH, ADRIAAN VAN [VRIJBURG; AVRIJBURCH, ADRIANUS]. Alkmaar, ca. 1605 – Rome
(IT), 19 december 1628. Maakte tussen 1627
en 1628 een educatiereis naar Frankrijk en Italië (ca. 22 jaar).
Zoon van PIETER VAN VRIJBURCH en ARIAANTJE
JANSDR QUINTINGH. Studeerde filosofie in
Leiden. Maakte tussen 1627 en 1628 een educatiereis naar Frankrijk en Italië. Studeerde
rechten in Orléans in 1626-1627 en bezocht de
rijschool in Angers in 1627. Overleed in 1628
na een duel in Rome met VOLKERT TEDING
VAN BERKHOUT (1601-32). Een grafmonument
werd geplaatst in de Santa Maria dell’Anima.
REIZEN: 1627-1628, Frankrijk en Italië.
ADDENDA: Italiaanse verklaring over zijn overlijden, door baljuw frater JACOB CHRISTOPH
AB ANDLAU (Ab Andlau 1628); verklaring in
het Frans van de Romeinse gardist FELICIANO PRIMANO over zijn overlijden, 10 juli
1629, inclusief een contemporaine vertaling
(Primano 1629).
CORRESPONDENTIE: Een brief over het ongeluk
van Adriaan van Vrijburch van NICOLAAS
(1584-1654) aan MARIA VAN REIGERSBERG
(1589-1653), 8 april 1629 (De Groot
1928-1969, IV, 487-488).
LITERATUUR: NNBW, IV, 138-139; Frijhoff
1977, 80; Frank-van Westrienen 1983, 326;
Frank-van Westrienen 2007.

W
WAIJOP, SIMON
Maakte in 1674 een plezierreis per boot naar
de Zuidelijke Nederlanden met GERARD HINLOPEN (1644-91).
REIZEN: Juli-augustus 1674,
Nederlanden.
VERSLAGEN: Hinlopen 1674.

Zuidelijke

WANGENHEIM, JACOB VON
Was in 1645 kapitein. Begeleidde ENNO LODEWIJK (1632-60), graaf van Oost-Friesland, op
zijn educatiereis naar Frankrijk en Zwitserland.
Werd in 1650 vervangen door LEVIN CLAUS
MOLTKE.
REIZEN: 1646, Frankrijk; 1649-50, Genève.
VERSLAGEN: Huygens 1649-1650; Huygens
1888, 87-162.
CORRESPONDENTIE: Zes brieven van JULIANA
VAN HESSEN-DARMSTADT (1606-60) aan CONSTANTIJN HUYGENS SR. (1597-1687) over
Enno Lodewijk, 1) Aurich, 30 maart 1649; 2)
7 april; 3) Sandhorst/Aurich, 22 september;
4) Sandhorst, 17 januari 1650; 5) 31 januari;
6) 28 februari (ePistolarium).
WASSENAER VAN OBDAM, JACOB EMMERY VAN
[OOK: WASSENAER VAN DUIVENVOORDE]. Heer
van Zuid-Waddinxveen. 1674 – 26 november
1724. Maakte in 1693-95 een educatiereis naar
Italië (18 jaar).
Zoon van JACOB VAN WASSENAER (1646-1707)
en barones JACOBA VAN LIERE. Was magistraat
van Leiden. Was hoofdman van de schutterij
en tussen 1701 en 1724 schepen, veertigraad
en burgemeester. Maakte tussen 1693 en 1695
een educatiereis naar Italië met tutor LAURENS
GRONOVIUS (1648-1724), ANDRIES BICKER VAN
SWIETEN (1670-96), JAN PIETER ALDERWERELT
(º1663) en KEYSER uit Lüneburg.
REIZEN: November 1693-april 1695, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Tsjechië.
VERSLAGEN: Gronovius 1693-1695.
LITERATUUR: NNBW, II, 1526-1527; Wallinga
1997a, 245-271; Wallinga 1997b, 459-495;
Moss [2019].
WEENIX, JAN BAPTIST [OOK: RATEL]
Amsterdam, 1621 – De Haar, april 1659.
Maakte in 1643-47 een kunstenaarsreis naar
Frankrijk en Italië (22 jaar).
Zoon van de schilder JAN JANSZ. WEYNES. Was
een leerling van ABRAHAM BLOEMAERT (ca.
1564-1651) en maakte een kunstenaarsreis
naar Frankrijk en Italië. Verbleef in Rome tussen 1643 en 1647. Zijn bentnaam was ‘RATEL’.

Was bestuurslid van het St.-Lucasgilde in
Utrecht.
REIZEN: 1643-47, Frankrijk en Italië.
ADDENDA: Verschillende schilderijen gemaakt
in Italië (RKD).
LITERATUUR: NNBW, X, 1156-1157; RKD;
Schloss 1983, 69-97.
WIJNEN, DOMENICUS VAN [OOK: DOMINICUS;
ASCANIAS]. Amsterdam, 1661 – Amsterdam,
december 1698. Maakte tussen 1680 en 1690
een kunstenaarsreis naar Italië (ca. 19).
Was een leerling van de historieschilder WILLEM DOUDIJNS (1630-97). Maakte tussen 1680
en 1690 een kunstenaarsreis naar Duitsland en
Italië. Zijn bijnaam was ‘ASCANIAS’.
REIZEN: ca. 1680-90, Frankrijk en Italië.
ADDENDA: Verschillende schilderijen gemaakt
in Italië (RKD).
LITERATUUR: RKD; Salomonson 1983, 25-35.
WITH, GIJSBERT DE [ook: DE WITT]
ºDordrecht, 19 juli 1611. Maakte in 1634-35
een educatiereis naar Frankrijk (23 jaar).
Zoon van CORNELIS DE WITT en ELISABETH
VAN HAARLEM. Studeerde rechten en promoveerde in Leiden. Maakte in 1634 en 1635 een
educatiereis naar Frankrijk in het gezelschap
van JACOB VAN BEVEREN (1612-76), MATHES
ONDERWAETER en HENDRICK VAN GOUTHOUVEN. Werkte voor de WIC in Brazilië, onder andere als president van de raad van justitie
en
districtsdirecteur.
Ondernam
diplomatieke reizen naar Portugal in 1657 en
1661.
REIZEN: Augustus 1634-augustus 1635, Frankrijk; tussen 1635 en 1657, Brazilië; augustusnovember 1657/augustus-november 1661,
Portugal.
VERSLAGEN: De With 1634-1635.
LITERATUUR: NNBW, III, 1454; BWN, XX,
368; Bots 1980, 469-492; Verhoeven 2010,
615-634.
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WITT, CORNELIS DE
Dordrecht, 25 juni 1623 – Den Haag, 20
augustus 1672. Maakte in 1645-47 een educatiereis naar Frankrijk en Engeland (22 jaar).
Zoon van JACOB DE WITT (1589-1674) en
ANNA VAN DEN CORPUT (1599-1645), broer van
JOHAN (1625-72). Studeerde rechten in Leiden.
Maakte tussen 1645 en 1647 een educatiereis
naar Frankrijk, Zwitserland en Engeland met
zijn broer Johan en promoveerde in Angers in
de rechten. Werd lid van de vroedschap, ruwaard van Putten en baljuw van de Beijerlanden. In 1666 en 1667 was hij burgemeester
van Dordrecht. Was in 1667 als gevolmachtigde aanwezig bij de Tocht naar Chatham. Werd
tijdens het Rampjaar verdacht van hoogverraad, verbannen en gelyncht.
REIZEN: Oktober 1645-juli 1647, Frankrijk,
Zwitserland en Engeland; mei-juni 1667,
Engeland.
VERSLAGEN: De Witt 1645-1647.
ADDENDA: Voor de educatiereis, Zie appendix
B. Verbaal van de tocht naar Chatham (SG
9245).
LITERATUUR: BWN, XX, 362-367; NNBW, III,
1450-1453; RAA; De Haan 2003, 473; Panhuysen 2005; Reinders 2010.
WITT, JACOB DE (1)
Heer van Manizee, Melissant en en Cromstrijen. Dordrecht, 7 februari 1589 – Dordrecht,
10 januari 1674. Maakte tussen 1607 en 1613
een educatiereis naar Frankrijk, Engeland en
Italië (18 jaar).
Zoon van CORNELIS DE WITT (1545-1622) en
JOHANNA HEIJMANS (1547-1602), vader van
JOHAN (1625-72) en CORNELIS (1623-72). Studeerde rechten in Leiden en maakte een educatiereis naar Duitsland, Frankrijk, Italië en
Engeland. Werd in 1618 penningmeester van
de Dordtse Synode en bekleedde verschillende
bestuurlijke ambten, waaronder dat van curator van de Illustere School, veertigraad en
schepen van Dordrecht en dijkgraaf van
Mijnsheerenland. Werd meermaals burgemeester van Dordrecht. Reisde in 1644 en 1645 als
ambassadeur naar Denemarken. Reisde in
1653 als gezant naar Lübeck met ANTHONY
OETGENS VAN WAVEREN (1585-1658) en NICO- 418 -
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VIVIEN (1631-92). ARNOUT HELLEMANS
HOOFt (1629-80) deed kort verslag. Werd op
bevel van WILLEM II (1626-50) gevangengenomen in 1650. Werd in 1657 rekenmeester
van de domeinen van Holland.
LAAS

REIZEN: Ca. 1607-ca. 1613, Duitsland, Frankrijk, Italië en Engeland; juni 1644-mei 1645,
Denemarken; januari-april 1653, Lübeck.
VERSLAGEN: Hellemans Hooft 1653.
ADDENDA: Verbalen van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8398-8401; 8403-8404;
8467-8469); inscriptie in het album amicorum van SAMUEL BACHER (º1582) te Blois, 6
september 1609 (Bacher 1601-1610, f. 7r).
LITERATUUR: BWN, XX, 369-771; NNBW, III,
1455-1458; RAA.
WITT, JACOB DE (2)
29 november 1653 – Wenen, 22 juni 1675.
Maakte tussen 1672 en 1675 een educatiereis
naar Italië (ca. 18 jaar).
Zoon van CORNELIS DE WITT (1623-72) en MARIA VAN BERCKEL (1632-1706). Vertrok zes dagen na de moord op zijn vader en oom JOHAN
DE WITT (1625-72) op educatiereis. Promoveerde in 1675 in Padua. Overleed in Wenen.
REIZEN: 1672-1675, Italië en Oostenrijk.
VERSLAGEN: Ruysch 1674-1677.
LITERATUUR: NNBW, III, 1453.
WITT, JOHAN DE
Heer van Zuid- en Noord-Linschoten, Snelrewaard, Hekendorp en IJsselvere. Dordrecht,
24 september 1625 – Den Haag, 20 augustus
1672. Maakte in 1645-47 een educatiereis naar
Frankrijk en Engeland (20 jaar).
Zoon van JACOB DE WITT (1589-1674) en
ANNA VAN DEN CORPUT (1599-1645), broer van
CORNELIS (1623-72). Studeerde rechten in
Leiden. Maakte tussen 1645 en 1647 een educatiereis naar Frankrijk, Zwitserland en Engeland met zijn broer Cornelis en promoveerde
in Angers in de rechten. Werd in 1650 pensionaris van Dordrecht en in 1653 raadpensionaris van Holland, een positie die hij tot zijn
dood bekleedde. Werd samen met zijn broer
vermoord tijdens het Rampjaar.

REIZEN: Oktober 1645-juli 1647, Frankrijk,
Zwitserland en Engeland.
VERSLAGEN: De Witt 1645-1647.
ADDENDA: Voor de educatiereis, Zie appendix
B. Verbaal van het gezantschap, hierboven
genoemd (SG 8552).
LITERATUUR: BWN, XX, 372-385; NNBW, III,
1459-1468; Japikse 1928; Panhuysen 2005;
Reinders 2010.

LITERATUUR: BWN, XX, 397-398; RKD; Heijenga-Klomp 2005, 132-147.

WITT, JOHAN DE (2)
Heer van Zuid- en Noord-Linschoten, Snelrewaard, Hekendorp en IJsselveere. Den Haag,
27 mei 1662 – Dordrecht, 24 januari 1701.
Maakte rond 1685-1686 een educatiereis naar
Frankrijk en Italië (23 jaar).

Zoon van JOHANNES LUDOVICUS WOLZOGEN,
vrijheer van Neuhausen. Studeerde in Utrecht
in de theologie. Maakte tussen 1655 en 1657
een educatiereis naar Duitsland, Zwitserland,
Frankrijk, Engeland en de Zuidelijke Nederlanden met ABRAHAM TROMMUS (1633-1719) en
JOHANNES HOTTON. Was tot 1664 predikant in
Groningen en Middelburg. Werd hoogleraar
kerkgeschiedenis in Utrecht en Amsterdam.

Zoon van JOHAN DE WITT (1625-72) en WENDELA BICKER (1635-68). Studeerde in Leiden.
Maakte rond 1685-1686 een educatiereis naar
Frankrijk, Italië, Sicilië en Malta met zijn Franse knecht PINABEL. Was achtereenvolgens
weesmeester, secretaris en veertigraad van
Dordrecht. Liet een omvangrijke bibliotheek
na.
REIZEN: Ca. 1685-1686, Frankrijk, Italië en
Malta.
ADDENDA: Doorreisvisum voor Frankrijk naar
Italië, afgevaardigd op 7 november 1686 (Paspoort en aanbevelingsbrieven voor Johan de Witt 1686).
LITERATUUR: BWN, XX, 385-386; NNBW, III,
1469; Frank van Westrienen 1983, 120.
WITTEL, CASPAR VAN [OOK: GASPARE VANVITELGASPARO DEGLI OCCHUALI; PIKTOORTS;
TOORTS VAN AMERSFOORT]. Amersfoort,
1652 – Rome (IT), 13 september 1736. Maakte
in 1674 een kunstenaarsreis naar Rome (22
jaar).

WOLZOGEN DE MENINGSTORF, LOUIS [ook:
LUDOVICUS]
Baron. Amersfoort, 1633 – Amsterdam, 13
november 1690. Maakte in 1655-57 een educatiereis naar Frankrijk, Zwitserland en Engeland
(22 jaar).

REIZEN: April 1655-mei 1657, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Zuidelijke
Nederlanden.
VERSLAGEN: Gedrukt verslag van Trommius in
zijn autobiografie, getiteld ‘Bevindingen van
hem selven geduirende syn levens-loop tot
soo verre hy hadde opgetekent ende by een
versamelt (Trommius 1720).
LITERATUUR: BWN, XX, 415-417; NNBW, X,
1234-1236; Van Miert 2017, 59.
WOUDE(-BOCK), ELISABETH VAN DER
Nieuwe Niedorp, 11 januari 1657 – Amsterdam, 11 december 1698. Reisde in 1676-77
naar Frans-Guyana (19 jaar).

LI;

Werkte als kunstschilder. Ging in de leer bij
MATTHIAS WITHOOS (1627-1703) en maakte in
1675 een kunstenaarsreis naar Italië. Vestigde
zich als schilder in Rome en was daar succesvol. Kreeg de bentnaam ‘PIKTOORTS’ of
‘TOORTS VAN AMERSFOORT’. Was een van de
grondleggers van de vedutetraditie.
REIZEN: 1675, Italië.
ADDENDA: Verschillende schilderijen gemaakt
in Italië (RKD).

Dochter van HERMAN HARTMAN VAN DER WOUDE (1621-77) en MARGARITA BLAEUHULCK
(1621-62). Reisde in 1676 en 1677 samen met
haar vader, broer JOHANNES (º1658) en zus
MARGARETHA (1661-87) naar Frans-Guyana,
waar haar vader gouverneur zou worden. Werd
ontvoerd door kapers onder bevel van kapitein
JEAN BART en werd uiteindelijk bij Bergen in
Noorwegen overgedragen aan een Nederlandse visser. Trouwde in 1684 met de wijnkoper
ADOLF FREDERICK BOCK (†1700).
REIZEN: December 1676-juni 1677, Frans-Guyana; Noorwegen.
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VERSLAGEN: Van der Woude 1676-1677; Van
der Woude 1928, 214-236; Van der Woude
2001.
ADDENDA: Zie appendix B.
LITERATUUR: DVL; LSD; Holz 1929, 611-628;
Van der Woude 2001; Barend-van Haeften
2005, 91-98.
WOUDE, HERMAN HARTMAN VAN DER
Munnikenland, 25 juli 1621 – Santiago (RK), 8
januari 1677. Reisde in 1676-77 naar FransGuyana (55 jaar).
Echtgenoot van MARGARITA BLAEUHULCK
(1621-62), vader van ELIZABETH (1657-98), JOHANNES (º1658) en MARGARETHA (1661-77).
Was in 1646 hoofdofficier en dijkgraaf van de
Nieuwdorper Koggen en werd in 1673 schout
van Opmeer. Werd in 1676 aangesteld door de
Staten van Holland als gouverneur van de Nederlandse kolonie aan de Oyapock in FransGuyana. Reisde in 1676 en 1677 samen met
zijn kinderen naar Frans-Guyana, maar overleed onderweg op het Kaapverdische eiland
Santiago. Werd vanwege zijn protestantisme
heimelijk begraven.
REIZEN: December 1676-januari 1677, Santiago (RK).
VERSLAGEN: Van der Woude 1676-1677; Van
der Woude 1928, 214-236; Van der Woude
2001.
LITERATUUR: NNBW, III, 1490; DVL; LSD;
Van der Woude 2001; Barend-van Haeften
2005, 91-98.
WOUDE, JOHANNES VAN DER
ºNieuwe Niedorp, 1658. Reisde in 1676-77
naar Frans-Guyana (18 jaar).
Zoon van HERMAN HARTMAN VAN DER WOUDE
(1621-77) en MARGARITA BLAEUHULCK
(1621-62). Reisde in 1676 en 1677 samen met
zijn vader en zussen ELISABETH (1657-98) en
MARGARETHA (1661-77) naar Frans-Guyana,
waar zijn vader gouverneur zou worden. Bleef
na het overlijden van zijn vader en jongste zus
in Frans-Guyana.
REIZEN: December 1676-februari 1677, FransGuyana.
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VERSLAGEN: Van der Woude 1676-1677; Van
der Woude 1928, 214-236; Van der Woude
2001.
LITERATUUR: DVL; LSD; Van der Woude 2001;
Barend-van Haeften 2005, 91-98.
WOUDE, MARGARETHA VAN DER
Nieuwe Niedorp, 1661 – Frans-Guyana, 7 februari 1677. Reisde in 1676-77 naar Frans-Guyana (15 jaar).
Dochter van HERMAN HARTMAN VAN DER WOUDE (1621-77) en MARGARITA BLAEUHULCK
(1621-62). Reisde in 1676 en 1677 samen met
haar vader, zus ELISABETH (1657-98) en broer
JOHANNES (º1658) naar Frans-Guyana, waar
haar vader gouverneur zou worden. Overleed
een dag na aankomst, waarschijnlijk aan een
ziekte.
REIZEN: December 1676-februari 1677, FransGuyana.
VERSLAGEN: Van der Woude 1676-1677; Van
der Woude 1928, 214-236; Van der Woude
2001.
LITERATUUR: DVL; LSD; Van der Woude 2001;
Barend-van Haeften 2005, 91-98.

Z
ZAUNSLIFER, PETRUS
Oostzaan, 1677 – Amsterdam, 15 mei 1739.
Maakte in 1702 een militaire reis naar Spanje
(25 jaar).
Zoon van predikant JOHANNES ALBERTUSZ.
ZAUNSLIFER. Studeerde in Leiden. Diende in
1702 als predikant op het schip van viceadmiraal PHILIPS VAN DER GOES (1651-1707) en reisde naar Spanje. Werd in 1707 predikant van
Zoelen en in 1717 van Vianen.

1720. Maakte in 1656-58 een educatiereis naar
Frankrijk (19 jaar).
Zoon van ALEXANDER DE ZOETE VAN LAECKE
(1595-1678) en ADRIANA VAN AERSSEN (º1595),
broer van PHILIPS (1636-89). Studeerde in
Leiden. Maakte tussen 1656 en 1658 een educatiereis naar Frankrijk onder leiding van
gouverneur ANTOINE DE BRUNEL (1622-96),
samen met zijn broer en neef CORNELIS VAN
AERSSEN VAN SOMMELSDIJK (1637-88).
REIZEN: December 1656-april 1658, Frankrijk.
VERSLAGEN: De Zoete van Laecke 1656-1658;
De Zoete van Laecke 1862.
LITERATUUR: LSD; Bijlsma 1933, 254-259;
Frank-van Westrienen 1983, 332.
ZOETE VAN LAECKE, PHILIPS DE [ook: DE SOETE DE LAEKE, PHILIPPE]. Heer van Villers en
Zevender. 29 januari 1636 – ca. 21 maart 1689.
Maakte in 1656-58 een educatiereis naar
Frankrijk (20 jaar).
Zoon van ALEXANDER DE ZOETE VAN LAECKE
(1595-1678) en ADRIANA VAN AERSSEN (º1595),
broer van FRANÇOIS (1637-1720). Studeerde in
Leiden. Maakte tussen 1656 en 1658 een educatiereis naar Frankrijk onder leiding van
gouverneur ANTOINE DE BRUNEL (1622-96),
samen met zijn broer en neef CORNELIS VAN
AERSSEN VAN SOMMELSDIJK (1637-88). Was gecommitteerde van de Raad van State tussen
1666 en 1675 en 1681 en 1689.
REIZEN: December 1656-april 1658, Frankrijk.
VERSLAGEN: De Zoete van Laecke 1656-1658;
De Zoete van Laecke 1862.
LITERATUUR: LSD; RAA; Bijlsma 1933,
254-259; Frank-van Westrienen 1983, 332.

REIZEN: Mei-november 1702, Engeland en
Spanje.
VERSLAGEN: Zaunslifer 1702.
LITERATUUR: BWN, XXI, 35; NNBW, III,
1510.
ZOETE VAN LAECKE, FRANÇOIS DE [ook: DE
SOETE DE LAEKE]. Heer van Villers en Potsbroek. 24 april 1637 – Den Haag, 14 oktober
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9.2. Reisverslagen
1. ANONIEM 1649-54
Ms. Den Haag, KB, 70 H 28. LSD 38.
Vier verslagen in één band van twee zakenreizen naar Spanje, Portugal en Italië om de belangen te behartigen van een Dordtse touwslagerij (lijnbaan) in opdracht van CORNELIS
VAN HOOGEVEEN en CORNELIS VAN DE GRAEFF.
LITERATUUR: Rietbergen 1992, 99-112.
1649
Mijn eerste voijagie te water na Lixbona & Sint Hubis in Portugaell gedaen om aldaer te liquideren de affaires, soo van de heer Cornelis van Hoogeveen, Cornelis vande Graeff, als de gemeene participanten der
gemeene Lijnbaen buijten Dordrecht. Ms. Den
Haag, KB, KB 70 H 28-I. M. 001. Dordrecht
(NL), 22 maart 1649 – Dordrecht (NL), 4 december 1649 (252 dagen). Nederlands, ff. 13
(ff. 1r-12v). Route: Nederlandse Republiek,
Portugal, Nederlandse Republiek. Zaken.
Verslag van een zeereis van een anonymus in
1649 van Dordrecht naar Lissabon in Portugal.
De auteur behartigde zaken voor de bovengenoemde touwslagerij in Dordrecht.
1650
Volcht mijn tweede Reys van Oostende te water na
Cadix in Hispaengnien gedaen, en gevaren met het
schip het Witte Lam (schipper Leendert Leendertze
Muijs) voor coopman, ten dienste van de gemeene Lijnbaen tot Dordrecht. Ms. Den Haag, KB, KB 70 H
28-II. M. 002. Dordrecht (NL), 28 juli 1650 –
Dordrecht (NL), 29 oktober 1650 (91 dagen).
Nederlands, ff. 4 (ff. 13r-16v). Route: Nederlandse Republiek, Spanje. Zaken.
Eerste verslag uit 1650 van een tweede zakenreis van de bovengenoemde anonymus. De auteur reisde ditmaal naar Cádiz in Spanje voor
de Dordtse touwslagerij.
1652-53
Volcht mijn Spaensche Reijs te landen gedaen Anno
1652. Ms. Den Haag, KB, KB 70 H 28-III. M.
003. Cádiz (SP), 2 oktober 1652 – Cádiz (SP),
15 april 1653 (193 dagen). Nederlands, ff. 45
(ff. 17r-62v). Route: Spanje. Zaken.
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Tweede verslag uit 1652-53 van een tweede zakenreis van de bovengenoemde anonymus. De
auteur reisde dit keer door Spanje, waar hij onder andere Jerez en Madrid aandeed.
1653-54
VVolcht mijnne voeijagie in Godes Name gedaen met
de Genoveesze gaelleije van Cadix wt Hispaengnien
naer Genua in IJtalien. Ms. Den Haag, KB, KB
70 H 28-IV. M. 004. Cádiz (SP), 11 september
1653 – Rome (IT), 1 maart 1654 (170 dagen).
Nederlands, ff. 58 (ff. 63r-120r). Route: Spanje,
Italië. Zaken.
Derde verslag van een tweede zakenreis in
1653-54 van de bovengenoemde anonymus.
Hij reisde van Spanje naar Italië, waar hij onder andere Genua en Rome aandeed.
2. ANONIEM 1663-64
Reisjournaal van een onbekende van reizen naar Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Ms.
Leeuwarden, Tresoar, FA Huber 253. LSD
n.v.t. 1663-64. Nederlands. Route: Republiek,
Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland,
Republiek. Educatie.
Anoniem verslag van een reis in 1663-1664
naar Engeland, Frankrijk, Zwitserland en
Duitsland.
3. ANONIEM 1664
Reis door Frankrijk. Ms. Den Haag, KB, KB 70
H 58. M. 005. LSD n.v.t. M. 005. Parijs (FR),
19 april 1664 – Tain-l’Hermitage (FR), 30 juli
1664 (101 dagen). Frans, ff. 141. Route: Frankrijk. Incompleet. Educatie.
Ongedateerd en onvoltooid verslag in het
Frans van een reis door Frankrijk in 1664, met
een bezoek aan Parijs, de Loirestreek, Bordeaux, Montpellier en Aix-en-Provence. Het
verslag eindigt in Tain-l’Hermitage vlakbij
Valence.
4. ANONIEM 1666
[Familielid van de adellijke familie DE RIDDER
VAN GROENESTEIJN]. Journael van mijne reijse door
Duytsland, ende Italien, naer Vranckrijck ao. 1666
en 1667. Ms. Leiden, UBL, Ltk 2184. M. 007.
LSD 40. Langbroek (NL), 1 juni 1666 – Parijs
(FR), 31 oktober 1666 (150 dagen). Neder-

lands, pp. 256. Route: Nederlandse Republiek,
Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Oostenrijk,
Italië, Frankrijk. Incompleet. Educatie.
Onvoltooid verslag van een educatiereis naar
Italië en Frankrijk van een lid van de adellijke
familie DE RIDDER VAN GROENESTEIJN en zijn
oom. De anonymus reisde in 1666 van Gelderland via Duitsland naar Wenen en Bratislava.
Hij ging vervolgens door Oostenrijk op weg
naar Venetië, Bologna en Milaan. In Milaan
verbleef hij langere tijd om de intrede van keizerin MARGARETHA THERESIA (1651-73), infante
van Spanje, te bezichtigen. Vanwege een epidemie reisde de anonymus niet zuidelijker dan
Bologna en vermeed hij Rome. Na zijn bezoek
aan Turijn reisde de auteur via de Mont Cenis
naar Frankrijk, waar het verslag eindigt in
Parijs. De reiziger verbleef langere tijd in Wenen (4-14 juli 1666), Venetië (26 juli-5 augustus) en Milaan (13 augustus-8 oktober).
EDITIE: Boers 2014.
LITERATUUR:
Nádor-Ablonczyné
155-163.

2011,

5. ANONIEM 1677-96
[De Amsterdamse vader]. Journaalen van reijsen.
Ms. Den Haag, KB, KB 70 J 3. LSD 66.
Drie verslagen van een anonieme inwoner van
Amsterdam verzameld in één band. De anonymus wordt in secundaire literatuur omwille van
zijn paternalistische adviezen ‘de Amsterdamse
vader’ genoemd. Uitvoerig en zorgvuldig
handschrift met weinig exacte data.
ADDENDA: Apodemische instructies en waarschuwingen, getiteld ‘Onderrigt van ‘t geen
een Reiziger dient waar te neemen’, deels gebaseerd op de apodemische inleiding van Richard Lassels’ The Voyage of Italy (1670) (ff.
1r-7v).
1677-79
Reize door Duitsland na Italien en Vranckryk vertrocken den 21 Xbr 1677 en in aug. 1679 weder
t’Amsterdam gekomen. Ms. Den Haag, KB, KB
70 J 3-I. M. 008. Amsterdam (NL), 21 december 1677 – Lyon (FR), 1679 (>370 dagen). Nederlands, ff. 46 (ff. 1r-46r). Route: Nederlandse
Republiek, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwit-

serland, Frankrijk.
vermaak.

Incompleet.

Cultuur/

Onvoltooid verslag naar Italië en Frankrijk in
1677-79. De anonymus reisde door Duitsland
en Oostenrijk en bezocht in Italië onder meer
Venetië, Milaan, Florence, Rome, Napels en
Genua. Hij reisde via de Mont Cenis naar
Frankrijk en bezocht Genève en Lyon. Vanaf
Florence had de auteur vrijwel niets inhoudelijks te melden.
EDITIE: De Amsterdamse vader 2014.
1683
Reijse in Engeland ao. 1683 gedaan. Ms. Den
Haag, KB, KB 70 J 3-II. M. 009. Brielle (NL),
2 juni 1683 – Londen (EN), 1683. Nederlands,
ff. 22 (ff. 47r-68v). Route: Nederlandse Republiek, Engeland. Incompleet. Cultuur/
vermaak.
Onvoltooid reisverslag naar Engeland in 1683.
De anonymus stak in Brielle over naar Harwich en reisde naar Londen. Tijdens zijn verblijf in Londen maakte hij verschillende uitstapjes naar de universiteitssteden Cambridge
en Oxford en de steden Bristol, Bath en Salisbury. Het verslag eindigt in Londen.
1696
Reize door Duitsland na Hungarie gedaan Ao. 1696.
Ms. Den Haag, KB, KB 70 J 3-III. M. 010.
Amsterdam (NL), 1696 – Amsterdam (NL),
1696. Nederlands, ff. 46 (ff. 70r-117r). Route:
Nederlandse Republiek, Duitsland, Oostenrijk,
Slowakije, Hongarije, Slowakije, Oostenrijk,
Tsjechië, Polen, Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag naar Duitsland, Polen, Tsjechië en
Hongarije in 1696. De terugreis liep via Oostenrijk en Duitsland. De anonymus bezocht
onder meer Keulen, Leipzig, Wrocław, Wenen,
Bratislava en Boedapest.
ADDENDA: Franse notitie over staatsbestuur,
onder andere gekopieerd uit een bespreking
van Johann Myler von Ehrenbachs Dissertations (1710) in het Journal des savants uit 1711
(f. 117r).
LITERATUUR:
Nádor-Ablonczyné
2011,
191-206.
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6. ANONIEM 1682
[Nauw verbonden aan het hof van de Friese
stadhouder HENDRIK CASIMIR II (1657-96),
prins van Nassau-Dietz]. Journael van mijn reijs
van Leeuwarden nae Geneve over Hollandt, Brabant,
Flaenderen, Vranckrijk, Zwitserland en langs den
Rhijnstroom tot Arnhem. Ms. Den Haag, KB, KB
131 G 33. M. 011. LSD 79. Leeuwarden (NL),
20 juni 1682 – Keulen (D), 28 september 1682
(98 dagen). Nederlands, ff. 35. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk, Zwitserland, Duitsland. Incompleet.
Educatie.
Verslag van een reis naar Frankrijk, Zwitserland en Duitsland in 1682. De anonymus had
familie in Genève en bevond zich in de directe
omgeving van de Friese stadhouder HENDRIK
CASIMIR II, prins van Nassau-Dietz. Hij reisde
van Leeuwarden via de Zuidelijke Nederlanden naar Parijs. Vanaf Parijs trok hij naar Lyon
en Genève, waar hij twee weken verbleef. Via
Zwitserland en Duitsland keerde hij terug naar
huis. Het verslag eindigt in Keulen.
ADDENDA: Onvolledige afstandstabel, eindigend in Frankfurt am Main (ff. 34v-35r).
7. ANONIEM 1683-84
Reisbeschrijving van … uit Leeuwarden naar Engeland en Frankrijk. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA
Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
3978. M. 012. LSD 80. Leeuwarden (NL), 1
mei 1683 – Orléans (FR), 19 december 1684
(588 dagen). Nederlands, pp. 135. Route: Nederlandse Republiek, Engeland, Frankrijk. Incompleet. Educatie.
Onvoltooid en anoniem reisverslag van een
reis naar Engeland en Frankrijk in 1683-84.
De auteur ging scheep in Brielle en stak over
naar Harwich. Vanuit Londen maakte hij verschillende uitstapjes, onder andere naar Chatham, Bristol en Bath. In Dover stak hij over
naar Calais. In Frankrijk bezocht hij Parijs en
het Loiregebied, waar hij vier maanden in
Blois, vier maanden in Saumur en drie weken
in Orléans verbleef. Hij bezocht Montpellier
en Toulon in Zuid-Frankrijk en keerde weer
noordelijk via Lyon. Het verslag eindigt in Orléans. De auteur verbleef langere tijd in Den
Haag (5-13 mei 1683), Londen (tussen 25 mei
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en 18 juni), Parijs (tussen 29 juni en 3 augustus), Blois (6 augustus-7 december), Orléans (7
december 1683-18 januari 1684), Saumur (5
mei-6 oktober), Montpellier (2-10 november),
Saint-Chamas (13-19 november) en Lyon
(2-12 december).
8. ANONIEM 1688-94
Reisjournalen van N.N. van reizen vanuit Utrecht
naar Duitsland. Ms. Hoorn, WA, coll. hss. 403.
LSD 89.
Twee verslagen in twee banden van een anonymus uit Utrecht.
1688
Ms. Hoorn, WA, coll. hss. 403-I. M. 013.
Utrecht (NL), 11 juni 1688 – Utrecht, 30 juli
1688 (49 dagen). Nederlands, pp. 180. Route:
Nederlandse Republiek, Duitsland, Polen,
Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/
vermaak.
Verslag uit 1688 van een anonymus uit Utrecht
naar Duitsland, Polen en terug in het gezelschap van de heren VERMEER, DE GRUYTER en
VAN AELST.
1694
Ms. Hoorn, WA, coll. hss. 403-II. M. 014.
Utrecht (NL), 29 mei 1694 – Utrecht, 8 augustus 1694 (49 dagen). Nederlands, pp. 230.
Route: Nederlandse Republiek, Duitsland,
Oostenrijk, Duitsland. Cultuur/vermaak.
Verslag uit 1694 van de bovengenoemde anonymus naar Duitsland, Oostenrijk en terug in
het gezelschap van de heren DOORNEKROON,
EWIJCK, HASECAMP en JOANNES KOOL.
9. ANONIEM 1707-08
Aantekeningh van onse reijse door de voornaamste
hoovene van Duytslandt Ao 1707. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. XV E 29. M. 015. LSD
108. Amsterdam (NL), 6 mei 1707 – Rome
(IT), 9 juni 1708 (393 dagen). Nederlands, pp.
ca. 300. Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Oostenrijk, Italië. Incompleet. Cultuur/
vermaak.
Onvoltooid verslag van een reis naar Duitsland, Oostenrijk en Italië in 1707-1708, met

veel aandacht voor Duitse lusthoven. Het verslag houdt op in Rome.
LITERATUUR: Koster 2015, 71.
10. ADRIAENSENS, REYNIER
Alhier begint de overtreffelijcke reijse gedaen door Reynier Adriaensens in jaar 1680, den 14 januarij naar
Oostindien, soo te scheep als te lande, sijn wedervaeren.
Ms. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum A IV-2 122. LSD 75. 3 november
1679 – 1689. Nederlands, ff. 100. Route: Republiek, Indonesië, Republiek. Militair.
Verslag van een militaire reis in 1679-89 naar
Indonesië
van
REYNIER
ADRIAENSENS.
Adriaensens reisde via Santiago en Kaap de
Goede Hoop naar Jakarta (Batavia) en besprak
onder andere zijn militaire activiteiten tijdens
de Javaanse oorlog.
LITERATUUR: Paasman 1993, 113-127.
11. AERSSEN VAN SOMMELSDIJK, FRANÇOIS VAN
Rapport gedaen bijden heere van Sommelsdijck [...]
van zijne legatie aende republycque van Venetien, vertrocken den 25 aprilis ende wedergekeert den 7 augusti. Ms. Den Haag, NA, Staten-Generaal, inv.
no. 8332. LSD n.v.t. Den Haag (NL), 25 april
1620 – Den Haag (NL), 11 augustus 1620 (106
dagen). Nederlands. Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Zwitserland, Italië, Zwitserland, Duitsland, Nederlandse Republiek.
Diplomatie.
Officiële rapportage van een diplomatieke reis
in 1620 naar de republiek Venetië van missieleider FRANÇOIS VAN AERSSEN VAN SOMMELSDIJK
(1572-1641), gericht aan de Staten-Generaal.
In zijn entourage voeren ook zijn zoon CORNELIS (1600-62) en CONSTANTIJN HUYGENS
(1596-1687) mee. De minuut en twee kopieën
van het verslag zijn ook in het NA te vinden,
evenals zijn verbaal over missies naar Engeland in 1621, 1624 en 1625. Huygens hield een
eigen verslaglegging bij (Huygens 1620). Van
Aerssen vertrok uit Den Haag en reisde via
Duitsland en Zwitserland naar Venetië. Hij
keerde via dezelfde weg terug. Het gezantschap verbleef ca. drie weken in Venetië.

ADDENDA: Verbaal van het gezantschap (SG
8332); instructies van de Staten-Generaal aan
ambassadeur François van Aerssen.
EDITIE: Van Aerssen van Sommelsdijk 1853,
45-137.
12. ALENSOON, JAN
Dag-register van een korte reys door eenige gedeeltens
van Vrankrijk, Italie, Switserland ende Duytschland
door mij mr. Jan Alensoon gedaan in de jaaren 1723
en 1724. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. XV
E 25. LSD 128. Leiden (NL), 5 september
1723 – Leiden (NL), 20 september 1724 (375
dagen). Nederlands, pp. 546. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk, Italië, Zwitserland, Duitsland, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag uit 1723-1724 naar Frankrijk, Italië en
Zwitserland van JAN ALENSOON (1683-1769)
samen met MARCUS DRABBE. Als muziekkenner
en zanger had Alensoon vooral aandacht voor
buitenlandse concerten en musici. Hij trok
vanuit Leiden door de Zuidelijke Nederland en
bezocht Parijs. Vanuit Lyon stak hij de Mont
Cenis over naar Turijn, vanwaar hij doorreed
naar Venetië, Rome en Napels. Hij keerde terug via Zwitserland en Duitsland. Alensoon
verbleef langere tijd in Parijs (18 september-5
oktober 1723); Lyon (10-17 oktober); Turijn
(23 oktober-30 december; 13 juli-9 augustus
1724); Milaan (1-22 januari); Rome (12 april-22
mei) en Genua (10 juni-10 juli).
ADDENDA: Register (p. 483-546).
EDITIE: Alensoon 2013; Alensoon 2014.
LITERATUUR: Vlaardingerbroek 1991, 536-551;
Metzelaar 2011, 175-208; Metzelaar 2014,
44-49.
13. ALTING, MENSO
Notulae itineris mei per Germaniam.
Twee verslagen in één band van MENSO ALTING (1636-1712).
ADDENDA: Ingevoegd blad (ff. 96r-97v).
1656-59
Ms. Groningen, UBG, coll. hss. 114-I. M. 016.
LSD 46. Groningen (NL), 29 februari
1656 – Groningen, 1659 (>1021 dagen). La- 425 -
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tijn, ff. 19 (ff. 1r-19r). Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek.
Educatie.
Verslag van Menso Alting van verschillende
reizen door Duitsland tussen 1656 en 1659.
1661-62
Ms. Groningen, UBG, coll. hss. 114-II. M.
017. LSD 46. Groningen (NL), oktober
1661 – Groningen, april 1662 (>180 dagen).
Latijn, ff. 88 (ff. 19v-108v). Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van Menso Alting uit 1661-62 van een
educatiereis naar Zwitserland en Frankrijk. Het
verslag bevat verschillende inscripties en tekeningen van monumenten.
ADDENDA: Ingevoegd blad (f. 96-97); tekening
(f. 98r).
14. ASSENDELFT, ADRIAAN GERRITS VAN
Journaal of dagregister vande reijs gedaan bij mrs.
Adriaan van Assendelft en Willem van Assendelft
met haar beijder huijsvrouwen mitsgaders juffrouwen
Catarina van Assendelft en Maria van Assendelft.
Ms. Den Haag, HRvA, FA Van der Lely (van
Oudewater) 421. LSD n.v.t. Delft (NL), 14 juli
1696 – Delft (NL), 22 juli 1696 (8 dagen). Nederlands, pp. [14]. Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van ADRIAAN VAN ASSENDELFT
(1664-1742) van een plezierreis naar Nijmegen, Kleef en paleis Het Loo in 1696 in het
gezelschap van zijn echtgenote MAGDALENA
VAN BERESTEIJN (1667-1715), zijn dochters CATARINA en MARIA, zijn zus MARIA VAN ASSENDELFT (1646-1744) en zijn zwager WILLEM
(†1744).
ADDENDA: Kasboek (p. [13-14]).
LITERATUUR: Moss 2018, 99-112.
15. BEKKER, BALTHASAR
Beschrijving van de reise door de Vereenigde Neederlanden, Engeland en Vrankrijk gedaan door D. B.
Bekker en eenige vrienden. Ms. Den Haag, KB,
131 G 29. M. 018. LSD 81. Amsterdam (NL),
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4 juli 1683 – Amsterdam (NL), 5 september
1683 (61 dagen). Nederlands, pp. 160. Route:
Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Engeland, Frankrijk, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Cultuur/
vermaak.
Uitvoerig verslag uit 1683 van predikant BALTHASAR BEKKER (1634-98) naar Engeland en
Frankrijk in het gezelschap van de heren
SERMES en MIERING. Hij stak in Duinkerken
over naar Dover en bezocht in Engeland onder andere Londen, Oxford en Cambridge.
Vanuit Calais trok hij langs Franse westkust en
het Loiregebied naar Parijs. Via de Zuidelijke
Nederlanden keerde hij terug naar Amsterdam. Bekker verbleef langere tijd in Londen
(27 juli-2 augustus 1683).
EDITIE: Bekker 1998.
LITERATUUR: Van Sluis 1998, 125-139.
16. BEVEREN, CORNELIS VAN
Notulen van zijne Wals Brabantsche, Fransche,
Switsersche ende Hoochduytsche Reijsen. Ms. Den
Haag, CBG, KNGGW FA Beelaerts van Emmichoven 119. LSD 18. Dordrecht (NL), april
1612 – Dordrecht (NL), 8 oktober 1613 (>518
dagen). Nederlands, ff. 159. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van CORNELIS VAN BEVEREN
(1591-1663) uit 1612-13 van een educatiereis
naar Frankrijk in het gezelschap van GASPAR
VAN KINSCHOT (1592-1654), VAN BLOCKHUSEN,
WOUTER VAN CLOOTWIJCK en diens zwager. Van
Beveren reisde langs het Loiregebied, waar hij
aan de universiteit van Orléans promoveerde
in de rechten. Hij keerde terug via Zwitserland
en Duitsland.
LITERATUUR: Verhoeven 2010, 615-634.
17. BLEISWIJCK, FRANCO VAN
Vijf verslagen van FRANCO VAN BLEISWIJCK
(1644-1723) in drie banden. De eerste band
(Ms. Den Haag, HRvA, FA Van Slingelandt
100), met drie reizen tussen 1665 en 1667, ontbreekt. Een afschrift van een reis uit 1667 is
opgenomen als los katern van de derde band.

1667
Reijse in comp. van juffrouw Johanna Doublet, broeder
en suster Doublet en mij Franco van Bleeswijck. Ms.
Den Haag, HRvA, FA Van Slingelandt 482-I.
M. 019. LSD 54. Delft (NL), 4 juli 1667 –
Delft (NL), 26 juli 1667 (22 dagen). Nederlands, pp. [3] (los katern). Route: Nederlandse
Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.

ADDENDA: Aantekeningen in het Frans, getiteld
‘Estat des affaires de la Porte’ (p. [11-14]),
Franse aantekening over de winst van kerken, getiteld ‘Extrait du Revenu des Eglises
de France’ (p. [15-18]), informatie in het
Frans over het faubourg Saint-Germain in
Parijs (p. [20-23]), Franse apodemische instructies over bezienswaardigheden in Parijs,
getiteld ‘On peut voir a Paris’ (p. [25-27]).

Verslag van een plezierreis van Franco van
Bleiswijck in 1667 naar Den Bosch in het
gezelschap van JOHANNA DOUBLET en andere
leden van de familie DOUBLET. Het origineel
ontbreekt. Dit is het afschrift dat als los katern
is opgenomen bij de latere reis uit 1670-71.

18. BOELEN, PAUL
Breive description de mon voyage d’Engleterre, France
et d’Italie. Ms. Utrecht, UBU, coll. hss. 1398.
LSD 21. Den Haag (NL), 5 december 1621 –
Montauban (FR), na september 1624 (>986
dagen). Frans, pp. 41. Route: Nederlandse Republiek, Engeland, Frankrijk. Incompleet.
Diplomatie.

1669
Reyse naer Engelandt gedaen den XXVII September
XVIC 69. Ms. Den Haag, HRvA, FA Van Slingelandt 525. M. 020. LSD 54. Delft (NL), 27
september 1669 – Calais (FR), 18 december
1669 (81 dagen). Nederlands, pp. 75. Route:
Nederlandse Republiek, Engeland, Frankrijk.
Incompleet. Educatie.
Onvoltooid verslag van Franco van Bleiswijck
naar Engeland in 1669. De auteur ging scheep
in Brielle en arriveerde in Harwich. Vanuit
Londen maakte hij uitstapjes naar Oxford,
Bath en Salisbury. Het verslag eindigt in Calais.
1670-71
Reisverslag naar Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Ms. Den Haag, HRvA, FA Van Slingelandt 482-II. M. 021. LSD 54. Saint-Cloud
(FR), 15 mei 1670 – Delft (NL), 5 mei 1671
(350 dagen). Nederlands, pp. [85] (p. [1-8] en
[29-85]). Route: Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Nederlandse Republiek. Incompleet.
Educatie.
Onvoltooid verslag van een educatiereis van
Franco van Bleiswijck naar Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Het manuscript heeft waterschade opgelopen en is moeilijk leesbaar.
Het verslag vangt aan in Saint-Cloud bij Parijs
en beschrijft vervolgens bezienswaardigheden
in en rondom Parijs. Na een bezoek aan ZuidFrankrijk trok de auteur naar Zwitserland en
reisde via Duitsland terug naar Delft.

Ongedateerd verslag van een diplomatieke reis
van PAUL BOELEN naar Engeland en Frankrijk
uit 1621-24 in het gezantschap van FRANÇOIS
VAN AERSSEN VAN SOMMELSDIJK (1572-1641),
DIEDERICK BAS (1569-1637) en HENDRIK VAN
TUYLL VAN SEROOSKERKEN (1574-1627). Boelen
arriveerde in Engeland en maakte vanuit Londen uitstapjes naar Oxford, Cambridge en
Bath. Hij stak het Kanaal over tussen Dover
en Wissant, bezocht Parijs en het Loiregebied
en reisde zuidelijk naar Bordeaux. Het verslag
eindigt in Montauban.
ADDENDA: Verbaal van het gezantschap, hierboven beschreven (SG 8343).
19. BOOTH, ABRAHAM
Zes verslagen van twee reizen in vijf banden
van ABRAHAM BOOTH (1606-36).
1627-28
Journael van de legatie gedaen in de jarens 1627 en
1628 (...). Ms. Utrecht, UBU, coll. hss. 1782;
Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum,
Hs.-0445; Gdańsk, Archiwum Państwowe w
Gdańsku 1016, inv. no. 58. LSD 25. 8 mei
1627 – 30 september 1627 (142 dagen). Nederlands, ff. 71; ff. 101; ff. 57. Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Polen, Duitsland,
Nederlandse Republiek. Diplomatie.
Verslag van een diplomatieke reis van Abraham Booth naar Polen uit 1627-28 in het ge- 427 -
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zantschap van ROCHUS VAN DEN HONERT
(1572-1638), ANDRIES BICKER (1586-1652) en
SIMON VAN BEAUMONT (1574-1654). Booth publiceerde zijn verslag in 1632. In Gdańsk ligt
een proefdruk met aantekeningen van Booth,
inclusief afwijkende pentekeningen in kleur.
ADDENDA: Schrijfalmanak over de reis (twee
delen, ff. 172); gekleurde tekeningen van
schepen, plaatsen en fortificaties; afwijkende
gekleurde tekeningen in het Poolse handschrift; verbalen, minuten en missiven van de
gezantschappen (SG 8356).
EDITIE: Booth 1632.

ADDENDA: Latijns paspoort tussen Rome en
Wenen, gedateerd 16 augustus 1714 (Latijns
paspoort 1714) .
LITERATUUR: Terlinden 1960, 211-277; Verhoeven 2006, 69-84.

LITERATUUR: Wijhe 1923, 25-33; 1929, 611-628.

1731
Notes de ses voyage en Anglettere. Ms. Brussel,
KBR, FA Van den Branden de Reeth 15 b/2.
LSD n.v.t. 16 mei 1731 – 20 juni 1731 (34 dagen). Frans. Cultuur/vermaak.

1732
Het jaar 1732. De reys na Maastricht. Ms. Den
Haag, HRvA, FA Van Spaen 181. LSD 142.
Den Haag (NL), 19 juli 1732 – Delft (NL), 27
november 1732 (128 dagen). Nederlands, pp.
29. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke
Nederlanden, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.

Verslag van een reis naar Engeland in de zomer van 1731.

1628-30
Journael van mijne reyse ende vant gepass.e. in Engelandt. Ms. Den Haag, KB, KB 131 H 30;
Utrecht, UBU, coll. hss. 1196-1197. LSD 26.
Augustus 1628 – 1630. Nederlands, ff. 89; ff.
67; ff. 123. Route: Nederlandse Republiek, Engeland, Nederlandse Republiek. Diplomatie.

1736
Notes de ses voyage à Paris. Ms. Brussel, KBR, FA
Van den Branden de Reeth 15 b/3. LSD n.v.t.
28 april 1736 – 11 juni 1736 (43 dagen). Frans.
Cultuur/vermaak.

Verslag van een diplomatieke reis van Abraham Booth naar Engeland uit 1628-30 in het
gezantschap van ALBERT JOACHIMI (1560-1654).
De missie betrof de geschillen tussen de VOC
en de Engelse Oost-Indische Compagnie.

21. BRINCK, ERNST
Itenerarium Germanicum, Gallicum et Sabaudicum,
Belgicum et Anglicum. Ms. Harderwijk, SNV, coll.
hss. Ernst Brinck, inv. no. 2048. LSD 16. Delft
(NL), 2 juni 1602 – 1607. Meertalig (Frans, Latijn, Nederlands en Duits), ff. 130. Educatie.

ADDENDA: Beschrijving van Engeland, getiteld
‘Engelandts descriptie’ (Boelen 1628-1630c).
EDITIE: Smit 1936, 62-109; Merens 1942.
LITERATUUR: Merens 1942, 1-50.
20. BRANDEN, CORNEILLE-JEAN-MARIE

VAN

Verslag van een reis naar Parijs in 1736.

Verslag van een educatiereis van ERNST BRINCK
(ca. 1582-1649) naar Duitsland, Frankrijk,
Zwitserland en Engeland in 1602-04. De band
maakt deel uit van een verzameling
‘Adversaria’.

DEN

Drie verslagen in één band van CORNEILLEJEAN-MARIE VAN DEN BRANDEN (1690-1761)
1713-15
Notes de ses voyage en France et Italie. Ms. Brussel,
KBR, FA Van den Branden de Reeth 15 b/1.
LSD n.v.t. Mechelen (ZN), 20 mei 1713 – Mechelen, 27 februari 1715 (637 dagen). Frans.
Incompleet. Educatie.
Verslag van een educatiereis naar Frankrijk en
Italië van Corneille van den Branden in
1713-1715.
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ADDENDA: Aantekeningen over zeden en gebruiken van Fransen en Duitsers; oudheidkundige aantekeningen; drie alba amicorum
(Brinck 1602-1647; Brinck 1612-1635; Brinck 1615-1644). Zes inscripties tijdens zijn
educatiereis: 1) ISAAC CASAUBON (1559-1614),
Parijs, 7 december 1603 (f. 45r); 2) BERNARDUS DE GIRARD (ca. 1635-1710), heer du
Haillain, 19 maart 1604; 3) THEODORUS BEZA
(1519-1605), Genève, 27 maart 1604 (f.
22a-23r); 4) WILLIAM CAMDEN (1551-1623),
Londen, 22 juli 1607 (f. 78r); 5) HANS VON
DER LANGKAMP, Londen, 24 juli 1607 (f.
125r); 6) EMANUEL VAN METEREN
(1535-1612), Londen, 8 augustus 1607 (f.
128a-129r).

22. COURT, ADRIANA DE LA
Vier verslagen in vier banden van ADRIANA
LA COURT (1696-1748).

CATHARINA BACKER (1689-1766) en neef en
nicht BOGAERD. De reis ging naar Antwerpen
en Brussel.

DE

Verslag van een plezierreis van Adriana de la
Court naar Maastricht en de Zuidelijke Nederlanden in 1732. De reis liep via Utrecht en
Gelre naar Maastricht.
ADDENDA: Latere bezitsaantekening (29).
EDITIE: De la Court 2012.
1733
Reisverslag naar Maastricht, Spa en Kleef. Ms. Den
Haag, HRvA, FA Van Spaen 182. LSD 146.
Leiden (NL), 2 juni 1733 – Leiden (NL), 14
juli 1733 (42 dagen). Nederlands, pp. 16. Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van een plezierreis van Adriana de la
Court naar Maastricht, Spa en Kleef in 1733 in
het gezelschap van het echtpaar SNAKENBURG.
De auteur reisde van Leiden door Gelderland
naar Maastricht en maakte vervolgens uitstapjes naar Spa en Kleef in Duitsland.
Ca. 1740
Reisverslag naar Brabant en Vlaanderen. Ca. 1740.
Ms. Den Haag, HRvA, FA Van Spaen 183.
LSD 157. Delft (NL), 13 augustus 1740 –
Delft (NL), 1 september 1740 (18 dagen). Nederlands, pp. 10. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse
Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van een plezierreis van Adriana de la
Court, geschreven omtrent 1740, naar de Zuidelijke Nederlanden. Zij werd vergezeld door
haar broer ALLARD (1688-1755), zus CATHARINA ADRIANA (1691-1752), schoonzus (en nicht)

1743
De reys na Hamburg. 1743. Ms. Den Haag,
HRvA, FA Van Spaen 184. LSD 160. Leiden
(NL), 28 juni 1743 – Leiden (NL), 7 september 1743 (69 dagen). Nederlands, pp. 22. Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van een plezierreis van Adriana de la
Court naar Hamburg in 1743. De reis liep via
Utrecht en Gelre naar Hamburg. Zij keerde terug via Groningen en Friesland.
ADDENDA: Lijst van herbergen (27); latere
bezitsaantekening (27).
23. COURT, ALLARD DE LA
Twee verslagen in twee banden van Allard de
la Court.
1707
Aanteekening ofte giornaal van mijn reijs. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. IV J 10. M. 022. LSD
107. Den Haag (NL), 22 maart 1707 – Leiden
(NL), 5 juli 1707 (103 dagen). Nederlands, pp.
160. Route: Nederlandse Republiek, Duitsland,
Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van een reis van Allard de la Court
naar Duitsland in 1707. De auteur bezocht onder andere Berlijn, Leipzig en Hannover en
besteedde extra aandacht aan de paleizen
onderweg.
ADDENDA: Lijst van herbergen, kasboek, afstandstabel, aanvullend reisverslag naar de
Zuidelijke Nederlanden en Duitsland in
1724.
1710
Aanteekening ofte journaal van mijn reys naar London met de hr. Florius Drabbe en Johannes Buckingham. Ms. Leiden, ELO, FA De la Court 104.
M. 023. LSD 107. Leiden (NL), 28 april
1710 – Leiden (NL), 19 juli 1710 (81 dagen).
Nederlands, pp. 150. Route: Nederlandse Republiek, Engeland, Nederlandse Republiek.
Zaken.
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Verslag van een zakenreis van Allard de la
Court naar Engeland in 1710 in het gezelschap
van FLORIUS DRABBE en JOHANNES BUCKINGHAM. De auteur besteedde extra aandacht aan
de Londense textielindustrie. De la Court ging
scheep in Brielle en stak over naar Harwich.
Vanuit Londen maakte hij uitstapjes naar Oxford, Bath en Exeter.
ADDENDA: Lijst van herbergen, inclusief
commentaar.
EDITIE: De la Court 1928, 77-118.
24. COURT, PIETER DE LA
Reysboek van de la Court door Vranckryke. Ms.
Leiden, ELO, FA De la Court 14. LSD 31.
Brielle (NL), 25 september 1641 – Rotterdam
(NL), 30 september 1643 (725 dagen). Nederlands, ff. 79. Route: Nederlandse Republiek,
Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland,
Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zuidelijke
Nederlanden,
Nederlandse
Republiek.
Educatie.
Verslag van een reis van PIETER DE LA COURT
(ca. 1618-85) naar Engeland en Frankrijk in
1641-43. De la Court stak het Kanaal over en
verbleef vijf maanden in Londen, vanwaar hij
een uitstapje maakte naar Oxford. Hij had extra aandacht voor de textielhandel. Hij ging
scheep in Rye en arriveerde in Dieppe. Hij bezocht Parijs en het Loiregebied, waar hij langere tijd in Saumur en Angers verbleef. Hij reisde
naar Lyon en van daar zuidelijk naar Avignon
en Marseille. Hij verbleef acht maanden in
Genève en één maand in Bazel en reisde noordelijk naar Frankfurt en Keulen. De la Court
maakte een omweg naar de Zuidelijke Nederlanden, waar hij Antwerpen, Brussel en Brugge bezocht. Hij keerde terug via Zeeland. De
la Court verbleef langere tijd in Londen (9 oktober-8 maart 1642), Rouen (4-17 april), Saumur (28 april-2 juli), Angers (2 juli-begin
augustus), Valence (6-12 augustus), Marseille
(18 augustus-1 september), Genève (13 oktober-7 juni 1643), Bazel (12 juni-19 juli), Mainz
(29 juli-15 augustus), Keulen (18 augustus-5
september).
ADDENDA: Kladaantekeningen in het Nederlands, Latijn en Engels (ff. 17r-18r; 50r-59r;
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62v-64v); overgenomen Latijns gedicht (ff.
33v-35r); apodemische instructies (f. 43r);
kopieën van brieven aan ADRIAAN HEREBOORT (ff. 47v-49v); aantekeningen over de
lakenfabricage (ff. 66r-68v); aforismen (ff.
69r-70r); lijst met data en namen van steden
en een lijst Franse woorden (f. 78r-78v).
CORRESPONDENTIE: Kopieën van brieven van
ADRIAEN BORREKENS en HENDRIK GOVERS
aan Pieter de la Court te Sevilla, d.d. 26 april,
24 mei, 26 mei 1644 (ff. 64r-65v).
EDITIE: De la Court 1928, 1-30; Frijhoff
1986b, 35-64; Frijhoff 1987, 183-192.
LITERATUUR: Frijhoff 1986a, 11-34; Spaan
2015.
25. DUSSEN, CORNELIS VAN DER
Dagboek van zijn reis naar Londen. Ms. Den
Haag, HRvA, FA Van Slingelandt 784. M. 024.
LSD n.v.t. Den Haag (NL), 7 januari 1706 –
Londen (EN), 5 juni 1706 (148 dagen). Nederlands, pp. 74. Route: Nederlandse Republiek,
Engeland. Incompleet. Diplomatie.
Onvoltooid reisverslag van een diplomatieke
reis van CORNELIS VAN DER DUSSEN
(1684-1754) naar Engeland in 1706. In Londen werkt hij als persoonlijk secretaris van de
gezant WILLEM BUYS (1661-1749). Vanuit Londen maakte Van der Dussen uitstapjes naar
Cambridge en Oxford. Hij verbleef langere
tijd in Londen (11 januari-20 maart 1706; 15
april-1 juni) en Oxford (31 maart-6 april).
EDITIE: Van der Dussen 2016.
ADDENDA: Verbaal van het gezantschap (SG
8656).
LITERATUUR: Van der Dussen 2016, 4-32.
26. DUSSEN, JACOB EN PIETER VAN DER
Dagboek van een reis van Den Haag door Duitsland
en Oostenrijk naar Italië en Zwitserland. Ms. Den
Haag, KB, 131 C 20 en Ms. Den Haag, KB,
128 D 35. M. 025. LSD 95. Den Haag (NL),
28 augustus 1699 – Genève (ZW), 10 juli 1700
(312 dagen). Nederlands, ff. 111. Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Oostenrijk,
Italië, Zwitserland. Incompleet. Educatie.
Onvoltooid reisverslag van een educatiereis
van de broers JACOB (1671-1728) en PIETER
VAN DER DUSSEN (1673-1726) naar Duitsland,

Italië en Zwitserland in 1699-1700. De reis liep
via de Rijn tot aan Frankfurt en vanaf daar
oostwaarts tot aan Wenen. Na een bezoek aan
die stad trokken de broers naar München en
staken ze bij Innsbruck de Alpen over. In Italië
bezochten zij Venetië en trokken zij tot aan
Ancona langs de oostkust. Ze verbleven langere tijd in Rome om de ceremoniën van het katholieke Heilige Jaar bij te wonen en maakten
een uitstapje naar Napels. Daarna reisden zij
via Livorno, Bologna en Padua terug voor een
tweede bezoek aan Venetië. Na een bezoek
aan Genua staken ze de Mont Cenis over naar
Frankrijk. Het verslag eindigt in Genève. De
broers verbleven langere tijd in Wenen, Venetië (28 oktober-18 november 1699; 30 april-28
mei 1700), Rome (27 november-25 januari
1700; 1-23 maart), Napels (27 januari-25 februari), Livorno (27 maart-3 april), Florence
(5-17 april), Genua (10-20 juni) en Turijn
(21-26 juni).

land en de Oost-Europese steden Praag, Wenen en Bratislava. Hij stak de Alpen over en
reisde naar Venetië. Vanuit Rome maakte hij
een uitstapje naar Napels. Hij keerde terug via
Bologna, Milaan en Turijn en stak de Mont
Cenis over. In Frankrijk verbleef Van Eminga
langere tijd in Lyon, Montargis en Parijs. Na
meer dan een jaar in Parijs maakte hij een ronde langs de Loiresteden, waar hij langere tijd
verbleef in Saumur. Via de Zuidelijke Nederlanden keerde hij terug naar de Republiek. De
auteur verbleef langere tijd in Dresden (7-14
mei 1678), Praag (16-24 mei), Wenen (29
mei-15 juli), Treviso (20-29 juli), Rome (16
september-19 februari 1679; 5-21 maart), Florence (25 maart-5 april), Lodi (5-13 april),
Lyon (28 april-10 augustus), Nevers (15-28
augustus), Montargis (30 augustus-13 maart
1680), Parijs (23 maart-18 juni 1681; 6-14 januari 1682), Saumur (25 juni-3 oktober 1681),
Halle (14-21 januari 1682).

LITERATUUR: Van de Pol 2011, 79-110.

ADDENDA: Lijst van buitenlandse adel, getiteld
‘Die ghekroonde ende Souveraijne hoofden
die ick ghesien hebbe sijn deese naervolghende’ (ff. 81v-89r).
EDITIE: Van Eminga 2014.
LITERATUUR: Reinalda en Otten 1998, 8-16;
Huisman 2016, 165-180.

27. EGMOND VAN DER NIJENBURG, DIRK VAN
Journaal van de rijs gedaan met mijn broeder na Engeland, gedaan int jaar 1724. Ms. Alkmaar, RAA,
FA Van Egmond van de Nijenburg 170. LSD
131. Leiden (NL), 21 juli 1724 – Leiden (NL),
28 augustus 1724 (37 dagen). Nederlands, pp.
105. Route: Nederlandse Republiek, Engeland,
Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van een reis van DIRK VAN EGMOND
VAN DER NIJENBURG (1695-1740) naar Londen
in 1724 met zijn broer JOHANNES AEGIDIUS
(1693-1747).
28. EMINGA, TJEPCKE (TIBERIUS PEPINUS) VAN
Reisverslag van Tiberius Epinus van Eminga. Ms.
Leeuwarden, HCL, 182. M. 026. LSD 71.
Leeuwarden (NL), 16 april 1678 – Leeuwarden
(NL), 3 februari 1682 (1367 dagen). Nederlands, ff. 89. Route: Nederlandse Republiek,
Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije,
Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van een langdurige educatiereis van
TJEPCKE VAN EMINGA (ca. 1657-1733) naar
Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk in
1678-82. De reis liep via Friesland naar Duits-

29. FOREEST, JACOB VAN
Drie verslagen in drie banden van één reis van
JACOB VAN FOREEST (1640-1708). De afzonderlijke verslagen overlappen elkaar.
ADDENDA: Kasboek van 14 april 1660 tot oktober 1661 van de reis naar Frankrijk en Engeland, getiteld ‘Notitie ten ruygsten van t’
geen ick in mij particulier op de Fransche reijse uitgegeven heb’ (Van Foreest
1660-1661b).
1660 I
Journael van de reise na Vranckrijck & Engeland
van Jacob van Foreest. Ms. Alkmaar, RAA, FA
Van Foreest 116. M. 027. LSD 48. Den Haag
(NL), 3 april 1660 – Avignon (FR), 2 oktober
1660 (179 dagen). Nederlands, pp. 150. Route:
Nederlandse Republiek, Frankrijk. Incompleet.
Educatie.
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Eerste verslag van een educatiereis van Jacob
van Foreest naar Frankrijk in 1660 in het
gezelschap van NANNING VAN LOON. Het manuscript is op sommige plekken vervaagd en
moeilijk leesbaar. De auteur arriveerde per
schip in Le Havre en bezocht Caen, Parijs en
het Loiregebied. Het verslag eindigt in
Avignon.
ADDENDA: Los katern over de promotie aan de
universiteit van Caen (f. [22b-c]).
1660 II
Journael op de groote tour gedaen bij Nanning van
Loon en Jacob van Foreest. Ms. Alkmaar, RAA, FA
Van Foreest 117. M. 028. LSD 48. Montargis
(FR), 3 september 1660 – Toulouse (FR), 24
oktober 1660 (51 dagen). Nederlands, pp.
[176]. Route: Frankrijk. Incompleet. Educatie.
Ongepagineerd tweede verslag van een educatiereis van Jacob van Foreest naar Frankrijk in
1660 in het gezelschap van Nanning van
Loon. De reis werd vervolgd van Montargis
naar Toulouse.
1660-61
Reisverslag door Frankrijk. Ms. Alkmaar, RAA,
FA Van Foreest 118. M. 029. LSD 48. Toulouse (FR), 30 oktober 1660 – Parijs (FR), 4 juni
1661 (214 dagen). Nederlands, pp. [55]. Route:
Frankrijk. Incompleet. Educatie.
Ongepagineerd derde verslag van een educatiereis van Jacob van Foreest naar Frankrijk in
1660-61 in het gezelschap van Nanning van
Loon. De reis liep van Toulouse naar Parijs,
waar het verslag eindigt. Blijkens het bovengenoemde kasboek ging de reis door naar Rouen, Dieppe en Londen.
30. GEELVINCK, JOAN
Reijsbeschrijvinge van Joan Geelvinck in Vranckrijk
in ao. 1663 aengevangen. Ms. Den Haag, NA, FA
Hoeufft van Velsen 375. M. 030. LSD 52. Amsterdam (NL), 8 september 1663 – Parijs (FR),
19 december 1664 (561 dagen). Nederlands,
pp. 210. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland,
Frankrijk. Incompleet. Educatie.
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Onvoltooid verslag van een educatiereis van
Joan Geelvinck naar Frankrijk in 1663 en
1664. Geelvinck reisde door de Zuidelijke Nederlanden naar Parijs en bezocht de steden
rond de Loire, waarbij hij langere tijd in Saumur, Angers en Blois verbleef. Hij reisde via
Nantes, Bordeaux en Toulouse naar ZuidFrankrijk en keerde noordwaarts via Lyon en
Genève. Het verslag eindigt in Parijs. Geelvinck verbleef langere tijd in Parijs (25 september-5 oktober 1663; 7-30 augustus 1664), Saumur (15 oktober 1663-18 februari 1664),
Angers (18 februari-26 maart), Nantes (28
maart-10 april), Bordeaux (20-29 april), Montpellier (14-21 mei), Marseille (28 mei-3 juni),
Lyon (1-15 juli) en Blois (3 september-15
december).
EDITIE: Geelvinck 2014.
31. VAN DER GOUW
Corte Beschrijvinge van Myn Duijtsche Reijs gedaen
vander Gou den 21 Augusty. Ms. Antwerpen,
MPM, M 90-2-IX. M. 031. LSD n.v.t. Amsterdam (NL), 26 augustus 1653 – Amsterdam
(NL), 16 november 1653 (80 dagen). Nederlands, ff. 13. Route: Nederlandse Republiek,
Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/
vermaak.
Verslag van een reis van VAN DER GOUW naar
Duitsland in 1653. De reis liep van Amsterdam via Gelderland naar Duitsland, waar de
reiziger Düsseldorf, Keulen en Spiers bezocht.
Hij keerde via dezelfde weg terug. Van der
Gouw verbleef langere tijd in Wesel (31 augustus-10 september), Keulen (16-23 september;
2-8 november), Mainz (6-12 oktober), Worms
(13-19 oktober) en Spiers (19-25 oktober).
ADDENDA: Afstandstabel in uren en dagen, getiteld ‘Memorij hoe ick ben nae boven gevaren en in hoeveel tijt’ (ff. 11v-13r).
32. GRAEFF, PIETER DE
Journael van mijn reijse gedaen van Amsterdam nae
Berlijn gelegen in ‘t marck-graefschap van Brandeburgh. Ms. Amsterdam, SA, FA De Graeff 185.
M. 032. LSD 45. Amsterdam (NL), 25 april
1655 – Amsterdam (NL), 4 juni 1655 (39 dagen). Nederlands, pp. 62. Route: Nederlandse

Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek.
Diplomatie.
Verslag van een diplomatieke reis van PIETER
DE GRAEFF (1638-1707) naar Duitsland in 1655
in het gezelschap van JOAN CORVER
(1628-1716), JOAN HUYDECOPER (1599-1661)
en diens zoon JOAN (1625-1704). In Berlijn
sprak het gezantschap met FREDERIK WILLEM I
(1620-88), keurvorst van Brandenburg, over
een alliantie tegen Zweden en woonde de
doop bij van kroonprins KAREL EMIEL
(1655-74). De Graeff had met name oog voor
ceremonieel en de verschillende tafelschikkingen, waarvan hij diagrammen opnam. De reis
liep van Amsterdam via Overijssel naar
Bremen en Hamburg. Vanaf daar reisde het
gezantschap naar het hof in Berlijn. De terugweg verliep via Maagdenburg, Hamburg en
Groningen.
EDITIE: De Graeff 1918, 149-168.
ADDENDA: Stukken over de ambassade naar
Berlijn in 1655 (Huydecoper 1655).
33. GRONOVIUS, JACOB
Twee verslagen in twee banden van één reis
van JACOB GRONOVIUS (1645-1716).
CORRESPONDENTIE: Correspondentie met geleerden, waaronder acht brieven van ANTONIO MAGLIABECHI (1633-1714), 1) Florence, 13 februari 1673; 2) 11 oktober; 3) 1
januari 1674; 4) 15 januari; 5) 2 februari; 6) 6
maart; 7) 26 maart; 8) 30 oktober.
1672-73
Daghverhaal eener Reis naar Spanje en Italien (1672
en 1673) door Jac. Gronovius. Ms. Leiden, UBL,
Ltk 859. M. 033. LSD 60. Rotterdam (NL), 1
juni 1672 – Madrid (SP), 4 januari 1673 (188
dagen). Nederlands, ff. 36. Route: Nederlandse
Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk,
Spanje. Educatie.
Verslag van een academische reis van Jacob
Gronovius naar Spanje in 1672-73 in het
gezelschap van de buitengewoon gezant
ADRIAEN PAETS (1631-86). De reis liep via de
Zuidelijke Nederlanden naar Frankrijk. Vanwege de dreiging van de Frans-Nederlandse
Oorlog werden er geen uitstapjes of langere

stops gemaakt. Bij Bayonne stak Gronovius de
grens over een reisde hij naar Madrid en
Toledo.
ADDENDA: Aantekeningen van kosten (f. 36v).
1673-74
Journaal ende verblijf in Italie. Oct 1673 tot 5 maert
1675 van Jacobus Gronovius. Ms. Leiden, UBL,
Ltk 860. M. 034. LSD 60. Florence (IT), oktober 1673 – Pisa (IT), 5 maart 1674 (>134 dagen). Nederlands, ff. 14. Route: Italië. Incompleet. Educatie.
Onvoltooid verslag van een academische reis
van Jacob Gronovius naar Italië in 1673-74.
Gronovius ging in Spanje scheep en arriveerde
in Livorno. In Italië bezocht hij plaatsen rondom Florence en Pisa. In Florence verbleef hij
ca. zes weken. Het verslag eindigt in Pisa.
ADDENDA: Latijnse inscriptie, waaronder een
epitaaf uit het Palazzo Comunale in Città di
Castello, overgenomen op 17 december 1673
(f. 14r).
34. GRONOVIUS, LAURENS
Ms. Den Haag, KB, KB 76 H 27. LSD 74.
Twee verslagen in één band van LAURENS
GRONOVIUS (1648-1724).
LITERATUUR: Hoogewerff 1942a, 35-56; Hoogewerff 1942b, 160-167; Wallinga 1997,
245-271.
1679-82
Itinerarium Laurentii Theodori Gronovii qui A.C.
MDCLXXIX die III maii Haga Comitum profectus
iter suscepit in Italiam et Lugdunum Batavorum rediit
die XXI aprilis A.C. MDCLXXXII. Ms. Den
Haag, KB, KB 76 H 27-I. M. 035. Den Haag
(NL), 3 mei 1679 – Leiden (NL), 21 april 1682
(1068 dagen). Nederlands, ff. 28. Route: Nederlandse Republiek, Frankrijk, Zwitserland,
Frankrijk, Italië, Frankrijk, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van een academische reis van Laurens
Gronovius naar Frankrijk en Italië in 1679-82.
Gronovius ging scheep in Brielle en arriveerde
in Dieppe. Hij verbleef langere tijd in de bibliotheken van Parijs en reisde vervolgens naar
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Lyon en Genève, waar hij de Mont Cenis overstak naar Italië. Daar bezocht hij Milaan en Venetië en besteedde hij langere tijd in de bibliotheken van Florence. Hij bezocht Rome en
Napels en reisde rond in Noord-Italië, waar hij
driekwart jaar in Florence verbleef. Hij ging
scheep in Genua en arriveerde in Zuid-Frankrijk. Hij keerde terug naar Parijs en reisde via
de Zuidelijke Nederlanden door naar Amsterdam. Gronovius verbleef langere tijd in Rouen
(10-27 mei 1679), Parijs (27 mei-28 september), Lyon (7-15 oktober), Milaan (2-10 november), Florence (24 november-10 april
1680; 26 juni-6 september 1681; 15 september-16 november), Rome (14-22 april; 5
mei-14 juni), Venetië (20 november-14 december), Padua (14-24 december), Livorno (15-25
februari 1682), Genua (26 februari-8 maart) en
Marseille (17-24 maart).
ADDENDA: Los katern met aantekeningen van
11 t/m 21 april 1682, doorgekraste aantekeningen (ff. 27r-28r).
CORRESPONDENTIE: Latijnse brieven over de
mogelijk aanvang van de reis in 1674-75.
Twee brieven aan JOHANN GRAEVIUS
(1632-1703), 1) 5 februari 1674, 2) 22 september 1674. Een brief aan TOBIAS ANDREAE (1604-76), 1) ca. 21 april 1674. Een
brief van JACOB GRONOVIUS (1645-1716) aan
ANTONIO MAGLIABECHI (1633-1714), 1)
Deventer, 1 januari 1675. Verschillende brieven aan zijn broer tijdens zijn reis, waaronder tweeëntwintig in de privécollectie Van
Asch van Wijck 1) Parijs, 9 juni 1679; 2) 22
juni; 3) 12 augustus; 4) 27 augustus; 5) 15
september; 6) 25 september; 7) Florence, 28
november; 8) 5 december; 9) 12 december;
10) 20 maart 1680; 11) Rome, 21 april; 12)
11 mei; 13) Florence, 5 augustus; 14) 13
augustus; 15) 14 oktober; 16) 11 november;
17) 7 januari 1681; 18) 30 januari; 19) 12
maart; 20) Rome, 19 mei; 21) Florence, 17
juli); 22) 26 augustus (Gronovius
1679-1681). Een brief aan PIERRE DANIEL
HUET (1630-1721), 1) Parijs, 1679 (Gronovius 1679).
1693-95
Reize van Gronovius na en door Italië. Ms. Den
Haag, KB, KB 76 H 27-II. M. 036. Leiden
(NL), 3 november 1693 – Leiden (NL), 5 april
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1695 (512 dagen). Nederlands, ff. 43 (ff.
1r-33v, [ff. 34r-38v]). Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van een educatiereis van Laurens
Gronovius naar Duitsland, Oostenrijk en Italie
in 1693-95. Gronovius was tutor van ANDRIES
BICKER VAN SWIETEN (1670-96), baron JACOB
EMMERY VAN WASSENAAR VAN OBDAM
(1672-1724), JAN PIETER ALDERWERELT (º1663)
en KEYSER uit Lüneburg. De reis liep van
Leiden naar Duitsland, waar het gezelschap
langs de Rijn naar Frankfurt en Neurenberg
voer. Bij Innsbruck stak Gronovius de Alpen
over. In Italië bezocht hij achtereenvolgens
Venetië, de oostkust bij Rimini, Rome en Napels. In Noord-Italië reisde hij langs Livorno,
Bologna, Genua, Turijn en Venetië. Hij stak de
Alpen weer over en volgde tot aan Augsburg
dezelfde route terug. De groep keerde in
Augsburg oostwaarts en bezocht langere tijd
Wenen. Vandaar reisde de groep naar Praag,
Dresden en Leipzig. Via Duitsland keerde de
groep huiswaarts naar Leiden. Gronovius verbleef langere tijd in München (7-13 december
1693), Venetië (24 december-7 maart 1694; 19
augustus-17 september), Rome (18 maart-20
april; 9-26 mei), Napels (24 april-5 mei), Livorno (2-22 juni), Bologna (27 juni-2 juli), Genua
(6-28 juli), Milaan (9-16 augustus), Augsburg
(30 september-6 oktober), Regensburg (9-16
oktober), Wenen (21 oktober-12 maart 1695)
en Praag (15-23 maart).
ADDENDA: Los katern met afstandstabellen,
overgenomen uit een reisgids, boekenlijst
met reisliteratuur, Franse stadsbeschrijvingen
van Acquapendente en Bolsena, kladaantekeningen van 2 november tot 24 december
1693.
CORRESPONDENTIE: Correspondentie met zijn
broer Jacob en Antonio Magliabechi. Brieven over het overlijden in Venetie van Andries Bicker van Swieten (1670-96) en diens
problemen met een prostituee rond 1694
(Targioni-Tazetti 1745, 253). Twee brieven
van Laurens Gronovius aan bankier VAN
TEYLINGEN, 1) januari 1694; 2) februari. Een
brief van Antonio Magliabechi (1633-1714)
aan Laurens Gronovius, 1) Florence, 6 juni

1696. Een brief van Laurens Gronovius aan
Magliabechi, 1) 26 mei 1696. Een brief van
Laurens aan Jacob Gronovius (1645-1716),
1) 8 april 1700.
POËZIE: Een Latijns gedicht op de reis en promotie van Bicker van Swieten (Wallinga
1997a, 269-271).
35. HELLEMANS HOOFT, ARNOUT
Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VJ 40. LSD
40.
Vier verslagen in één band van ARNOUT HELLEMANS HOOFT (1629-80).
1649-51
Reisverslag naar Italië en Frankrijk. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VJ 40-I. M. 037. Amsterdam (NL), 1 september 1649 – Amsterdam
(NL), 10 november 1651 (789 dagen). Nederlands, ff. 139 (ff. 1r-139r). Route: Nederlandse
Republiek, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Frankrijk, Nederlandse Republiek.
Educatie.
Verslag van een educatiereis van Arnout Hellemans Hooft naar Italië en Frankrijk in 1649-51
in het gezelschap van de dichter REYER ANSLO
(1626-69), ROMBOUT (1620-79) en JOANNES
HUDDE (1628-1704), IJSBRAND KIEFT, BLOM en
OOMS. De reis liep van Amsterdam naar Duitsland, waar Hellemans Hooft de Rijn volgde tot
Mainz. Hij vervolgde de weg naar Neurenberg
en Augsburg en stak de Alpen over bij Innsbruck. In Italië bezocht hij Venetië en de oostkust tot aan Ancona. Na een verblijf in Rome,
waar hij oog had voor de ceremoniën van het
Heilige Jaar, en een bezoek aan Napels keerde
hij noordwaarts en deed hij Florence, Siena en
Milaan aan. Hellemans Hooft stak de Alpen
over en bezocht Zürich, Bern en Genève. Hij
verbleef de winter van 1650-51 in Genève. In
Frankrijk bezocht hij Avignon en Montpellier
en trok vervolgens naar het noorden via Bordeaux. Hij bezocht het Loiregebied en Parijs in
de zomer van 1651 en ging scheep in Le Havre. De reiziger vermeed de Zuidelijke Nederlanden en arriveerde per schip in Brielle. Hellemans Hooft verbleef langere tijd in Frankfurt
am Main (15-21 september 1649), Venetië (14
oktober-5 november), Rome (29 november-12
februari 1650; 7 maart-21 april), Napels (16 fe-

bruari-3 maart), Florence (25 april-8 mei), Siena (29 mei-22 juni; 27 juni-17 augustus), Milaan (3-14 september), Lyon (2-10 oktober),
Genève (11 oktober-15 februari 1651), Montpellier (17 maart-19 april), Toulouse (27 april-4
mei), Angers (3-14 juni), Blain (17 juni-24 juli;
6-20 augustus), Nantes (24 juli-6 augustus) en
Parijs (5 september-15 oktober.
ADDENDA: Apodemische instructies en reisadvies in het Nederlands, Latijn en Italiaans,
getiteld ‘Generalia haec ubique observanda’
(ff. 1r-6v); afstandstabel van Rome naar Siena met losse opmerkingen in het Nederlands, Latijn en Italiaans (f. 7v); lijst van Italiaanse plaatsen, getiteld ‘Voornaeme plaetsen
in Itaeljen te sien’ (f. 9r-9v); aanvullende lijst
van Italiaanse bezienswaardigheden en nog
onbezochte plaatsen in het Latijn en Italiaans (f. 10r-10v); lijst van bezienswaardigheden in Italiaanse en Franse steden in het Latijn (f. 11r-11v); afstandstabellen van Italië
en Frankrijk (f. 12r); aanvullende lijst in het
Latijn van bezienswaardigheden in Italiaanse
en Franse steden (ff. 12v-15v); afstandstabel
van Frankrijk, Zwitserland, Italië, Spanje en
de Zuidelijke Nederlanden (ff. 15v-17r); lijst
van Italiaanse plaatsen die aan rivieren liggen
(f. 17v); lijst van aanbevolen herbergen in
Italië (f. 18r); aanvullende lijst van herbergen
in Frankrijk (ff. 19r-20v); lijst van appendices
(f. 189r); aantekening over metgezellen en
lijst van aangeschafte kleding (f. 189v); wasinstructies (f. 190r); lijst van contactpersonen
in Duitsland en Italië (f. 190r-190v); afstandstabel van Italië in het Italiaans (ff.
191r-192r);
kasboekaantekeningen
(ff.
192v-194r); losse aantekeningen (f. 195r); afstandstabel van Zwitserland (f. 195v); aantekeningen van aankopen, afstandstabel van
Italië en Spanje (f. 196v); sleutel van het geheimschrift in het reisverslag, doorgekraste
namen (f. 197r); afstandstabel door Duitsland en Italië (f. 197v).
EDITIE: Hellemans Hooft 2001.
LITERATUUR: Hellemans Hooft 2001, 1-33;
Witte 2002, 177-182; Van de Pol 2011,
43-78; Moss 2015, 92-93.
1652
Door Overijssel nae Benthem. 1652. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VJ 40-II. M. 038. Utrecht
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(NL), 15 september 1652 – Utrecht (NL), 26
september 1652 (11 dagen). Nederlands, ff. 2
(f. 139v, 188v). Route: Nederlandse Republiek,
Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/
vermaak.
Kort verslag van een plezierreis van Arnout
Hellemans Hooft naar Overijssel en Bentheim
in Duitsland in 1652 in het gezelschap van
VAN LEEUWEN. Hellemans Hooft trok via
Overijssel naar Bentheim, waar hij zijn vriend
ERNST WILLEM (1623-93), graaf van Bentheim,
bezocht. Hij keerde terug via Deventer en
Arnhem.
ADDENDA: Lijst van inkomsten (f. 188v).
1653
Reijs na Lubek met de heer van Waveren als ambassadeur van haer H.M. nae Lubek om daer de eeuwige
vrede te treffen tusschen Polen en Sweden. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VJ 40-III. M. 039. ‘sGraveland (NL), 10 januari 1653 – Amsterdam
(NL), 9 april 1653 (89 dagen). Nederlands, ff.
10 (ff. 140r-150v). Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek.
Diplomatie.
Verslag van een diplomatieke reis van Arnout
Hellemans Hooft naar Lübeck in het gezelschap van ambassadeur ANTHONY OETGENS
VAN WAVEREN (1585-1658) en burgemeester JACOB DE WITT (1589-1674). Het gezantschap
probeerde, overigens zonder succes, te bemiddelen in de vredesonderhandelingen tussen
Polen en Zweden. De reis liep via Overijssel
naar Bremen, Hamburg en Lübeck, waar het
gezantschap anderhalve maand verbleef. Hellemans Hooft keerde terug per schip via de
Noordzee.
ADDENDA: Namenlijst van binnen- en buitenlandse diplomaten en lijst van bedienden (f.
140r-140v); verbaal van het gezantschap (SG
8467-8469).
1674
Reisverslag door de Nederlandse Republiek. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VJ 40-IV. M. 040.
Utrecht (NL), 22 juni 1674 – Amsterdam
(NL), 30 juni 1674 (8 dagen). Nederlands, ff. 2
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(ff. 151r-152v). Route: Nederlandse Republiek.
Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een reis van Arnout Hellemans Hooft naar Utrecht, Noord-Brabant en
Zuid-Holland in 1674 in het gezelschap van
zijn zoon PIETER AERNOUTSZN. HOOFT
(1656-84).
36. HINLOPEN, GERARD
Verscheyde voyagien naar diverse coninckrijcken, landen en steden soo nu als dan door mij, Gerard Hinlopen, gedaan. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss.
VII E 15. LSD 70.
Elf verslagen in één band van GERARD HINLOPEN (1644-91).
1662
Reijsen gedaen int jaar 1662 met ons speeljacht in
compagnie van dat van burgemeester Cornelis Olfertsz
als meden Cornelis Jacobs Segen naer Brabant, Hulst
in Vlaanderen, Zeelandt & Uijtrecht. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15-I. M. 041.
Hoorn (NL), 26 mei 1662 – Hoorn (NL), 20
juni 1662 (24 dagen). Nederlands, pp. 6 (p.
1-6). Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke
Nederlanden, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis van Gerard
Hinlopen naar Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden in 1662 in het gezelschap van burgemeester CORNELIS OLFERTSZ en CORNELIS JACOBS SEGEN. De reis liep van Hoorn naar de
Zuidelijke Nederlanden, waar Hinlopen Antwerpen en Brussel aandeed. Hij keerde terug
via Vlissingen en Middelburg.
EDITIE: Hinlopen 2014a.
1667-68
Journael en aantekeninge gehouden op mijne Reijsse gedaan int jaar 1667 en 1668 door Vranckrijck en
Engeland. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII
E 15-II. M. 042. Hoorn (NL), 21 juni 1667 –
Hoorn (NL), 22 april 1668 (301 dagen). Nederlands, pp. 42 (p. 7-49). Route: Nederlandse
Republiek, Frankrijk, Engeland, Nederlandse
Republiek. Educatie.

Verslag van een educatiereis van Gerard Hinlopen naar Frankrijk en Engeland in 1667-68.
Zijn tante JUDITH DE LA BRETONNERIE en neef
REINIER HINLOPEN vergezelden hem tot Parijs.
Hinlopen ging scheep in Vlissingen en arriveerde in Duinkerken. Hij bezocht Parijs en
reisde langs de Loiresteden, waar hij tweeënhalve maand in Angers doorbracht. Aan de
universiteit van Orléans promoveerde hij in de
rechten. Hij stak het Kanaal over tussen Dieppe en Rye en spendeerde meer dan een maand
in Londen, alvorens in Margate scheep te gaan
en terug te keren naar Hoorn. Hinlopen verbleef langere tijd in Parijs (6-27 juni 1667;
12-27 februari 1668), Angers (8-15 augustus
1667; 19 augustus-9 september; 6 oktober-28
januari 1668), Rennes (14 september-5 oktober) en Londen (7 maart-16 april).
EDITIE: Hinlopen 2014b.
1670-71
Journaal en aantekeninge gehouden op mijne Zee- en
landtreijse gedaan in den jare van 1670 en 1671 naar
Hispangien, Italia, Cicilia, Gracia etc. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15-III. M. 043.
Amsterdam (NL), 12 juni 1670 – Medemblik
(NL), 14 augustus 1671 (422 dagen). Nederlands, pp. 383 (p. 50-433). Route: Nederlandse
Republiek, Spanje, Italië, Griekenland, Turkije,
Spanje, Nederlandse Republiek. Cultuur/
vermaak.
Verslag van een reis van Gerard Hinlopen naar
Spanje, Italië, Griekenland en Istanbul in
1670-71. Hinlopen reisde per schip naar Cádiz,
Alicante, Livorno en Messina en reisde vervolgens door naar Griekenland en Istanbul.
EDITIE: Hinlopen 2009.
LITERATUUR: Hinlopen 2009, 1-58; Blom 2010,
172-193.
1673
Memoires vant gepasseerde int uijttrecken van 3 van
onse compagnie burgers naa Amsterdam. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15-IV. M. 044.
Amsterdam (NL), 5 februari 1673 – Hoorn
(NL), 24 februari 1673 (7 dagen). Nederlands,
pp. 11 (p. 434-445). Route: Nederlandse Republiek. Militair.

Kort verslag van een militaire expeditie in
1673 van Gerard Hinlopen, lid van de Hoornse schutterij. Hinlopen was opgeroepen om
naar Amsterdam te marcheren ter bescherming tegen de Fransen.
1674
Speel-Reijs gedaan met mijn jaght naar Braband etc.
Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15-V.
M. 045. Hoorn (NL), 21 juli 1674 – Hoorn
(NL), 6 augustus 1674 (15 dagen). Nederlands,
pp. 6 (p. 447-453). Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse
Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis per boot naar
Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden van
Gerard Hinlopen in 1674 in het gezelschap
van SIJMON WAIJOP. Hinlopen reisde van
Hoorn via Dordrecht naar Antwerpen en Mechelen en keerde terug via Zeeland.
1675 I
Speel-Reijs gedaan naar Overijssel, Vries- Groeninger
en Emder-Land. Ms. Amsterdam, UBA, coll.
hss. VIII E 15-VI. M. 046. Hoorn (NL), 2 mei
1675 – Edam (NL), 25 mei 1675 (23 dagen).
Nederlands, pp. 10 (p. 455-465). Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis per boot naar
Overijssel, Friesland, Groningen en Emden
van Gerard Hinlopen in 1675 in het gezelschap van DIRCK PONT. De reis ging naar Harlingen, Leeuwarden en Groningen en Emden.
Op de terugweg maakte Hinlopen een omweg
naar Zwolle en Deventer.
1675 II
Speel-Reijs gedaan met mijn Jaght en t jagt van Dirck
Pont naar Braband en Zeeland. Ms. Amsterdam,
UBA, coll. hss. VIII E 15-VII. M. 047. Hoorn
(NL), 21 juni 1675 – Hoorn (NL), 23 juli 1675
(32 dagen). Nederlands, pp. 4 (p. 467-471).
Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Cultuur/
vermaak.
Kort verslag van een plezierreis per boot naar
Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden van
Gerard Hinlopen in 1675 in het gezelschap
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van Dirck Pont. Hinlopen reisde van Hoorn
via Dordrecht naar Antwerpen. Op de terugweg bezocht hij Middelburg en Vlissingen.
1678
Speel-Reijs met mijn jagt naar Uijtregt, Zuijd-Holland & Gelderland. Ms. Amsterdam, UBA, coll.
hss. VIII E 15-VIII. M. 048. Hoorn (NL), 26
juli 1678 – Hoorn (NL), 9 augustus 1678 (13
dagen). Nederlands, pp. 5 (p. 473-478). Route:
Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis per boot naar
Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland van Gerard Hinlopen in 1678 in het gezelschap van
zijn neef NANNING HINLOPEN en VOLJARD
SCHELLINGER. De reis liep naar Utrecht, Dordrecht en Nijmegen en terug via Den Haag en
Amsterdam.
1680
Reijse met mijn speel-jagt gedaen naar de steden Breda
en des Hertogenbosch. Ms. Amsterdam, UBA, coll.
hss. VIII E 15-IX. M. 049. Hoorn (NL), 17
juli 1680 – Hoorn (NL), 29 juli 1680 (12 dagen). Nederlands, pp. 8 (p. 480-488). Route:
Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis per boot naar
Breda en Den Bosch van Gerard Hinlopen in
1680 in het gezelschap van dijkgraaf JOHAN
RAAT en JACOB BLAUW. De reis ging naar Breda
en Den Bosch en terug via Den Haag en
Amsterdam.
1681
Speel-reijse gedaen met het jagt van Voljard Schellinger
naar Sittertogen bosch. Ms. Amsterdam, UBA,
coll. hss. VIII E 15-X. M. 050. Hoorn (NL), 4
juni 1681 – Hoorn (NL), 18 juni 1681 (14 dagen). Nederlands, pp. 4 (p. 490-494). Route:
Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis per boot naar
Den Bosch van Gerard Hinlopen in 1681 in
het gezelschap van Voljard Schellinger en
DIRK MOLENWERFF. De reis ging naar Dordrecht en Den Bosch en terug via Den Haag en
Amsterdam.
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1683
Speel-reijs gedaen met schepen Gerard van Tongen,
commissaris Rutger Groot, neffens onse huijsvrouwen
en de dogter van Tongen naar Zeeland en Braband.
Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15-XI.
M. 051. Hoorn (NL), 4 juni 1683 – Hoorn
(NL), 26 juni 1683 (22 dagen). Nederlands, pp.
30 (p. 495-525). Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse
Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van een plezierreis per boot naar de
Zuidelijke Nederlanden en Zeeland van Gerard Hinlopen in 1683 in het gezelschap van
zijn echtgenote MARGARETHA HOOGHTWOUDT
(1648-84) en het gezin van GERARD VAN TONGEN en RUTGER GROOT. De reis ging naar
Goes en Vlissingen in Zeeland en Antwerpen
en Brussel in de Zuidelijke Nederlanden.
37. HOOFT, PIETER CORNELISZ.
Reis-heuchenis. Ms. Den Haag, KB, KW KA
171aa. LSD n.v.t. La Rochelle (FR), 4 februari
1599 – Amsterdam (NL), 8 mei 1601 (819 dagen). Nederlands, ff. 54. Route: Nederlandse
Republiek, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van een educatiereis naar Frankrijk en
Italië van PIETER CORNELISZ. HOOFT
(1581-1647) in 1599-1601. Na zijn werkzaamheden in La Rochelle reisde Hooft naar het
Loiregebied en Parijs. Hij reisde zuidwaarts
naar Lyon en Marseille en stak per schip over
naar Genua. In Italië bezocht hij langere tijd
Venetië en reisde hij zuidelijk naar Florence,
Rome en Napels. Hij spendeerde ongeveer een
jaar in Florence en Venetië en stak daarna de
Alpen over. Hij doorkruiste Duitsland via
Neurenberg, Frankfurt en Bremen. Hij keerde
terug naar Amsterdam via Groningen en
Friesland. Hooft verbleef langere tijd in La
Rochelle (11 juni 1598-5 februari 1599), Parijs
(18 februari-4 maart; 13 maart-22 april), Rouen (5-12 maart), Lyon (29 april-27 mei), Marseille (1 juni-1 juli), Monaco-Ville (3-10 juli),
Padua (27 juli-21 augustus), Venetië (21 augustus-4 december; 19 oktober 1600-27 maart
1601), Rome (17 december 1599-15 januari
1600), Napels (januari-februari) en Florence
(10 maart-19 oktober).

CORRESPONDENTIE: Een brief van ISABELLA
(HOENS), 1) Florence, ca. 20 december 1599
(Hooft 1976, 65-69).
POËZIE: Twee gedichten, getiteld ‘Aen de camer ‘In liefd’ bloeyende’. Wt Fiorenza, 1600’
en ‘In Venetia 1601. Chanson a Madame’
(Hooft 1899, 5-12). Twee petrarcistische
sonnetten van Isabella.
EDITIE: Hooft 1990.
LITERATUUR: Kok 1893, 70-104; Schenkeveldvan der Dussen 1990a, 253-272; Hooft 1990,
1-51; Grootes 1993, 182-178; Verkruijsse
1997, 166-172; Duits 2009, 38-44.
38. HOP, CORNELIS
Vier verslagen in vier banden van CORNELIS
HOP (1685-1762).
1702
Journaal van een rijsje door mij gedaan door Uytrecht,
Gelderland en Overijssel den 4. Augusti 1702. Ms.
Den Haag, NA, FA Hop 23-I. M. 052. LSD
100. Den Haag (NL), 4 augustus 1702 – Den
Haag (NL), 19 augustus 1702 (15 dagen). Nederlands, pp. 10. Route: Nederlandse Republiek. Militair.
Verslag van een militaire reis naar Utrecht,
Gelderland en Overijssel van Cornelis Hop in
1702. Hop inspecteerde onderweg verschillende fortificaties.
1703
Journaal van een rijsje naar het leger door mij gedaan
in den jare 1703. Ms. Den Haag, NA, FA Hop
23-II. M. 053. LSD 100. Leiden (NL), 3 juli
1703 – Leiden (NL), 7 september 1703 (64 dagen). Nederlands, pp. 21. Route: Nederlandse
Republiek. Militair.
Verslag van een militaire reis naar Zeeland,
Brabant en Gelderland van Cornelis Hop in
1703 in het gezelschap van zijn vader JACOB
(1654-1725). Hop reisde als gecommitteerde
van de Raad van State om de vloot en fortificaties te inspecteren.
1707
Verslagen van reizen als gezant door Duitsland en
Oostenrijk, 1707-1711. Ms. Arnhem, HGA, HA
Bingerden 121-I. LSD 106. M. 054. Den Haag
(NL), 27 januari 1707 – Den Haag (NL), 31

maart 1707 (64 dagen). Frans, pp. 112. Route:
Nederlandse Republiek, Duitsland, Oostenrijk,
Duitsland, Nederlandse Republiek. Militair.
Verslag van een militaire reis naar Duitsland en
Oostenrijk van Cornelis Hop in 1707 in het
gezelschap van luitenant-generaal der cavalerie
DANIËL VAN DOPFF (ca. 1655-1718). Het verslag was gericht aan een vriend. Hop reisde
door Duitsland en verbleef langere tijd in
Wenen.
ADDENDA: Rapport van Van Dopff (SG
12548.495).
EDITIE: Hop 1887, 227-305.
1711
Verslagen van reizen als gezant door Duitsland en
Oostenrijk, 1707-1711. Ms. Arnhem, HGA, HA
Bingerden 121-II. M. 055. LSD 106. Den
Haag (NL), 12 juli 1711 – Amsterdam (NL), 1
oktober 1711 (79 dagen). Frans, pp. 46. Route:
Nederlandse Republiek, Duitsland, Denemarken, Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van een reis naar Duitsland en Denemarken van Cornelis Hop in 1711. Hop reisde
via Deventer naar Hamburg en maakte uitstapjes naar Denemarken.
ADDENDA: Lijst van bezochte plaatsen.
39. HUYDECOPER, JOAN
Eén verslag in drie banden van JOAN HUYDECOPER (1625-1704). Het eerste deel, van
Amsterdam tot Genève, en de delen na het bezoek aan Lyon zijn verloren gegaan. Zijn verzonden brieven zijn opgenomen in het derde
deel en in het aparte jaarregister van 1648 (FA
Huydecoper 53)
ADDENDA: Inhoudsbeschrijving; diverse kasboekaantek-eningen; diverse aantekeningen
over betalingen; lijst van verzonden voorwerpen naar huis; recept voor hoefsmeer
(Huydecoper 1648c).
CORRESPONDENTIE: Afschriften van honderdelf
Franse, Latijnse en Nederlandse brieven.
- Vierendertig brieven aan zijn vader, JOAN
HUYDECOPER SR. (1599-1661), 1) Genève, 1
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januari 1648; 2) 8 januari; 3) 29 januari; 4) 5
februari; 5) 12 februari; 6) 26 februari; 7) 2
maart; 8) 23 maart; 9) 29 april; 10) 1 mei; 11)
Montpellier, 18 mei; 12) Toulouse, 26 mei;
13) Bordeaux, 3 juni; 14) La Rochelle, 14 juli;
15) 16 juli; 16) Saumur, 1 augustus; 17) 25
augustus; 18) 29 augustus; 19) 26 september;
20) 8 oktober; 21) 31 oktober; 22) 14 november; 23) 14 november; 24) 9 december;
25) 30 december; 26) 20 januari 1649; 27) 13
maart; 28) 22 maart; 29) 17 april; 30) 24
april; 31) Orléans, 5 mei; 32) Lyon, 18 mei;
33) 21 mei; 34) Marseille, 4 juni.
- Zeven brieven aan zus LEONORA (1631-63),
1) Genève, 2 februari 1648; 2) 26 april; 3) La
Rochelle, 17 juli; 4) 19 juli; 5) Saumur, 22
augustus 6) Saumur, 11 maart 1649; 7) 26
maart.
- Een brief aan zus GEERTRUID (1634-69), 1)
Genève, 2 februari 1648.
- Een brief aan zijn zus MARIA (1625-1704)),
1) Genève, 7 april 1648.
- Vijf brieven aan zijn zwager JACOB HINLOPEN (1618-71), 1) Genève, 3 maart 1648; 2) 1
mei; 3) La Rochelle, 19 juli; 4) Saumur, 19
september; 5) Saumur, 26 maart 1649.
- Een brief aan zijn zus MARIA en zijn zwager JACOB HINLOPEN, 1) La Rochelle, 16 juli
1648.
- Een brief aan zijn grootmoeder ELISABETH
GERRITSDR. VAN GEMEN (1566-1652), 1) La
Rochelle, 18 juli 1648
- Vier brieven aan zijn neef, 1) Genève, 1 januari 1648; 2) 4 februari; 3) 29 februari; 4)
Saumur, 13 augustus.
- Twee brieven aan zijn neef BROUER, 1)
Saintes, 10 juni 1648; 2) Saumur, 23 april
1649.
- Een brief aan zijn neef KRUIJTPENNINGH, 1)
La Rochelle, 24 juni 1648.
- Een brief aan zijn neef VANGEELEN, 1) La
Rochelle, 16 juli 1648.
- Een brief aan zijn neef JACOB ROTGANS, 1)
Saumur, 26 september 1648.
- Een brief aan zijn neef DIERCK JANS SCHAEP (1627-1702), 1) Saumur, 23 januari 1649.
- Twee brieven aan zijn oom COYMANS (BALTHASAR (1589-1656) of JOAN (1601-57)), 1)
Genève, 1 mei 1648; 2) Saumur, 16
september.
- Negen brieven aan de heer VANDESANDE, 1)
Genève, 4 maart 1648; 2) 27 maart; 3) 8
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april; 4) mei; 5) Saumur, 1 augustus; 6) 22
augustus; 7) 19 september; 8) 17 april 1649;
9) 24 april.
- Drie brieven aan de heer FOERENDAEL, 1)
Genève, mei 1648; 2) Montpellier, 18 mei; 3)
La Rochelle, 15 juli.
- Drie brieven aan de heer CASTAGNE, 1) La
Rochelle, 12 juni 1648; 2) 1 juli; 3) 14 juli.
- Drie brieven aan de heer MESTARTI, 1) Saumur, 22 augustus 1648; 2) 4 september; 3) 2
oktober.
- Twee brieven aan de heer BOUDEWIJNS, 1)
La Rochelle, 12 juni 1648; 2) 1 juli.
- Twee brieven aan de heer CALANDRINI, 1)
La Rochelle, 22 juni 1648; 2) 12 juli;
- Twee brieven aan de heer FLORENCIJ, 1) La
Rochelle, 15 juli 1648; 2) Saumur, 19
september.
- Twee brieven aan de heer VAN RHIJN, 1)
Saumur, 29 augustus 1648; 2) 24 april 1649.
- Twee brieven aan de heer VAN HAVEREN, 1)
Orléans, 4 mei 1649; 2) Lyon, 18 mei.
- Een brief aan de heer PAGIE, 1) Genève, 21
januari 1648.
- Een brief aan de heer LAMOT, 1) Genève,
21 januari 1648.
- Een brief aan de heer BECKKER, 1) Genève,
26 februari 1648.
- Een brief aan de heren MEWEN en VANDESANDE, 1) Genève, 28 februari 1648.
- Een brief aan de heer VAN SALINGEN, 1) La
Rochelle, 24 juni 1648.
- Een brief aan de heer FLANDREN, 1) La Rochelle, 15 juli 1648.
- Een brief aan de heer BLOULAKEN, 1) La
Rochelle, 15 juli 1648.
- Een brief aan de heer VANDERSCHEUR, 1)
La Rochelle, 15 juli 1648
- Een brief aan de heer FOUNERAUX, 1) Saumur, 13 augustus 1648.
- Een brief aan de heer VANDERPLATEN, 1)
Saumur, 4 september 1648.
- Een brief aan de heer VAN HOOREN, 1)
Blois, 26 september 1648.
- Een brief aan DANIEL VAN GEEL, 1) Saumur, 5 december 1648.
- Een brief aan de heer FLOURNOY, 1) Saumur, 30 december 1648.
- Een brief aan de heren RAVENSWAIJ EN ROSIERS, 1) Saumur, 25 april 1649.

- Een brief aan de heer BUDDE, 1) Lyon, 18
mei 1649. - Een brief aan de heer DONSELAER, 1) Lyon, 20 mei 1649.
- Een brief aan de heer DIODATI, 2) Lyon, 20
mei 1649.
- Twee brieven aan PIETER (ingelegd bij Vanderscheur), 1) La Rochelle, 15 juli 1648; 2)
Saumur, 22 augustus.
- Een brief aan AUGUSTINUS, 1) Saumur, 15
september 1648.
- Een brief aan twee onbekende heren, 1)
Genève, 12 februari 1648.
1648 I
Itineris mei descriptio No. 2. Ms. Utrecht, UA, FA
Huydecoper 66. M. 056. LSD 37. Genève
(ZW), 5 mei 1648 – Bordeaux (FR), 24 mei
1648 (21 dagen). Latijn, pp. 39. Route: Zwitserland, Frankrijk. Educatie.
Ongedateerd eerste verslag van een educatiereis naar Zwitserland en Frankrijk van Joan
Huydecoper in 1648. De reis werd beschreven
van Genève tot Bordeaux. Huydecoper reisde
naar het zuiden en bezocht Grenoble, Orange
en Montpellier en volgde vanaf Toulouse de
Garonne naar Bordeaux.
ADDENDA: Titelblad met latere informatie over
de reis (*1); los katern met overgenomen inscripties,
onder
andere
van
grafmonumenten.
1648 II
Itineris mei descriptio No. 3. Ms. Utrecht, UA, FA
Huydecoper 67. M. 057. LSD 37. Bordeaux
(FR), 8 juni 1648 – Saumur (FR), 25 oktober
1648 (137 dagen). Latijn en Frans (tussen
10-24), pp. 74. Route: Frankrijk. Educatie.
Ongedateerd tweede verslag van een educatiereis naar Frankrijk van Joan Huydecoper in
1648. De reis liep van Bordeaux naar het Loiregebied en eindigde in Saumur.
ADDENDA: Overgenomen inscripties, onder andere van grafmonumenten (22-26).
1649
Reisverslag van Saumur tot Marseille. Ms. Utrecht,
UA, FA Huydecoper 68. M. 058. LSD 37. Saumur (FR), 28 april 1649 – Lyon (FR), 21 mei

1649 (23 dagen). Latijn, ff. 39. Route: Frankrijk. Incompleet. Educatie.
Ongedateerd derde verslag van een educatiereis naar Frankrijk van Joan Huydecoper in
1649. De reis liep van Saumur naar Lyon.
ADDENDA: Kasboekaantekeningen (1-41); los
katern met kasboekaantekeningen [42-49];
losse dagboekaantekeningen uit Nederland
[50-51]; lijst van herbergen [52-54].
40. HUYGENS, CHRISTIAAN
Journaal van Christiaan Huygens naar Frankryk en
Engeland. Ms. Leiden, UBL, Hug. 40. LSD 49.
Nederlands, ff. 26.
Twee verslagen in één band van CHRISTIAAN
HUYGENS (1629-95). In het repertorium LSD
zijn de verslagen per abuis toegeschreven aan
CONSTANTIJN HUYGENS SR. (1596-1687).
1660-61
Journaal van een reis naar Parijs. Ms. Leiden,
UBL, Hug. 40-I. M. 059. Den Haag (NL), 12
oktober 1660 – Londen (EN), 14 mei 1661
(157 dagen). Route: Nederlandse Republiek,
Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Engeland.
Incompleet. Educatie.
Verslag van een reis naar Frankrijk en Engeland van Christiaan Huygens in 1660 en 1661.
Huygens reisde door de Zuidelijke Nederlanden, waar hij stilhield in Antwerpen en Brussel. Huygens reisde van Parijs naar Calais en
vertrok naar Dover. Hij spendeerde langere
tijd in Londen, waar hij onder andere de kroning van KAREL II (1630-85) bijwoonde. Het
verslag eindigt in Londen.
CORRESPONDENTIE: Zevenenvijftig Franse, Latijnse, Italiaanse en Nederlandse brieven
(ePistolarium).
- Tien brieven van zijn broer CONSTANTIJN
(1628-97), 1) Den Haag, 28 oktober 1660; 2)
10 november; 3) 18 november; 4) 25 november; 5) 1 december; 6) 20 januari 1661; 7) 27
januari; 8) 10 februari; 9) 17 februari; 10) 28
april.
- Tien brieven van de Franse dichter JEAN
CHAPELAIN (1595-1674), 1) Parijs, 29 oktober
1660; 2) 2 november; 3) 4 november; 4) 15
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november; 5) 25 januari 1661; 6) 2 februari;
7) 6 februari; 8) 7 februari; 9) 14 maart; 10)
21 maart.
- Vier brieven van NICOLAAS HEINSIUS
(1620-81), Den Haag, 1 november 1660; 2)
28 januari 1661; 3) 17 februari; 4) 24
februari.
- Vier brieven van zijn zwager PHILIPS
DOUBLET (1633-1707), 1) Den Haag, 9 december 1660; 2) 20 januari 1661; 3) 10 februari; 4) 3 maart.
- Drie brieven van de geleerde LEOPOLDO DE’
MEDICI (1617-75), 1) Florence, 5 november
1660; 2) 19 november; 3) 4 maart 1661.
- Twee brieven van ROBERT MORAY
(1610-73), oprichter van de Royal Academy,
1) Londen, 22 maart 1661; 2) april.
- Een brief van COSIMO BRUNETTI, 1) Vaumurier, 11 november 1660.
- Een brief van gouverneur HENRICK BRUNO
(1617-64), 1) Den Haag, 24 november 1660.
- Een brief van de wiskundige PIERRE DE
FERMAT (1601-65), 1) Toulouse, december
1660.
- Een brief van de astronoom ADRIEN AUZOUT (1622-91), 1) maart 1661.
- Een brief van JACQUET BUOT (†1675), 1)
Parijs, 19 maart 1661.
- Een brief van de geleerde MELCHISÉDEC
THÉVENOT (1620-92), 1) Parijs, 7 mei 1661.

1663
Du voiage de Paris et de Londres. Ms. Leiden,
UBL, Hug. 40-II. M. 060. Parijs (FR), juni
1663 – Londen (EN), september 1663 (>61
dagen). Route: Frankrijk, Engeland. Educatie.

- Negen brieven aan zijn broer Constantijn,
1) Parijs, november 1660; 2) 5 november; 3)
19 november; 4) 26 november; 5) 28 november; 6) 10 december; 7) 4 februari 1661; 8)
11 februari; 9) Londen, 12 april.
- Drie brieven aan zijn broer LODEWIJK
(1631-99), 1) Parijs, 18 december 1660; 2) 26
januari 1661; 27 februari.
- Drie brieven aan Leopoldo de’ Medici, 1)
Parijs, 28 november 1660; 2) december; 3)
21 januari 1661.
- Twee brieven aan
Nicolaas Heinsius, 1) Parijs, 19 november
1660; 2) 11 februari 1661.
- Een brief aan MICHAEL ANGELO RICCI
(1619-92), 1) Parijs, 18 februari 1661.
- Een brief aan CARLO ROBERTO DATI
(1619-76), 1) Parijs, 28 november 1660.
EDITIE: Huygens 1950, 525-565.

- Negen brieven aan zijn broer Constantijn,
1) Londen, 15 juni 1663; 2) 23 juni; 3) 29
juni; 4) 13 juli; 5) 20 juli; 6) 3 augustus; 7) 24
augustus; 8) 31 augustus; 9) 14 september.
- Vijf brieven aan zijn broer Lodewijk, 1)
Londen, 29 juni 1663; 2) 6 juli; 3) 13 juli; 4)
27 juli; 5) 10 augustus.
- Een brief aan Robert Moray, 1) Parijs, 1
juni 1663.
- Een brief aan Henri Louis Habert de
Montmor, 1) juli 1663.
EDITIE: Huygens 1950, 595-605.
LITERATUUR: Feingold 1996, 22-34.
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Kort verslag van een reis naar Parijs en Londen van Christiaan Huygens in 1663. Huygens
was in april 1663 in Parijs aangekomen. Begin
juni reisde hij naar Londen. In november was
hij weer in Parijs.
CORRESPONDENTIE: Achtentwintig Franse, Latijnse en Nederlandse brieven (ePistolarium).
- Vier brieven van zijn broer Constantijn, 1)
Den Haag, 22 juni 1663; 2) 10 augustus; 3)
24 augustus; 4) 20 september.
- Twee brieven van de geleerde HENRI LOUIS
HABERT DE MONTMOR (1600-79), 1) juli 1663;
2) Parijs, 15 juli.
- Twee brieven van de wiskundige RENÉ
FRANÇOIS DE SLUSE (1622-86), 1) Luik, 20 juli
1663; 2) augustus.
- Een brief van de kunstschilder PIETER VAN
DER FAES [alias PETER LELY] (1618-80), 1) juli
1663.
- Een brief van de wiskundige PIERRE PETIT
(1598-1677), 1) Parijs, 15 juli 1663.
- Een brief van JOHANNES VAN VLIET
(1622-66), 1) Breda, 6 juni 1663.

41. HUYGENS, CONSTANTIJN JR.
Acht verslagen in veertien banden van CONSTANTIJN HUYGENS JR. (1628-97). Aantekeningen van de jaren 1682 zijn eveneens bewaard
(Huygens 1888, 62-67).

LITERATUUR: Historisch Genootschap 1906;
Hora Siccama 1915; Heijbroek 1983; Dekker
2013a.
1649-50
Reisverslag naar Frankrijk en Zwitserland. Ms. Den
Haag, KB, KA LIII. M. 061. LSD 39. Den
Haag (NL), 22 mei 1649 – Genève (ZW), 9
april 1650 (317 dagen). Nederlands, pp. 107.
Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk. Incompleet. Educatie.
Verslag van een educatiereis van Constantijn
Huygens jr. naar Frankrijk en Zwitserland in
1649-50. Een tweede verslag naar Italië ontbreekt. Huygens reisde naar Parijs via de Zuidelijke Nederlanden, waar hij onder andere
Antwerpen en Brussel aandeed. Hij bezocht
het Loiregebied en vervolgde zijn weg zuidelijk
naar Lyon, vanwaar hij uitstapjes maakte naar
Grenoble en Avignon. Hij stak over naar
Genève, waar hij de winter doorbracht. Zijn
verslag bevat passages in geheimschrift. Huygens verbleef langere tijd in Parijs (4 juni-17
juli 1649), Orléans (13-19 augustus), Lyon
(17-27 september; 4-27 oktober; 5-14 november) en Genève (17 november-24 februari
1650).
CORRESPONDENTIE: Twintig Franse brieven van
Constantijn Huygens jr. en zijn broer CHRISTIAAN (1628-1695) (ePistolarium).
- Dertien brieven van Christiaan, 1) Den
Haag, 6 september 1649; 2) 25 december; 3)
17 januari 1650; 4) 24 januari; 5) 8 februari; 6
en 7) 12 februari; 8) 22 maart; 9) 29 maart;
10) 5 april; 11) 12 april; 12) 2 augustus; 13)
12 oktober.
- Zeven brieven aan Christiaan, 1) Genève, 8
december 1649; 2) 5 januari 1650; 3) 8 februari; 4) 23 februari; 5) 8 maart; 6) 16
maart; 7) Rome, 29 mei 1650.
EDITIE: Huygens 1888, 87-162.
LITERATUUR: Heijbroek 1987, 167-172; Dekker
1999, 94-109; Dekker 2000a, 94-102; Dekker
2000b, 133-144.
1673
Reisjournaal van 1673. Ms. Den Haag, KB, KA
53a M. 062. LSD. n.v.t. (136 in het compendium van egodocumenten). Den Haag (NL),

29 september 1673 – Herentals (ZN), 6 december 1673 (67 dagen). Frans, ff. 22. Route:
Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Duitsland, Zuidelijke Nederlanden. Incompleet. Militair.
Verslag van een militaire reis van Constantijn
Huygens jr. door de Zuidelijke Nederlanden
en Duitsland, als secretaris van stadhouder
WILLEM III (1650-1702). De terugweg wordt
niet beschreven.
ADDENDA: Vier tekeningen, 1) Gezicht op de
stad Düren, gezien vanuit het zuiden, oktober/november 1673; 2) Gezicht op Königshoven met centraal de St.-Petruskerk, 26
oktober 1673; 3) Panorama met links Solingen, rechts van het midden Keulen en uiterst
rechts het Siebengebirge, vermoedelijk 27
oktober 1673; 4) Gezicht op Bonn, vanuit
het zuidwesten, 9 november 1673.
EDITIE: Huygens 1881, 3-27.
1675
Reisjournaal van 1675. Ms. Den Haag, KB, KA
53b. M. 063. LSD. n.v.t. (136 in het compendium van egodocumenten). Frans, ff. 42. Den
Haag (NL), 20 mei 1675 – Den Haag (NL), 25
oktober 1675 (155 dagen). Route: Nederlandse
Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek Militair.
Verslag van een militaire reis van Constantijn
Huygens jr. door de Zuidelijke Nederlanden,
als secretaris van stadhouder Willem III.
ADDENDA: Negen tekeningen (RKD), 1) De
kerk van Sint-Job-in-‘t-Goor, maart 1675; 2)
Klooster Bethlehem nabij Herent, 8 juni
1675; 3) Norbertijnenabdij van Averbode
vanuit het noordwesten, 14 juni 1675; 4) Het
dorp Beverlo, 15 juni 1675; 5) Landhuis met
kapel bij Halle, 24 juli 1675; 6) Marktplaats
met met de H. Veronuskerk, te Lembeek, 3
augustus 1675; 7) Gezicht op Braine-leComte (‘s-Gravenbrakel) met de kerk van
Saint-Géry, vanuit het zuidoosten, 21 augustus 1675; 8) Het dorp Thieusies, 25 augustus
1675; 9) Gezicht op het dorp Strépy met de
St.-Martinuskerk, 30 augustus 1675.
CORRESPONDENTIE: Vier Franstalige brieven
van zijn broer Christiaan, 1) Parijs, 24 mei
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1675; 2) 5 juli; 3) 19 juli; 4) 9 augustus
(ePistolarium).
EDITIE: Huygens 1881, 27-78.
1676
Reisjournaal van 1676. Ms. Den Haag, KB, KA
53c. M. 064. LSD. n.v.t. (136 in het compendium van egodocumenten). Frans, ff. 52. Den
Haag (NL), 10 april 1676 – Den Haag (NL),
15 september 1676 (155 dagen). Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Militair.
Verslag van een militaire reis van Constantijn
Huygens jr. door de Zuidelijke Nederlanden,
als secretaris van stadhouder Willem III.
ADDENDA: Twee tekeningen, 1) Het dorp Kestergat, 25 april 1676; 2) Tekening van de
Maas bij Smeermaas, met in de verte de stad
Maastricht, 5 augustus 1676 (RKD).
CORRESPONDENTIE: Een Franstalige brief van
zijn broer Christiaan, 1) Den Haag, 29 juli
1676 (ePistolarium).
EDITIE: Huygens 1881, 78-143.
1677
Reisjournaal van 1677. Ms. Den Haag, KB, KA
53d. M. 065. LSD. n.v.t. (136 in het compendium van egodocumenten). Frans, ff. 67. Den
Haag (NL), 19 maart 1677 – Bergen (ZN), 23
september 1677 (184 dagen). Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Incompleet. Militair.
Verslag van een militaire reis van Constantijn
Huygens jr. door de Zuidelijke Nederlanden,
als secretaris van stadhouder Willem III. Het
verslag eindigt in Bergen.
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dium van egodocumenten). Frans, ff. 46. Den
Haag (NL), 2 maart 1678 – Den Haag (NL),
20 augustus 1678 (168 dagen). Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Militair.
Verslag van een militaire reis van Constantijn
Huygens jr. door de Zuidelijke Nederlanden,
als secretaris van stadhouder Willem III. Huygens verbleef
lange tijd in Huis
Honselaarsdijk.
ADDENDA: Pentekening van een kar op een
weg.
CORRESPONDENTIE: Een Franstalige brief aan
zijn broer Christiaan, 1) Vilvoorden, 30 juli
1678 (ePistolarium).
EDITIE: Huygens 1881, 226-276.
1680
Voyage de Cell. Ms. Den Haag, KB, KA 53f. M.
067. LSD. n.v.t. (136 in het compendium van
egodocumenten). Frans, ff. 44. Den Haag
(NL), 13 september 1680 – Den Haag (NL),
12 november 1680 (59 dagen). Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden,
Duitsland, Nederlandse Republiek. Zaken.
Verslag van een reis van Constantijn Huygens
jr. door Duitsland naar Zell in het hertogdom
Brunswijk als secretaris van stadhouder Willem III.
CORRESPONDENTIE: Een Franstalige brief aan
zijn broer Christiaan, 1) Epsdorf, 3 oktober
1680 (ePistolarium).
EDITIE: Huygens 1888, 3-61.

ADDENDA: Drie tekeningen (RKD), 1) De kerk
van Saint-Denis in Kalken met een legerkamp, 15 juli 1678; 2) Het dorp Mere bij
Aalst, 21 juli 1677; 3) Gezicht vanuit kasteel
d’Hasveng nabij Malbode.
EDITIE: Huygens 1881, 143-226.

1688-97
Memoires en journalen geschreven door Constantijn
Huygens de zoon van 21 october 1688 tot 1696 den 2
september. Zeven deelen. M. 068. LSD n.v.t. (158
in het compendium van egodocumenten). Nederlands, pp. 1798 (181, 372, 266, 220, 242,
358, 159). Den Haag (NL), 21 oktober 1688 –
Den Haag (NL), 2 september 1696 (2831 dagen). Route: Nederlandse Republiek, Engeland, Nederlandse Republiek. Zaken.

1678
Reisjournaal van 1678. Ms. Den Haag, KB, KA
53e. M. 066. LSD. n.v.t. (136 in het compen-

Verslag van een reis en langdurig verblijf van
Constantijn Huygens jr. in Engeland in het gevolg van Willem III. Huygens beschreef zijn
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deelname aan de veldtocht in Ierland en de
roddels en intriges aan het hof, soms in
codetaal.
ADDENDA: Aantekeningen van zijn verblijf in
Engeland en de Republiek (delen 2 tot 7).
CORRESPONDENTIE: Vijfenveertig Franstalige
brieven tussen Constantijn en zijn broer
Christiaan (ePistolarium).
- Tweeëntwintig brieven aan zijn broer
Christiaan, 1) Londen, 27 september 1689;
2) 6 januari 1690; 3) 24 februari; 4) 3 maart;
5) 28 maart; 6) 25 april; 7) 21 november; 8) 1
januari 1692; 9) 18 januari; 10) 26 januari; 11)
Leuven, 2 juni; 12) 30 juni; 13) Geraardsbergen, 8 september; 14) Londen, 2 december;
15) 30 december; 16) Sint-Kwintens-Lennik,
3 september 1693; 17) Londen, 5 maart
1694; 18) 30 maart; 19) 13 april; 20) Roosbeek, 8 juli; 21) 12 juli; 22) Londen, 23 februari 1695.
- Drieëntwintig brieven van zijn broer Christiaan, 1) Voorburg, 30 december 1688; 2) 5 februari 1689; 3) 22 maart; 4) 3 september; 5)
9 september; 6) 4 oktober; 7) 18 oktober; 8)
Den Haag, 23 december; 9) 1690; 10) 7 februari; 11) 24 februari; 12) 28 februari; 13)
21 maart; 14) 24 maart; 15) 2 mei; 16) 5 mei;
17) 12 mei; 18) 16 mei; 19) Voorburg, 1 november; 20) 26 juli 1691; 21) 16 juli 1693;
17) 1 september; 18) 19 maart 1694; 19) Den
Haag, 2 april; 20) 6 juni; 21) Voorburg, 6 juli;
22) 27 juli; 23) 7 januari 1695.
EDITIE: Huygens 1876; Huygens 1877;
Boersma 1988, 29-51.
LITERATUUR: Heijbroek 1987, 167-173; Dekker
2013a; Dekker 2013b, 50-58.
42. HUYGENS, CONSTANTIJN SR.
Drie verslagen in drie banden van CONSTANTIJN HUYGENS SR. (1596-1687).
1620
Reisverhaal van de ambassade naar Venetië in 1620.
Ms. Den Haag, KB, KW KA 39. LSD 19. Den
Haag (NL), 25 april 1620 – Den Haag (NL), 7
augustus 1620 (102 dagen). Frans, pp. 152.
Route: Nederlandse Republiek, Duitsland,
Zwitserland, Italië, Zwitserland, Duitsland,
Nederlandse Republiek. Diplomatie.

Verslag van een diplomatieke reis naar Venetië
door Constantijn Huygens sr. in 1620 in het
gezantschap van FRANÇOIS VAN AERSSEN VAN
SOMMELSDIJK (1572-1641). Naast het verslag
van Huygens, is er ook een officiële rapportage van Van Aerssen overgeleverd. Huygens
vertrok uit Den Haag en reisde via Duitsland
en Zwitserland naar Venetië. Hij keerde via
dezelfde weg terug. Het gezantschap verbleef
ca. drie weken in Venetië.
CORRESPONDENTIE: Tien brieven aan zijn ouders CHRISTIAAN HUYGENS SR. (1551-1624) en
SUZANNA HOEFNAGEL (1561-1633), 1) Keulen, 1 mei 1620; 2) Frankfurt am Main, 7
mei; 3) Stuttgart, 19 mei; 4) Vicenza, 11 juni;
5) Venetië, 18 juni; 6) Venetië, 19 juni; 7) Venetië, 25 juni; 8 en 9) Venetië, 2 juli; 10) Venetië, 4 juli. Een brief aan DOROTHEA VAN
DORP (1592-1657), Stuttgart, 18 mei 1620
(Huygens 1911-1917, I, 44-55).
POËZIE: Vier gedichten (Huygens 1892-1899,
I, 185-188; Huygens 2004, 202-207). Drie
Latijnse gedichten, 1) ‘Italia decolor’; 2) ‘Libellus lectori’; 3) ‘Pro eodem’. Een Italiaans
gedicht, 1) ‘Passando l’Alpi’.
EDITIE: Huygens 2003.
LITERATUUR: Huygens 2003, 1-39; Blom 2003,
8-11; Rasch 2015, 85-108.
1624
Journaal van eene zeereis naar Engeland anno 1624.
Ms. Leiden, UBL, Hug. 41. LSD 23. Scheveningen (NL), 26 februari 1624 – Gravesend
(EN), 5 maart 1624 (9 dagen). Nederlands, ff.
3. Route: Nederlandse Republiek, Engeland.
Incompleet. Diplomatie.
Kort verslag van een zeereis naar Engeland
van Constantijn Huygens sr. in 1624 in het gezantschap van François van Aerssen van Sommelsdijk en ALBERT JOACHIMI (1560-1654). De
reis wordt beschreven tot Gravesend.
ADDENDA: Journaal of rapport en bijlagen van
de ambassade (SG 8344; LO 57-58).
POËZIE: Twee Latijnse gedichten, 1) ‘(Ad d.R.
Thorium,) post obitum optimi parentis Londinum reversus’; 2) ‘Ad eosdem Hendecasyllabos’ (maart 1624, Gravesend)
EDITIE: Huygens 1892-1899, VI, 199-202.
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1654
Verbael van zyne verrichtinge ende wedervaren tot
Eyndoven, Cranendonq, Inde Landen van Vyanden,
St. Vyth, Butgenbach ende Daesburch, alsmede tot
Moers, 1654. Ms. Den Haag, NA, Nassause
Domeinraad, inv. nr. 11. LSD n.v.t. Den Haag
(NL), 26 juni 1654 – Den Haag (NL), 22 september 1654 (86 dagen). Route: Nederlandse
Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Duitsland,
Luxemburg, Duitsland, Nederlandse Republiek. Zaken.
Verslag van een reis van Constantijn Huygens
sr. naar de landerijen van de Oranjes in 1654.
Huygens inspecteerde de heerlijkheden Eindhoven en Cranendonck en bezocht Maastricht,
Luik, Aken en Spa. Hij inspecteerde de domeinen in Luxemburg en reisde ten slotte naar
Moers.
CORRESPONDENTIE: Acht brieven. Vijf brieven
van zijn zwager DAVID LE LEU DE WILHEM
(1588-1658), 1) Den Haag, 3 augustus 1654;
2) 11 augustus; 3) 14 augustus; 4) 18 augustus; 5) augustus. Een brief aan Marguérite
Claire van Noyelles, 1) Spa, 22 juli 1654. Een
brief aan Amalia van Solms-Braunsfels
(1602-75, 1) Spa, 3 augustus 1654. Een brief
aan DE MAROLLES, 1) Vianden, 28 augustus
1654.
POËZIE: Zeven Franse en Latijnse gedichten, 1)
‘Du papier à la fontaine pour Mad.le M. de
Merode’ (Spa, 8 augustus 1654); 2) ‘Le regime de Spa’ (Spa, 14 augustus); 3) ‘Ad Annam Mariam Schurmannam civem, ut tum
credebatur, coloniensem’ (Trier, 5 september); 4) ‘In Ausonij Mosellam’ (over de Moesel, 7 september); 5) ‘In augustam Trevirorum longâ belli calamitate exhaustam’
(over Trier, 7 september); 6) ‘In Mosellam’
(Zell, 7 september); 7) ‘Aende vrouw van
Merode’ (Dordrecht, 22 september).
EDITIE: Huygens 2013.
LITERATUUR: Huygens 2013, 1-66.
43. HUYGENS, LODEWIJK
Drie verslagen in drie banden van LODEWIJK
HUYGENS (1631-99).
1651-52
Reisjournaal of dagboek. Ms. Den Haag, KB, KA
58. M. 069. LSD 43. Den Haag (NL), 20 de- 446 -
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cember 1651 – Brielle (NL), 15 juli 1652 (205
dagen). Meertalig (Frans en Nederlands), ff.
193. Route: Nederlandse Republiek, Engeland,
Nederlandse Republiek. Diplomatie.
Verslag van een diplomatieke missie van Lodewijk Huygens naar Engeland in 1651-52 in het
gezantschap van JACOB CATS (1577-1660), GERARD SCHAAP (1599-1654) en PAULUS VAN DER
PERRE (ca. 1598-1653). GEORGE DE MEY
(1628-1712) en ADRIAEN SCHAGEN (1633-99)
(De Mey 1840, 205-214; Schagen 1651-1652)
schreven ook een verslag over de reis. Huygens ging scheep in Hellevoetsluis en arriveerde in Gravesend. Hij verbleef ca. drie maanden in Londen, waar hij arbeidde als
persoonlijk secretaris van het gezantschap.
Daarnaast maakte hij uitstapjes naar Oxford,
Gloucester, Bath en Cardiff. Hij nam dezelfde
zeeroute terug. De helft van het verslag is in
het Frans geschreven.
ADDENDA: Kasboekaantekeningen per dag (ff.
184v-192v); lijst van verzonden en ontvangen brieven; verbalen van het gezantschap
(SG 8460-8462).
CORRESPONDENTIE: Drie brieven van zijn broer
CHRISTIAAN (1629-95), 1) Den Haag, 19 januari 1652; 2) 24 mei; 3) 5 juli (ePistolarium).
EDITIE: Huygens 1982.
LITERATUUR: Bachrach 1959, 41-49; Huygens
1982, 1-30.
1655
Le voyage en France de 1655. M. 070. LSD n.v.t.
Den Haag (NL), 9 juli 1655 – Orléans (FR), 14
augustus 1655 (35 dagen). Frans. Route: Nederlandse Republiek, Frankrijk. Educatie.
Incompleet
Verslag van een reis van Lodewijk Huygens
naar Frankrijk in 1655 in het gezelschap van
zijn broer Christiaan. Beiden promoveerden
aan de universiteit van Angers. Het verslag is
incompleet en eindigt in Orléans.
EDITIE: Huygens 1650b, 461-496.
1660-61
Reisjournaal van de ambassade naar Spanje. Ms.
Den Haag, KB, KA LVII. M. 071. LSD 50.
Den Haag (NL), 18 oktober 1660 – Madrid

(SP), 12 maart 1661 (144 dagen). Frans, pp. 63.
Route: Nederlandse Republiek, Spanje.
Diplomatie.
Verslag van een diplomatieke reis van Lodewijk Huygens naar Spanje in 1660 en 1661 in
het gezantschap van JOHAN VAN MERODE
(1607-66), GODARD ADRIAAN VAN REEDE VAN
AMERONGEN (1621-91) en PHILIPS AEBINGA VAN
HUMALDA (ca. 1616-74). Huygens ging scheep
in Hellevoetsluis en arriveerde in Santoña. Hij
reisde naar Madrid en bezocht verschillende
plaatsen in de buurt. Het verslag eindigt in
Madrid.
ADDENDA: Verbalen van het gezantschap (SG
8507-8509).
CORRESPONDENTIE: Zes brieven (ePistolarium).
Drie brieven van zijn broer CONSTANTIJN
(1628-97), 1) Den Haag, 18 november 1660;
2) 6 januari 1661; 3) 17 februari. Drie brieven van zijn broer Christiaan, 1) Parijs, 18
december 1660; 2) 26 januari 1661; 3) 27
februari.
EDITIE: Huygens 2005.
LITERATUUR: Huygens 2005, 1-67; Ebben 2018,
118-134.
44. JONGE VAN ELLEMEET, CORNELIS DE
Alderhande saaken soo Duijtse als Franse waar onder
veele van weijnig importantie. Ms. Middelburg, ZA,
FA De Jonge van Ellemeet 92a. LSD 56. Nederlands, pp. 169.
Drie verslagen in één band van CORNELIS DE
JONGE VAN ELLEMEET (1646-1721). Daarvoor
zijn varia opgenomen, die ongerelateerd zijn
aan de reisverslagen. Het gaat om twee gedichten, getiteld ‘Aan juffrouw…’ en ‘Aan de heer
Bruijnesteijn’ (5-8); uitleg van diverse gezelschapsspelletjes, getiteld ‘Petits jeux’ (8-17);
historische aantekeningen over de Tachtigjarige Oorlog, gebaseerd op P.C. HOOFTS Nederlandsche Historien en gerangschikt op jaar
(17-42); historische aantekeningen over Europese vorstenhuizen (42-68); historische aantekeningen over het Romeinse rijk (69-83), gebaseerd op TACITUS; aantekening over de
geboorte van een Siamese tweeling in 1669
(83-85); spotrekening waarin de schrijver betaalt in “kusjes, bedanckjes, en reverentijtjes”
(86-87); gedicht over de discussies over het

slaan van de nieuwe Hollandse gulden in 1681
(88-90).
1666
Journaal dat gehouden hebben de heeren Nicolaas Anthonij Flinck, Nicolaas Ruichaever en C. de Jonge van
Ellemeet van een reisje gedaan in Nederland d’Ao
1666. Ms. Middelburg, ZA, FA De Jonge van
Ellemeet 92a-I. M. 072. Leiden (NL), 14 juli
1666 – Den Haag (NL), 7 augustus 1666 (23
dagen). Nederlands, pp. 19 (91-110). Route:
Nederlandse Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van een plezierreis van Cornelis de
Jonge van Ellemeet naar Friesland, Groningen,
Overijssel, Gelderland en Kleef in 1666 in het
gezelschap van NICOLAAS ANTHONIJ FLINCK en
NICOLAAS RUICHAEVER. De Jonge van Ellemeet
reisde van Leiden naar Leeuwarden en Groningen, doorkruiste Overijssel, maakte een uitstapje naar Kleef en Xanten en keerde terug
via Den Bosch en Rotterdam.
1666-67
Journaal gehouden van mijn reijs als ik naar Vrankrijck gingh Ao 1666. Ms. Middelburg, ZA, FA
De Jonge van Ellemeet 92a-II. M. 073. Brielle
(NL), 27 september 1666 – Brielle (NL), 21
november 1667 (414 dagen). Nederlands, pp.
39 (110-149). Route: Nederlandse Republiek,
Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van een educatiereis van Cornelis de
Jonge van Ellemeet naar Frankrijk en Engeland in 1666 en 1667 in het gezelschap van
neef PIETER PIETERSON, JUSTUS VAN DER CIJS en
(vanaf Parijs) neef CORNELIS DE JONGE VAN
OOSTERLAND (1645-94). De Jonge van Ellemeet trok van Leiden naar Parijs via de Zuidelijke Nederlanden, waar hij Antwerpen en
Brussel aandeed. Hij trok door het Loiregebied en bracht de winter door in Angers, waar
hij promoveerde in de rechten. Hij trok zuidelijk naar Bordeaux, Toulouse en Marseile. Hij
bezocht Lyon en Genève en keerde terug naar
Parijs, waar hij vierenhalve maand verbleef. Hij
ging scheep in Dieppe en arriveerde in Rye.
Hij spendeerde twee weken in Londen en
keerde terug naar huis. De Jonge van Ellemeet
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verbleef langere tijd in Parijs (9 oktober-10
november; 16 juni 1667-30 oktober), Saumur
(21 november-4 december), Angers (7 december-14 april 1667) en Londen (6-20
november).
ADDENDA: Lijst van de route (146-149).
1669
Journaal van een reijsje gedaan naar Brussel en Antwerpen. Ms. Middelburg, ZA, FA De Jonge van
Ellemeet 92a-III. M. 074. Dordrecht (NL), 21
mei 1669 – Brielle (NL), 31 mei 1669 (10 dagen). Nederlands, pp. 20 (149-169). Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden,
Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van een plezierreis van Cornelis de
Jonge van Ellemeet naar Antwerpen en Brussel in 1669 met zijn moeder MARGARETHA
BRIEL (1617-85), zijn zussen JOHANNA
(1643-94) en CECILIA (1645-86), familievriend
AGATHA DE JONG en haar kinderen. De Jonge
van Ellemeet reisde per boot van Brielle naar
Antwerpen en Brussel en keerde terug via
Zierikzee.
ADDENDA: Geschreven portret, getiteld ‘Pourtraict’, van Agatha de Jong (169-171).
45. JORDENS, HENDRIK
Beschrijvinge van een reis gedaen met neef Antoni
Eeckholt door landen, steden, dorpen hiernae beschreven Ao. 1684. Ms. Deventer, SD, FA Jordens 27. M. 075. LSD 83. Deventer (NL), 6
oktober 1684 – Deventer (NL), 11 juni 1685
(245 dagen). Nederlands, pp. [150]. Route: Nederlandse Republiek, Engeland, Frankrijk,
Zwitserland, Duitsland, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van een educatiereis van HENDRIK JORDENS (1663-1715) naar Engeland, Frankrijk,
Zwitserland en Duitsland in 1684-85 in het
gezelschap van zijn neef ANTONI EECKHOLT.
Jordens ging scheep in Brielle en arriveerde in
Harwich. Hij bezocht Londen en stak vervolgens het Kanaal over tussen Dover en Calais.
Hij bezocht Parijs en het Loiregebied, waar hij
drie maanden in Saumur en Angers doorbracht. Hij trok oostelijk naar Lyon en Genève
en reisde door Zwitserland en Duitsland. Hij
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trok langs Straatsburg, Mainz en Keulen en
keerde terug naar Deventer. Jordens verbleef
langere tijd in Londen (18-30 oktober 1684),
Parijs (9-20 november; 11 april-1 mei 1685),
Saumur (24 november 1684-2 maart 1685) en
Angers (2-26 maart).
46. KINSCHOT, CASPAR VAN
Anonymi Iter Gallicum 1643. Ms. Delft, Stadsarchief Delft, FA Van Kinschot 151. LSD 33.
Hellevoetsluis (NL), 25 september 1643 – 11
april 1644 (196 dagen). Latijn, pp. 107. Route:
Nederlandse Republiek, Frankrijk. Incompleet.
Educatie.
Verslag van een educatiereis van CASPAR VAN
KINSCHOT (1622-49) naar Frankrijk in 1643 en
1644. Van Kinschot ging scheep in Hellevoetsluis en arriveerde in Boulogne-sur-Mer. Zijn
verslag eindigt in Midden-Frankrijk.
CORRESPONDENTIE: Een brief aan NICOLAAS
HEINSIUS (1620-81), 1) Rouen, 26 april 1645
(Van Kinschot 1645).
POËZIE: Latijnse gedichten over Frankrijk en
Franse geschiedenis, postuum uitgegeven
door JACOB GRONOVIUS (1645-1716) (Van
Kinschot 1685). Het gaat om 22 gedichten,
1) ‘Pugna Rocrojana’; 2) ‘In Galliam’; 3) ‘In
statuam equestrem Parisiensem Henrici
Quarti’ (over het ruiterstandbeeld van HENDRIK IV (1553-1610) in Parijs); 4) ‘De eadem
ad Sequanam’ (over de Seine); 5) ‘In urbem
Blaesensem’ (over Blois); 6) ‘Rupella’; 7) ‘In
Burdigalam’ (over Bordeaux); 8) ‘In cubiculum natale Josephi Scaligeri’ (over de woonplaats van de geleerden JULIUS CAESAR
(1484-1558) en JOSEPHUS JUSTUS SCALIGER
(1540-1609) in Agen); 9) ‘In cranium Jul.
Caes. Scaligeri’; 10) ‘Monspelium’ (over
Montpellier); 11) ‘Amphiteatrum Nemausense’ (over het amfitheater van Nîmes); 12) ‘In
fontem Nemausensem prope templum Dianae’ (over de aquaduct bij Nîmes); 13) ‘Pons
Gardonius’ (over de Pont du Gard); 14) ‘In
Massiliam’ (over Marseille); 15) ‘Aquae Sextiae’ (over Aix-en-Provence); 16) ‘Ad Sorgam
fl. de Petrarcha et Laura’ (over het huis van
PETRARCA (1304-1374) bij Fontaine-de-Vaucluse); 17) ‘Ad Lauram’; 18) ‘In arcem Arausionensem’ (over de triomfboog van Orange); 19) ‘Ad illustres reip. Tigurinae

proceres’; 20) ‘Regiacum Atrebatum urbs
fortissima à Ludovico justo occupata’ (over
Arras); 21) ‘In rosas a Gallis captas’, 22) ‘Iter
Toxandricum sermone serpente, & stylo pedestri scriptum, ad Goesios fratres’ (over de
reis door Zeeland). Een Latijns gedicht van
Nicolaas Heinsius (1620-81), ‘Elegia IV: Pausilipus. Ad Casparem Kinschotium’ (aan Caspar van Kinschot, over Napels) (Heinsius
1666).
LITERATUUR: Moss 2016b.
47. KOOL, JOANNES (JAN) GUILLIAM [OOK:
KOOLIUS]
Journaal van een rijse gedaan door Italien &a in den
Jaare Anno 1698. Ms. Rome, Bibliotheca di Archeologia e Storia dell’Arte, 34 A 1-3. LSD n.v.t.
Utrecht (NL), 15 april 1698 – Utrecht (NL), 1
mei 1699 (373 dagen). Nederlands, ff. 970
(drie delen, I: 1-313; II: 314-617; III: 618-970).
Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Nederlandse Republiek.
Educatie.
Verslag van een educatiereis van JOANNES
KOOL (1672 – ca. 1708) naar Frankrijk en Italië
in 1698-99 in het gezelschap van LUCAS VAN
VOORST (1670-1738). Kool trok van Utrecht
via de Zuidelijke Nederlanden naar Parijs, waar
hij langere tijd verbleef. Hij trok naar Lyon en
Genève en stak de Alpen over naar Turijn. In
Italië bezocht hij onder andere Genua, Milaan,
Bologna, Florence en Rome. Vanuit Rome
maakte hij een uitstapje naar Napels. Hij keerde via de Adriatische kust naar Venetië. Hij
stak bij Innsbruck de Alpen over en vervorderde zijn tocht noordelijk naar Augsburg,
Frankfurt, Keulen en Aken. Hij kopieerde en
collationeerde onderweg verschillende inscripties voor zijn bewerking van MARQUARD GUDES
Antiquae inscriptiones. Hij bezocht Maastricht en
Den Bosch en arriveerde in Utrecht. Kool verbleef langere tijd in Parijs (49 dagen), Florence
(49 dagen), Rome (90 dagen), Venetië (23
dagen).
ADDENDA: Transcriptie van het schutblad,
klad-aantekeningen.

48. LIESHOUD, JOHANNES
Journaal van Johannes Lieshoud over een reis naar
Italië, 1652. Ms. Utrecht, UA, FA De Malapert
van Jutfaas 550. M. 076. LSD 42. Utrecht
(NL), 1 april 1652 – Empoli (IT), 3 oktober
1652 (182 dagen). Nederlands, pp. 77. Route:
Nederlandse Republiek, Duitsland, Oostenrijk,
Italië. Incompleet. Cultuur/vermaak.
Verslag van een educatiereis van JOHANNES
LIESHOUD (1628-63) naar Duitsland, Oostenrijk en Italië in 1652 in het gezelschap van
NICOLAAS LANGENDEIJK. Lieshoud trok van
Amsterdam door Gelderland en volgde de
Rijn tot Mainz. Hij bezocht Neurenberg en
Augsburg en trok bij Innsbruck de Alpen over.
In Italië reisde hij van Venetië via Florence
naar Rome, waar hij meerdere maanden verbleef en vanwaar hij een uitstapje maakte naar
Napels. Hij bezocht Ancona aan de oostkust
en trok toen opnieuw naar Florence. Het verslag eindigt in het dorpje Empoli. Lieshoud
verbleef langere tijd in Venetië (8-17 mei
1652), Rome (30 mei-24 augustus), Napels (28
augustus-8 september) en Florence (26 september-3 oktober).
EDITIE: Lieshoud 2005.
LITERATUUR: Lieshoud 2005, 1-53.
49. MEERSCH, ABRAHAM VAN DER
Reisverhaal van Abraham van der Meersch. Ms.
Amsterdam, UBA, coll. hss. W 75. M. 077.
LSD 61. Amsterdam (NL), 20 juni 1672 –
Amsterdam (NL), oktober 1673; Amsterdam
(NL), 2 februari 1674 – 8 april 1674 (66 dagen). Nederlands, pp. 38. Route: Nederlandse
Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek,
Duitsland, Denemarken, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederlandse Republiek.
Zaken.
Verslag van een handelsreis van ABRAHAM VAN
DER MEERSCH (1643-1728) naar Denemarken
en Zweden in 1674 in het gezelschap van PHILIPS en JAN VAN HALMAEL, ABRAHAM VORSTERMAN en de knecht FREDERIK PARAN. Het verslag wordt voorafgegaan door een beschrijving
van Van der Meersch’ vlucht uit Amsterdam
naar Hamburg tijdens het Rampjaar, waarbij
hij werd vergezeld door zijn echtgenote ELISABETH
BOUTTENS (1643-1706) en zijn
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dochters. Waarschijnlijk werd deze versie van
het manuscript voltooid tussen 1721 en 1728.
Van der Meersch reisde via Friesland en Groningen naar Hamburg. Hij stak in Denemarken de zeestraten over en bezocht Odense en
Kopenhagen. In Zweden trok hij noordelijk
tot zijn eindbestemming Gotenburg. Hij nam
dezelfde route terug.
ADDENDA: Lijst met ongemakkelijke winters, te
weten in 1667, 1721 en 1728 (38).
EDITIE: Petersen 1906.
50. MEERSCH, ARENT VAN DER
Reisbeschrijving naar Duitschland. Ms. Amsterdam,
UBA, coll. hss. A c 48. M. 078. LSD 101. Amsterdam (NL), 2 april 1703 – Amsterdam
(NL), 4 december 1703 (242 dagen). Nederlands, pp. [62]. Route: Nederlandse Republiek,
Duitsland, Nederlandse Republiek. Zaken.
Verslag van een handelsreis van ARENT VAN
MEERSCH (1683-1768) naar Duitsland in
1703 in het gezelschap van zijn zus ANNA
(1669-1724), PIETER BOEK en GIESE MULDER.
Van der Meersch trok via Overijssel naar
Hannover en Leipzig. Hij bezocht Bayreuth en
verbleef twee weken in Neurenberg. Hij spendeerde drie maanden in Leipzig en keerde opnieuw naar Neurenberg, waar het verslag
eindigt.
DER

ADDENDA: Kladaantekeningen ([1]); apodemisch gedichtje, overgeschreven betalingsbewijs van LEOPOLD VAN LEUWEN, gedateerd
2 mei 1703 ([2]); kasboekaantekeningen
([53-60]); gelukwens van broer PIETER VAN
DER MEERSCH (º1677), gedateerd 2 april 1703
([61]); kasboekaantekeningen ([62]).
51. MEERSCH, PIETER VAN DER
Rijsbeschrijvinge door Zeeland, Vlaanderen en Brabant. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. W 60. M.
079. LSD 97. Amsterdam (NL), 13 april
1700 – Amsterdam (NL), 17 mei 1700 (34 dagen). Nederlands, pp. 15. Route: Nederlandse
Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Zaken.
Verslag van een handelsreis van PIETER VAN
DER MEERSCH (º1677) naar Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden in 1700 in het gezelschap
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van zijn vader ABRAHAM (1643-1728). Het afschrift is mogelijk gemaakt door zijn broer
ARENT (1683-1768) of
ABRAHAM JR.
(1676-1719). De reis liep van Amsterdam via
Zeeland naar Gent en Kortrijk. Hij reisde terug via Antwerpen en Tilburg.
ADDENDA: Kasboekaantekeningen van een reis
uit 1687, die Pieter samen maakte met zus
Catharina en zijn ouders (13-14); kasboekaantekeningen (15).
52. MERENS, JAN MARTENSZ.
Reisbeschrijving van een reis door Frankrijk naar Italië en terug door Duitsland in 1600. Ms. Alkmaar,
NHA, FA Merens te Hoorn 49. LSD 15. Calais (FR), 15 maart 1600 – Stavoren (NL), 13
oktober 1600 (208 dagen). Nederlands, ff. 18.
Route: Frankrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië,
Oostenrijk, Duitsland, Nederlandse Republiek.
Educatie.
Verslag van een reis van JAN MARTENZ. MERENS (1574-1642) naar Frankrijk en Italië in
1600. Na een langer verblijf in Calais reisde
Merens zuidelijk naar Parijs, Orléans en Lyon.
Hij maakte een uitstapje naar Genève en vervolgde zijn weg naar Montpellier en Marseille.
Hij trok per boot naar Livorno en bezocht
Florence en Rome. Hij keerde terug via de
oostkust en deed Ancona en Venetië aan. Merens stak de Alpen over en reisde noordelijk
via Frankfurt en Bremen. Hij doorkruiste Groningen en arriveerde in Stavoren.
EDITIE: Merens 1937.
LITERATUUR: Merens 1939, 193-207; Avery
1991, 147-154.
53. MEY, GEORGE DE
Bijzonderheden aangaande het gezantschap van de
H.H. Cats, Schaap en van de Perre, naar Engeland
in 1651 en 1652. M. 080. LSD n.v.t. Rotterdam
(NL), 20 december 1651 – Londen (EN), 12
juli 1652 (202 dagen). Nederlands. Route: Nederlandse Republiek, Engeland. Incompleet.
Diplomatie.
Kort en incompleet verslag van een diplomatieke reis van GEORGE DE MEY (1628-1712)
naar Engeland in 1651-52, als predikant in het
gezelschap van JACOB CATS (1577-1660), GE-

SCHAAP (1599-1655) en PAULUS VAN DER
PERRE (ca. 1598-1653). LODEWIJK HUYGENS
(1631-99) en ADRIAEN SCHAGEN (1633-99)
schreven ook een verslag over de reis (Huygens 1651-1652; Schagen 1651-1652). Het manuscript is zoek en alleen de negentiendeeeuwse editie is overgebleven. De Mey reisde
van Hellevoetsluis naar Gravesend. Hij verbleef meer dan zeven maanden in Londen,
vanwaar hij een uitstapje naar Cambridge
maakte.

len VIII en XI zijn van de hand van Balthasar
Moretus II, maar zijn niet chronologisch geordend. Het gaat om de volgende reisverslagen:
III-IV) Moretus III (1668); V) Moretus III
(1671); VII) Moretus III (1680); VIII) Moretus
II (1660); IX) Van der Gouw (1653, zie no.
19); XI) Moretus II (1663); XII) F.M. Moretus
(1739, niet in corpus); XIII) F.M. Moretus
(1739, niet in corpus).

ADDENDA: Verbalen van het gezantschap (SG
8460-8462).
EDITIE: De Mey 1840, 205-214.

1660
Itinerarium Parisiense Balthasar Moreti cum filio suo
Balthasare, coeptum die 26 Augusti. Ms. Antwerpen, MPM, M 90-2-VIII. M. 082. Antwerpen
(ZN), 26 augustus 1660 – Antwerpen (ZN), 7
oktober 1660 (41 dagen). Nederlands, ff. 10.
Route: Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk,
Frankrijk, Zuidelijke Nederlanden. Cultuur/
vermaak.

RARD

54. MEY, WILLEM DE
Fragment uit het Ms. Reisjournaal door Frankrijk en
Engeland; 1679, 1680, van W. de Mey. M. 081.
LSD n.v.t. Rohan (FR), 11 december 1679 –
Rohan (FR), 11 december 1679 (1 dag). Nederlands. Route: Frankrijk. Cultuur/vermaak.
Incompleet.

LITERATUUR: Sabbe 1943, 65-96.

Kort reisfragment van WILLEM DE MEY
(1658-1708) in 1679 in Rohan in Frankrijk.
Het verslag is zoek en alleen de negentiendeeeuwse editie is overgebleven.

Verslag van een reis van Balthasar Moretus II
naar Parijs in 1660 in het gezelschap van zijn
oudste zoon BALTHASAR III (1646-96). Moretus
reisde van Antwerpen via Brussel naar Parijs,
waar hij twee weken verbleef. Hij nam dezelfde route terug.

EDITIE: De Mey 1859, 28-29.

EDITIE: Sabbe 1922, 43-52.

55. MONTAIGNE, GABRIËL ANDRÉ DE
Memorial biographique de Gabriël André de Montaigne à Maestricht. Ms. Maastricht, RHCL, hss.
coll. 83. LSD 92. Maastricht (NL), 1694 –
Maastricht (NL), 1705 (1367 dagen). Latijn,
pp. 78 en 112. (>3601 dagen). Religie.

1663
Reyse nae Walschquartier ghedaen door Balthasar
Moretus met sijne twee sonen Balthasar en Joannes Jacobus begonst den 18 September 1663 & voleynt den
2 October 1663. Ms. Antwerpen, MPM, M 90-2XI. M. 083. Nederlands, ff. 6. Antwerpen
(ZN), 18 september 1663 – Dendermonde
(ZN), 2 oktober 1663 (14 dagen). Nederlands,
pp. 6. Route: Zuidelijke Nederlanden. Cultuur/vermaak.

Verschillende verslagen naar Rome, Keulen en
Frankrijk tussen 1694 en 1705.
ADDENDA: Doodsbrief; Latijns handschrift met
stichtelijke inhoud, getiteld ‘Exercitio
meditationes’.
56. MORETUS, BALTHASAR II
Reisverslagen van de familie Moretus. Ms. Antwerpen, MPM, M 90-2. LSD n.v.t.
Twee verslagen in één band van BALTHASAR
MORETUS II (1615-74). Het manuscript bestaat
uit dertien verschillende onderdelen. Onderde-

Verslag van een korte reis van Balthasar Moretus II in 1663 naar Ieper, Lille en Doornik in
het gezelschap van zijn zonen Balthasar III en
JOANNES JACOBUS (1647-1718).
ADDENDA: Kasboekaantekeningen (6).
57. MORETUS, BALTHASAR III
Vijf verslagen in twee banden van BALTHASAR
MORETUS III (1646-96). Het tweede manu- 451 -
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script bestaat uit dertien verschillende onderdelen. Onderdelen III-IV, V, VII zijn van de
hand van Balthasar Moretus III. Delen III en
IV zijn samengevoegd. Het gaat om de volgende reisverslagen: III-IV) Moretus III
(1668); V) Moretus III (1671); VII) Moretus
III (1680); VIII) Moretus II (1660); IX) Van
der Gouw (1653, zie no. 27); XI) Moretus II
(1663); XII) F.M. Moretus (1739, niet in corpus); XIII) F.M. Moretus (1739, niet in
corpus).
CORRESPONDENTIE: Moretus 1664-1667.
LITERATUUR: Sabbe 1943, 65-96.
1664-65
Reijse van Antwerpen op Italien ghedaen door Balthasar Moretus le Jeun in compagnie van Mijn heer
Hillvenier, mijnheer van Immetseel, mijn heer Toslinckx en mijn heer Petrus Goos. Ms. Antwerpen,
MPM, M 322. M. 084. LSD n.v.t. Antwerpen
(ZN), 30 september 1664 – 1665. Nederlands,
ff. 153. Route: Zuidelijke Nederlanden, Duitsland, Oostenrijk, Italië. Incompleet. Educatie.
Onvoltooid verslag van een educatiereis van
Balthasar Moretus III naar Italië in 1664-65 in
het gezelschap van zijn oom HENDRIK HILLEWERVE (1621-94), JAN THOLINX JR. (1631-1705),
THEODOOR ANDRIES VAN KESSEL en neef PIETER GOOS (1645-1708). De reis liep van Antwerpen door Duitsland via Keulen en Heidelberg. Moretus stak bij Innsbruck de Alpen
over en bezocht Venetië, waar het verslag eindigt. De rest van de reis wordt in losse aantekeningen gemeld.
ADDENDA: Kladaantekeningen van de reis door
Italië en afschriften van inscripties (ff.
16r-35v; 37r-152v); ingelegd vel met reisaantekeningen (f. 36r; [127r-127v]); aangeplakt
vel met reisaantekeningen (f. 71v).
LITERATUUR: Sabbe 1928, 173-203.
1668
Reijse ghedaen door Balthasar Moretus den Jonghen in
compagnie van sijne Moeder, jouffr. Anna Goos, sijn
Broeder Joannes Jacobus ende sijne suster Maria Isabella. Ms. Antwerpen, MPM, M 90-2-III/IV.
M. 085. LSD n.v.t. Antwerpen, 14 september
1668 – Antwerpen (ZN), 5 oktober 1668 (21
dagen). Nederlands, ff. 42. Route: Zuidelijke
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Nederlanden, Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden. Cultuur/vermaak.

35. Route: Spanje, Frankrijk, Zuidelijke Nederlanden. Zaken.

Verslag van een plezierreis van Balthasar Moretus III naar Den Bosch, Zeeland en Brugge
in 1668 in het gezelschap van zijn vader BALTHASAR MORETUS II (1615-74), moeder ANNA
GOOS (1627-91), zijn broers JOANNES JACOBUS
(1647-1718) en FRANCISCUS (1656-1705) en zijn
zus MARIA ISABELLA (1655-76). Franciscus, Maria Isabella en Anna Goos keerden terug bij
Scherpenheuvel. Moretus reisde van Antwerpen naar Den Bosch en Dordrecht en keerde
via Zeeland naar Brugge en Gent.

Verslag van een reis van naar Frankrijk en
Spanje in 1680, waarschijnlijk van de hand van
Balthasar Moretus III. Het verslag is op sommige plekken moeilijk leesbaar.

EDITIE: Moretus III 1924.
LITERATUUR: Moretus III 1926; Van Broeckhoven 1970.
1671
Hollandse reis. Ms. Antwerpen, MPM, M 90-2V. M. 086. LSD n.v.t. Amsterdam (NL), 6 september 1671 – Rotterdam (NL), 13 september
1671 (7 dagen). Nederlands, ff. 6. Route: Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Verslag van een korte reis van Balthasar Moretus III door Noord- en Zuid-Holland in 1671.
Moretus trok van Amsterdam naar Den Haag
en Rotterdam.
1680 I
Relation d’un voyage que j’aij fait en Espagne par la
France en 1680. Ms. Antwerpen, MPM, M 23-I.
M. 087. LSD n.v.t. Antwerpen (ZN), 21 maart
1680 – Madrid (SP), 2 mei 1680 (41 dagen).
Frans, pp. 54. Route: Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk, Spanje. Incompleet. Zaken.
Verslag van een reis van Balthasar Moretus III
naar Frankrijk en Spanje in 1680. Het verslag
is op sommige plekken moeilijk leesbaar.
ADDENDA: Lijst van uitgaande brieven (5-6);
brieven in het Latijn (50-54).
LITERATUUR: Sabbe 1927, 150-194; Sabbe en
Rodríguez Moñino 1934.
1680 II
Reis naar Madrid. Ms. Antwerpen, MPM, M
90-2-VII. M. 088. LSD n.v.t. Madrid (SP), 3
mei 1680 – 29 juli 1680 (86 dagen). Frans, ff.

ADDENDA: Kladaantekeningen en bindinstructies ([1-3]).
LITERATUUR: Sabbe 1927, 150-194; Sabbe en
Rodríguez Moñino 1934.
58. NEANDER, CAROLUS CASPARUS
Korte reijsbeschrijvinge vervattende in forme van journael de remarcabelste saeken gesien en voorgevallen op
de reijse door de Nederlanden, Vranckrijck, Italiën,
Duitslant, en Engelant, gedaen door de hoochedele,
welgebooren heer Gerhard Horenken, heer tot Dijcksterhuis et. opgesteld door C.C. Neander i.u.d. sijn
hooched. gewesene ephorus, anno 1685. Ms. Groningen, GA, HA Menkema en Dijksterhuis 425.
M. 089. LSD 77. Groningen (NL), 9 april
1680 – Groningen (NL), 22 september 1683
(1243 dagen). Nederlands, pp. 168. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Frankrijk, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van een educatiereis van CAROLUS CASPARUS NEANDER (ºca. 1655) naar Frankrijk,
Zwitserland en Italië als tutor van GERARD HORENKEN (1663-1712), heer van Dijksterhuis.
Het verslag vangt aan met een reis van Groningen naar het westen van de Republiek, waar
Neander lange tijd in Utrecht verbleef. Hij
doorkruiste de Zuidelijke Nederlanden op weg
naar Parijs. Hij bezocht het Loiregebied, waar
hij achtenhalve maand in Angers verbleef. Hij
trok zuidelijk naar Bordeaux, Nice en Marseille
en trok vervolgens naar Lyon en Genève. Neander verbleef twee maanden in Genève en
trok vervolgens naar Italië, waar hij de westkust volgde naar Florence en Rome. Vanuit
Rome maakte hij een uitstapje naar Napels. Hij
keerde om en volgde de oostkust naar Ancona,
Bologna en Venetië, waar hij een maand stilhield. Hij volgde dezelfde route terug naar
Genève en na een verblijf van twee maanden
trok hij door Zwitserland en Duitsland. Hij
deed onderweg Straatsburg, Frankfurt en Keu-

len aan. Neander ging scheep in Brielle en arriveerde in Gravesend. Vanuit Londen maakte
hij een uitstapje naar Oxford. Hij stak het Kanaal over tussen Dover en Calais en trok via de
Zuidelijke Nederlanden terug naar Amsterdam
en Groningen. Neander verbleef langere tijd
in Utrecht (15 april-20 mei 1680; 12 juni-14
mei), Den Haag (26 mei-11 juni 1680; 28
augustus-16 september 1683), Parijs (26
mei-10 juli 1681); Saumur (20-26 juli), Angers
(27 juli-28 april 1682), Nantes (29 april-4 mei),
Lyon (27 juni-8 juli), Genève (10 juli-26 september; 4 maart-26 mei 1683), Rome (26 oktober-3 november 1682; 16 november-19 december), Venetië (4 januari-8 februari 1683),
Londen (11 juli-16 augustus) en Amsterdam
(20-26 september).
LITERATUUR: Herfkens 1998, 20-22.
59. OCKINGA, JARICH VAN
Beschrijving door … van een reis naar Leeuwarden
over Noord- en Zuid Holland en Zeeland naar België
en Frankrijk en terug over Zwitserland en Duitsland.
Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Sminia
2144. M. 006. LSD 53. Leeuwarden (NL), 1
juni 1664 – Amsterdam (NL), 20 juli 1665
(399 dagen). Nederlands, [pp. 89]. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland,
Nederlandse Republiek. Educatie.
Ongepagineerd verslag van een educatiereis
van JARICH VAN OCKINGA (1644-1714) in
1664-64. Van Ockinga reisde samen met TINCO VAN ANDRINGA (º1643) van Leeuwarden via
Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden naar
Frankrijk. Zij maakten een rondreis door de
Loirestreek, verbleven ca. vier maanden in
Blois en ca. vier maanden in Parijs. Na een bezoek aan Grenoble keerde Van Ockinga terug
via Genève en Duitsland tot aan Amsterdam.
De reiziger verbleef langere tijd in Brussel
(14-20 juni 1664), Moret-sur-Loing (28 juli-7
augustus), Blois (14 augustus-14 december),
Parijs (19 december-1 mei 1665), Straatsburg
(30 mei-5 juni), Mannheim en Mainz (7 juni-4
juli).
ADDENDA: Franse scherminstructies, getiteld
‘Exercice de la pique, premierement estant
pique plantée à commencer’, en een aanvul- 453 -
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lende tip in het Nederlands ([77-78]);
([79]); korte biografieën in het Frans van de
leden van de Académie Française, getiteld
‘Catalogue des Academiciens’, waarschijnlijk
overgenomen uit PAUL PELLISSON-FONTANIERS Histoire de l’Académie françoise […]
[1653] ([81-85]); bibliografie met boeken van
leden van de Académie Française en boeken
over het Frans, getiteld ‘Quelques bone liures’ ([86-87]); aanvullende curiosa, nl. a) een
Franstalig apocrief epitaaf-raadsel dat de eigenaars van een graf bespot als een incestueus echtpaar ([88], zie Taylor 1938, 26); b)
twee Latijnse anagrammen die de letters husselen van de woorden van de priester tijdens
de viering van de communie ([88]); c) een
Frans gedicht over een discussie tussen een
priester en de duivel ([88-89]); d) een Frans
gedicht, mogelijk over kardinaal RICHELIEU
(1585-1642) ([89]).
EDITIE: Van Ockinga 2020.
LITERATUUR: Visser 1985, 178.
60. OVERSCHIE, ADRIANUS VAN
Journal du voyage de Mr. Adrien Baron d’Overschie
en Italie et en Allemagne en 1674 et 1675. Ms. Den
Haag, KB, KB 71 H 5. M. 090. LSD 65. Antwerpen (ZN), 22 september 1674 – Rome
(IT), 10 november 1676 (768 dagen). Meertalig
(Frans (1-38; 186-230; 254-358; 484-494), Italiaans (38-186; 230-252), Spaans (359-444) en
Nederlands (445-483), pp. 494. Route: Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek,
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal.
Incompleet. Educatie.
Onvolledig verslag van een educatiereis van
ADRIANUS VAN OVERSCHIE (ca. 1650-1724) naar
Italië, Spanje en Portugal in 1674-76. Van
Overschie reisde van Antwerpen naar Duitsland en stak over naar Italië. Het verslag eindigt in Rome.
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M. 091. LSD 36. Vlissingen, 13 april 1648 –
Middelburg (NL), 1650 (>618 dagen). Nederlands, pp. 26. Route: Nederlandse Republiek,
Frankrijk, Zwitserland, Italië, Zwitserland,
Frankrijk, Nederlandse Republiek. Educatie.
Ongedateerd verslag van een educatiereis van
EGBERT DE POMEREDE (º1628) naar Frankrijk,
Zwitserland en Italië in 1648-50 in het gezelschap van zijn neef NITTARD. De Pomerede
ging scheep in Vlissingen en arriveerde in
Dieppe. Hij bezocht Parijs en het Loiregebied
en ging via de westkust zuidelijk naar Bordeaux en Bayonne. Hij vervolgde zijn weg naar
Toulouse en Marseille en keerde noordelijk
naar Lyon en Genève. Hij stak de bergen over
naar Italië en spendeerde een paar maanden in
Genua en Milaan. Hij reisde per boot langs de
westkust, waar hij Livorno en Napels zag. Hij
trok naar Palermo, Malta en Messina en reisde
verder per land vanaf Napels. De Pomerede
trok naar Rome, waar hij werd rondgeleid door
zijn oom JOHAN EVERARD NITTARD, een
Romeinse jezuïet. Hij bezocht Florence en verbleef vier maanden in Venetië, alvorens de
Zwitserse Alpen over te steken en door Duitsland terug te keren naar Middelburg. De reis
terug wordt kort opgesomd. Het tweede verslag, per abuis toegeschreven aan zijn vader
Joan Daniëls, bevat stadsbeschrijvingen van
Italiaanse steden.
ADDENDA: Kopie van een gezondheidsattest
van de Republiek Genua om naar Napels te
mogen reizen, d.d. 19 oktober 1649 (14); kopie van een toestemmingsbewijs om een
zwaard te dragen in Rome, d.d. 16 november
1649 (16); kopie van een gezondheidsattest
van de stad Livorno, d.d. 22 april 1650 (23);
kopie van een gezondheidsattest van Bologna, d.d. 14 september 1650 (24); aantekeningen van zijn reis door Italië.
EDITIE: Pomerede s.d.

ADDENDA: Franstalig bericht over de provenance van het verslag ([1]), lijst van uitgaven ([309-310]); kladaantekeningen ([311]);
kopie van een aanbevelingsbrief (491).

62. RADERMACHER, SAMUEL
Ms. Middelburg, ZA, FA Schorer 494. LSD
113.

61. POMEREDE, EGBERT DE
Journael van een vojage gedaen door Egberth de Pomerede. Ms. Zwolle, HCO, FA Van den Santheuvel 35a en Ms. Kampen, GAK, coll. hss. 214.

Zeven verslagen in één ongepagineerde band
van SAMUEL RADERMACHER (1693-1761). Het
tweede verslag komt qua chronologie voor het
eerste.
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1712 I
Somer-agtermiddag speelreisje den 23 april 1712. Ms.
Middelburg, ZA, FA Schorer 494-II. Den
Haag (NL), 23 april 1712 – Leiden (NL), 23
april 1712 (1 dag). Nederlands, pp. 1 ([7]).
Route: Nederlandse Republiek. Cultuur/
vermaak.
Kort verslag van een plezierreis van Samuel
Radermacher naar Leiden in 1712.
1712 II
Aanteekening der voornaamste saaken, gezien op de
Hollandsche Reis, begonnen den 9 & voleind den 23
mei 1712. Ms. Middelburg, ZA, FA Schorer
494-I. Dordrecht (NL), 9 mei 1712 – Gouda
(NL), 23 mei 1712 (14 dagen). Nederlands, pp.
6 ([1-6)]. Route: Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis van Samuel
Radermacher naar Noord-Holland in 1712.
Radermacher reisde van Dordrecht naar
Leiden, Utrecht en Amsterdam.
1712 III
Noordhollandsche Reis begonnen den 19 smorgens ten
9 & geeindigt den 21 Maij savonts ten 5 uuren
1712. Ms. Middelburg, ZA, FA Schorer 494III. Amsterdam (NL), 19 mei 1712 – Amsterdam (NL), 21 mei 1712 (2 dagen). Nederlands,
pp. 2 ([8-9]). Route: Nederlandse Republiek.
Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis van Samuel
Radermacher naar Enkhuizen en Alkmaar in
1712.
1712 IV
Speelreis Begonnen van Leiden den 8 Junij 1712. Ms.
Middelburg, ZA, FA Schorer 494-IV. Leiden
(NL), 8 juni 1712 – Leiden (NL), 22 juni 1712
(14 dagen). Nederlands, pp. 4 ([10-13]). Route:
Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis van Samuel
Radermacher naar Amsterdam, Utrecht en
Dordrecht in 1712.
1712 V
Land-togt den 27 Junij Ao 1712. Ms. Middelburg,
ZA, FA Schorer 494-V. Leiden (NL), 27 juni

1712 – Leiden (NL), 27 juni 1712 (1 dag). Nederlands, pp. 1. ([14]) Route: Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis van Samuel
Radermacher naar Den Haag en Delft in 1712.
1712 VI
Goesche Reise begonnen den 29 & geindigt den 31
Augustij 1712. Ms. Middelburg, ZA, FA Schorer 494-VI. Middelburg (NL), 29 augustus
1712 – Middelburg (NL), 31 augustus 1712 (2
dagen). Nederlands, pp. 1 ([15]). Route: Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van een plezierreis van Samuel
Radermacher naar Middelburg en Goes.
1717
Gendsche Reize gedaan bij gelegentheid der stucdinge
des Kaisers tot Grave van Vlaanderen. Ms. Middelburg, ZA, FA Schorer 494-VII. Middelburg
(NL), 6 oktober 1717 – Middelburg (NL), 23
oktober 1717 (17 dagen). Nederlands, pp. 18
([16-33]). Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek.
Cultuur/vermaak.
Verslag van een plezierreis van Samuel Radermacher van Middelburg naar Gent.
63. RATALLER DOUBLET, GEORGE
Journael van de Mechelse reyse, dec. 1653. Ms.
Leiden, UBL, Ltk 858. LSD n.v.t. (111 in het
compendium van egodocumenten). Den Haag
(NL), 19 december 1653 – Den Haag (NL), 23
maart 1655 (454 dagen). Nederlands, ff. 453.
Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Zaken.
Verslag van een reis van GEORGE RATALLER
DOUBLET (1600-55) naar de Zuidelijke Nederlanden tussen 1653-55. Rataller Doublet beschreef zijn bezigheden als raadsheer in Mechelen en omgeving.
LITERATUUR: Fruin 1868, 315-335; Fruin 1901,
195-244.
64. RECHTEREN, ADOLF HENDRIK VAN
Ms. Zwolle, HCO, HA Almelo 227. M. 092.
LSD 73. Arnhem (NL), 31 maart 1679 – An- 455 -
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gers (FR), 4 mei 1679 (34 dagen). Meertalig
(Nederlands ([1-17], [25-30]), Frans ([18-25]),
pp. [30]. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk. Incompleet.
Educatie.
Verslag van een educatiereis van ADOLF HENDRIK VAN RECHTEREN (1656-1731) naar Frankrijk in 1679. Van Rechteren reisde van Arnhem
via de Zuidelijke Nederlanden naar Parijs. Onderweg deed hij Antwerpen en Brussel aan.
Vanuit Parijs reisde hij door het Loiregebied.
Het verslag eindigt in Angers.
ADDENDA: Kasboekaantekeningen, waaronder
aantekening over Van Rechterens eigen reis
naar Frankrijk ([1-5]), uitgeleende bedragen
aan vrienden en familieleden ([6-9]), de reis
van zijn broer JOHAN WILLEM VAN RECHTEREN (1658-1718), heer van Verborch, naar Jeruzalem in 1686 ([10-11]), de reis van zijn
broer REINHARD VAN RECHTEREN (1659-1732)
naar Venetië ([12-13]), de reis van een ander
familielid in 1685 ([14-15]).
65. REEPMAKER, JOHAN
Dagboek van een reis door Duitsland, Italië en
Frankrijk. Ms. Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam, FA Reepmaker 26. LSD n.v.t. 1666-1671.
Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Italië, Frankrijk.
Verslag van een educatiereis van JOHAN REEPMAKER (1648-1686) naar Duitsland, Italië en
Frankrijk tussen 1666 en 1671. In Parijs had
hij een audiëntie bij LODEWIJK XIV
(1638-1715).
ADDENDA: Afschriften van de reisbeschrijving,
aantekening betreffende het handschrift
(Reepmaker s.d.).
66. RUYSCH, COENRAAD
Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout
1408. LSD n.v.t.
Twee verslagen in één band van COENRAAD
RUYSCH (1650-1731).
EDITIE: Ruysch 2017.
LITERATUUR: Jansen 2011, 92-95.
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1674
Journaal van de Reijs dewelke ick gedaen hebbe naer
Geneve int geselscap van de heer Dirck van Hoogeveen,
capitein van de Borgerij der Stade Leyde mijn wel geliefde Neve. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van
Berkhout 1408-I. M. 093. LSD n.v.t. Leiden
(NL), 3 mei 1674 – Genève (ZW), 11 juli 1674
(68 dagen). Nederlands, ff. 16 (ff. 1r-16v).
Route: Nederlandse Republiek, Duitsland,
Zwitserland. Educatie.
Eerste verslag van een educatiereis van Coenraad Ruysch naar Duitsland, Frankrijk en
Zwitserland in 1674 in het gezelschap van zijn
neef DIRCK VAN HOOGEVEEN. Ruysch trok van
Amsterdam via Friesland en Groningen naar
Hamburg. Hij reisde zuidelijk naar Leipzig,
maakte een omweg naar Dresden en vervolgde
zijn weg naar Augsburg en Ulm. Hij doorkruiste Zwitserland en verbleef enkele maanden in Genève. Ruysch verbleef langere tijd in
Hamburg (17-24 mei 1674) en Dresden (10-16
juni).
1674-1677
Reyse van Geneve naar Italie. Ms. Den Haag, NA,
FA Teding van Berkhout 1408-II. M. 094.
LSD n.v.t. Genève (ZW), 27 september 1674 –
Saumur (FR), 6 april 1677 (909 dagen). Nederlands, ff. 158 (ff. 17r-174v). Route: Zwitserland, Frankrijk, Italië, Frankrijk, Zwitserland,
Frankrijk. Incompleet. Educatie.
Tweede verslag van een educatiereis van Coenraad Ruysch naar Zwitserland, Italië en Frankrijk in 1674-77 in het gezelschap van zijn neef
Dirck van Hoogeveen. Na een bezoek van een
tweeënhalve maand in Genève stak Ruysch de
Mont Cenis over naar Italië. Hij bezocht Milaan en Bologna en trok naar Rome, waar hij
vier maanden verbleef. Hij verbleef vijf maanden in Florence en trok opnieuw naar Rome,
vanwaar hij een uitstapje maakte naar Napels.
Via de oostkust reisde Ruysch naar Venetië,
waar hij een maand spendeerde. Hij trok naar
Milaan en Turijn en stak opnieuw de Mont Cenis naar Genève over. Vanuit Lyon maakte hij
verschillende uitstapjes en keerde toen naar
Zuid-Frankrijk, waar hij Avignon, Marseille en
Toulouse bezocht. Hij keerde noordelijk naar
Bordeaux en het Loiregebied. Hij verbleef langere tijd in Nantes vanwege een slepende ziek-

te. Het verslag eindigt in Saumur. De rest van
het verslag is recentelijk verloren gegaan.
Ruysch verbleef langere tijd in Genève (11
juli-27 september 1674; 21 maart-29 mei
1676), Florence (10-27 november 1674; 27
april-12 september 1675), Rome (11 december-24 april 1675; 29 oktober-6 november; 27
november-9 januari 1676), Genua (25 september-8 oktober 1675), Livorno (9-15 oktober),
Napels (14-23 november), Venetië (23 januari-27 februari 1676), Milaan (5-12 maart), Lyon
(2 juni-12 juli; 20 augustus-9 september), Avignon (18-24 september), Marseille (27 september-6 oktober), Montauban (27 oktober-9 november) en Nantes (8 december-31 maart
1677).

1651-52
Verslag van een reis naar Engeland. Ms. Amsterdam, SM, coll. hss. 0438-VI. M. 095. Ca. 8
maart 1651 – ca. 20 april 1652 (ca. 402 dagen).
Nederlands, pp. 9 (52-60). Route: Nederlandse
Republiek, Frankrijk, Engeland. Diplomatie.

ADDENDA: Bul van de universiteit van Poitiers
(Bul als baccalaureus utriusque juris 1677; Bul als
doctor utriusque juris 1677); reizigersportret van
JACOB-FERDINAND VOET (1639-1689), gemaakt in Rome in 1675.
CORRESPONDENTIE: Een Franse brief van CONSTANTIJN HUYGENS (1596-1687), 1) Den
Haag, 28 maart 1675 (ePistolarium).

ADDENDA: Verbalen van het gezantschap (SG
8460-8462).

67. SCHAGEN, ADRIAEN
Verslagen van reizen naar Zweden, Polen, Frankrijk,
Engeland en Duitsland, teksten van verdragen en politieke handelingen. Ms. Amsterdam, SM, coll. hss.
0438. LSD 41.
Vier verslagen in één band van ADRIAEN SCHAGEN (1633-99). De verslagen zijn niet chronologisch geordend. Het hele manuscript zelf
bestaat uit dertien onderdelen.
ADDENDA: Een Latijnse verhandeling over Polen (5-12); kopie van een verdrag tussen
Zweden en de Republiek, afgesloten op 1
september 1640, inclusief een geheim artikel
(13-33); tekst in het Latijn van het verdrag
van Suderoke, afgesloten tussen de Republiek en Zweden op 15 augustus 1645
(37-42); tekst in het Latijn van het verdrag
van Elbing, afgesloten in september 1656
(45-51); aantekeningen over de diplomatieke
verhoudingen met Zweden (61-67); een Latijnse verhandeling over de Zweeds-Poolse
troonaanspraken (69-76).

Verslag van een diplomatieke reis van Adriaen
Schagen naar Frankrijk en Engeland in
1651-52 in het gezantschap van JACOB CATS
(1577-1660), GERARD SCHAAP (1599-1655) en
PAULUS VAN DER PERRE (ca 1598-1653). LODEWIJK HUYGENS (1631-99) en GEORGE DE MEY
(1628-1712) (Huygens 1651-1652; De Mey
1840, 205-214) schreven ook een verslag over
de reis. Het verslag werd opgetekend in 1659.

1656
Reyse gedaen by Adriaen Schagen [...] aan de croonen
van Sweden ende Polen inden jaere 1656. Ms. Amsterdam, SM, coll. hss. 0438-XII. M. 096. Amsterdam (NL), 9 maart 1656 – Amsterdam
(NL), 7 november 1656 (238 dagen) Nederlands, pp. 200 (90-290). Route: Nederlandse
Republiek, Duitsland, Polen, Denemarken,
Nederlandse Republiek. Diplomatie.
Verslag van een diplomatieke reis van Adriaen
Schagen naar Polen in 1656 in het gezantschap
van GOVERT VAN SLINGELANDT (1623-90), FREDERIK VAN DORP (1612-79), PIETER DE HUYBERT
(1622-95) en JOHAN ISBRANDTSZ
(1621-1702). Schagen reisde per schip naar
Hamburg en reisde via land naar Lübeck en
Gdańsk. Hij keerde terug per schip via
Kopenhagen.
ADDENDA: Afstandlijst (77-81); tekst van het
reglement van november 1656, waarin de
Staten van Holland de traktementen van de
ambassadeurs vastlegden (82-84); namenlijst
van de leden van het gezantschap (87); minuut van het journaal van het gezantschap
(SG 8493).
EDITIE: Schagen 1968.
1660
Verslag van een reis naar Breda. Ms. Amsterdam,
SM, coll. hss. 0438-XIII. M. 097. Nederlands,
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pp. 22 (291-313). 16 mei 1660 – 2 juni 1660
(16 dagen). Route: Nederlandse Republiek.
Diplomatie.
Verslag van een reis van Adriaen Schagen naar
Breda in 1660 om daar de Engelse koning KAREL II (1630-85) te zien.
1661-62
Verslagen van een reis naar Spa. Ms. Amsterdam,
SM, coll. hss. 0438-I. M. 098. Nederlands, pp.
3 (1-3). Alkmaar, zomer 1661; zomer 1662.
Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort verslag van twee korte reizen van
Adriaen Schagen naar Spa in de zomer van
1661 en 1662. Schagen reisde van Alkmaar
naar Spa en reisde terug via Kleef. In 1662
maakte hij een vergelijkbare tocht.
68. SCHELLINKS, WILLEM
Ms. Kopenhagen, Kongelige Bibliotëk, Ny
Kgl. Saml. 370-I-IV. LSD n.v.t.
Vier reisverslagen in drie banden van WILLEM
SCHELLINKS (1623-78). Het betreft een netversie, deels gebaseerd op LAMBERT VAN DEN BOS’
Wegh-wyser uit 1665, waarschijnlijk geschreven
tussen 1665 en 1668. Het verslag was waarschijnlijk bedoeld ter uitgave. Een zeventiende-eeuwse kopie van de laatste drie verslagen
ligt in de Bodleian Library in Oxford (Ms.
D’Orville 558-560).
1646
Reisverslag naar Frankrijk. Amsterdam (NL), 7
april 1646 – Amsterdam (NL), 10 oktober
1646 (183 dagen). Nederlands, pp. 48. Route:
Nederlandse Republiek, Frankrijk, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van een kunstenaarsreis van Willem
Schellinks in 1646 naar Frankrijk. Hij werd
vergezeld door de kunstenaar LAMBERT DOOMER (1624-1700). Hij ging scheep in Texel en
voer naar Nantes. Vandaar bezocht hij de
Loirestreek en Parijs. Schellinks verbleef langere tijd in Nantes (17 mei-3 juli), Saumur
(10-18 juli), Parijs (11 augustus-7 september)
en Rouen (8-24 september).
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ADDENDA: Latere inhoudsopgave, mogelijk
vervaardigd door een nazaat van Schellinks
(p. *1); verschillende tekeningen van landschappen en stadsgezichten (RKD; Alsteens
en Buijs 2008, 71-189).
LITERATUUR: Van den Berg 1942, 1-31; Schulz
1970, 415-425; Steland 1986, 344-348;
Alsteens en Buijs 2008, 71-189.
EDITIE: Schellinks 2008, 345-369.
1661-63
Tijdt en Plaatz wijzer weegens de Reijze gedaan bij
Monsr. Jaq. Thierrij junior & Willem Schellinks
door 1. Engelandt, 2. Vrankrijck, 3. Italia, 4. Sicilien, 5. Malta, 6. Duijslandt, 7. Zwitzerlant, 8.
Nederlandt, etc. Amsterdam (NL), 14 juli 1661 –
Dieppe (FR), 19 april 1663 (635 dagen). Nederlands, pp. 270 (48-317). Route: Nederlandse
Republiek, Engeland, Frankrijk. Educatie.
Eerste deel van een verslag van een educatiereis naar Engeland, Frankrijk, Italië, Malta,
Duitsland en Zwitserland tussen 1661 en 1665
van Willem Schellinks. Dit deel beschrijft de
reis naar Engeland tussen 1661 en 1663. Schellinks begeleidde de dertienjarige reiziger
JACQUES THIERRY JR. (1648-1709) en vervaardigde op verzoek van de advocaat LAURENS
VAN DER HAM (1621-78) honderdtwintig topografische tekeningen, waarvan er 61 werden
opgenomen in diens Atlas. Schellinks ging
scheep in Hellevoetsluis en reisde naar Dover.
Hij verbleef langere tijd in Londen en bezocht
onder andere Hampton Court, Oxford, Bath
en Salisbury. Hij stak het Kanaal over tussen
Rye en Dieppe.
ADDENDA: Laissez-passer voor de reis naar
Frankrijk; aantekeningen over de bezienswaardigheden van Londen; verschillende tekeningen van landschappen en stadsgezichten, onder andere van Dover, Canterbury en
Stonehenge (RKD; Schellinks 1993, 23-28;
Alsteens en Buijs 2008, 71-189).
LITERATUUR: Schellinks 1993, 1-29; Alsteens en
Buijs 2008, 71-189.
EDITIE: Schellinks 1993.
1663-64
Dagh-register wegens onse reijsze in en door Vranckrijck, behelzende een korte aentekeninge van al het

geene wij in onze reijze door het zelve rijck aanmerckelijckst hebben gezien. Dieppe (FR), 20 april
1663 – Rome (IT). Nederlands, pp. 473
(318-791). Route: Frankrijk, Zwitserland,
Frankrijk, Italië. Educatie.
Tweede deel van het verslag van bovengenoemde educatiereis. Dit deel beschrijft de reis
naar Frankrijk en Zwitserland tussen 1663 en
1664. Schellinks reisde van Rouen naar Parijs,
waar hij langere tijd bleef. Hij trok langs de
Loirestreek en reisde door naar Bordeaux,
Montpellier en Marseille. Hij bezocht Genève
en Lyon en trok door naar Italië. Het deel eindigt in Rome. Schellinks verbleef langere tijd
in Rouen (23 april-10 mei), Parijs (11 mei-28
juni), Bordeaux (7-27 september) en Rome.
ADDENDA: Lijst van plaatsen in Frankrijk (370I); gedrukte inventaris uit 1659 van de tombe van Saint-Denis; ingebonden reisgidsen;
beschrijvingen van Romeinse palazzi; verschillende tekeningen van landschappen en
stadsgezichten (RKD; Alsteens en Buijs
2008, 71-189).
LITERATUUR: Aikema 1983, 15-20; Alsteen en
Buijs 2008, 347-351.
EDITIE: Schellinks 2008, 372-437.
1664-65
Reis naar Italië, Malta, Oostenrijk en Duitsland.
Rome (IT), 1664 – Amsterdam (NL), augustus
1665. Nederlands, pp. 577 (794-1371). Route:
Italië, Malta, Zwitserland, Duitsland, Nederlandse Republiek. Educatie.
Derde deel van het verslag van bovengenoemde educatiereis. Dit deel beschrijft de reis vanaf Rome naar Napels, Sicilië en Malta. Schellinks keerde terug via Napels, Rome en
Venetië. Hij trok de Oostenrijkse Alpen over,
bezocht Duitsland en Zwitserland en keerde
terug naar Amsterdam.
ADDENDA: Verschillende tekeningen van landschappen en stadsgezichten, onder andere
van de Vesuvius, Napels, Stromboli, Palermo, de Calabrische kust, Messina, de Etna,
Syracuse en Valletta (RKD; Alsteens en Buijs
2008, 71-189)
LITERATUUR: Aikema 1983.

69. TEDING VAN BERKHOUT, JAN
Twee verslagen in twee banden van JAN TEDING VAN BERKHOUT (1713-66).
1738
Verslag van een uitstapje naar Breda van mr. Jan Teding van Berkhout met aantekeningen omtrent buitenplaatsen aan de Vecht. Ms. Den Haag, NA, FA
Teding van Berkhout 352. LSD n.v.t. Nederlands, pp. [6]. 1738. Route: Nederlandse Republiek. Incompleet. Cultuur/vermaak.
Onvolledig verslag van een reis van Jan Teding
van Berkhout naar Breda in 1738. Het betreft
losse aantekeningen.
1739-41
Journal de mon voiage fait avec Monsieur Egmond
vander Nieuwburg, envoijé extraordinaire et plentipotentiaire de leur haute puissance a la our de Naple.
Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout
353. LSD n.v.t. 1739 – 1741. Frans. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk, Italië, Frankrijk, Engeland. Incompleet. Educatie.
Verslag van een educatiereis van Jan Teding
van Berkhout naar Italië, Frankrijk en Engeland in 1739-1741. Hij reisde naar Napels in
het gezantschap van JOHANNES AEGIDIUS VAN
EGMOND VAN DER NIJENBURG (1675-1747). Teding van Berkhout reisde door de Zuidelijke
Nederlanden naar Frankrijk en trok bij Lyon
de Mont Cenis over naar Italië. Hij bezocht
onder andere Rome, Napels, Florence, Bologna en Venetië. Hij keerde terug en bezocht
Zuid-Frankrijk. Hij keerde noordelijk naar
Parijs en stak het Kanaal over naar Londen.
Verschillende pagina’s ontbreken (195-210;
227-252; 261-280; 297-308).
ADDENDA: Franse en Italiaanse reisaantekeningen (Teding van Berkhout 1739-1741c), bestaande uit een lijst van Italiaanse boeken
([1-2]); Italiaanse aantekeningen over Napels,
getiteld ‘Breve e generale cognitione di Napoli e suo regno’ ([3-9)]; Franse reisaantekeningen over bezienswaardigheden in Rome
([10-41]); Italiaanse aantekeningen ([42-44]);
plattegrond van de beelden in het Palazzo
degli Uffizi in Florence, getiteld ‘L’ordre des
statues et des bustes comme elles sont ran- 459 -
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gées dans la galerie du grand duc a Florence’
([45]); lijst met namen ([46]). Lijst met meegenomen boeken en kleding (Teding van
Berkhout 1739); lijst van aangeschafte Italiaanse gravures (Teding van Berkhout s.d.);
verbaal van het gezantschap (SG 8741).
CORRESPONDENTIE: Briefwisseling met zijn
oom PAULUS TEDING VAN BERKHOUT
(1676-1747), getiteld ‘Dialogues entre absents’ (Teding van Berkhout 1739-1741b).
- Dertig aanvullende brieven aan Paulus, 1)
Brussel, 2 maart 1739; 2) Lyon, 9 april; 3) 15
april; 4) 30 april; 5) 25 mei; 6) Napels, 11
augustus; 7) 22 september; 8) 27 oktober; 9)
17 november; 10) Rome, 12 december; 11) 2
januari 1740; 12) 30 januari; 13) 12 februari;
14) maart; 15) 9 april; 16) Florence, 16 april;
17) Venetië, 20 mei; 18) 10 juni; 19) Milaan,
6 juli; 20) Lyon, 20 augustus; 21) Montpellier, 1 oktober; 22) Bordeaux, 19 november;
23) Parijs, 23 december; 24) 29 december;
25) 6 februari 1641; 26) 5 maart; 27) 2 april;
28) 8 april; 29) Londen, 12 mei; 30) 16 juni.
- Brieven aan zijn broers PIETER (1711-44)
en COENRAAD (1714-70) uit Landrecy, Lyon,
Marseille, Livorno, Napels, Rome, Florence,
Venetië, Verona, Milaan, Turijn, Genève,
Lyon, Montpellier, Bordeaux, La Rochelle,
Poitiers, Parijs, Londen en Delft (Teding van
Berkhout 1739-1744).
- Aanvullende brieven (Van Aerssens et al.
1739-1741): brieven van CORNELIS VAN AERSSEN (1646-1728) op Rhijnlust en te Leiden;
brieven van zijn broer Coenraad, JOHANNA
ELISABETH VAN DER DUSSEN (1711-40) en zijn
zus SUSANNA MARIA TEDING VAN BERKHOUT
te Leiden (1715-79); brieven van Paulus Teding van Berkhout te Amsterdam en Leiden;
brieven van Susanna Maria Teding van Berkhout te Delft en Leiden; een brief van M.M.
BETHMAN te Bordeaux; twee brieven van DU
CANGE te Padua en Venetië; een brief van
JOHANNES CLEPHANE te Lyon; een brief van
COUDERC te Parijs; twee brieven van ADAM
PHILIPS VAN DER DUYN (1716-39) en G. SCHEPERS te Den Haag en op Hofvliet; een brief
van A.S. VAN DER DUYN te Den Haag; twee
brieven van Johannes Aegidius van Egmond
van der Nijenburg te Napels; een brief van
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GEORGE FLINT te Parijs; twee brieven van GIUSEPPE GUAVINONE te Rome; een brief van
HOOFT te Amsterdam; vier brieven van C.
VAN DER HOOP te Den Haag en Amsterdam;
drie brieven van J. HOP te Den Haag; een
brief van THEODORE JACOBSEN te Londen;
een brief van de anonymus J.K. te Londen;
drie brieven van de anonymus LAMBERT uit
Parijs; brieven van W. MALTZHAN te Napels,
Parijs, Leiden en Den Haag; drie brieven van
HOGGUER SCHERER, SALOMÉE SCHERER en S.
HORUTENER te Lyon; twee brieven van GASPAR SCHERER te Lyon; een brief van LE
VRAIJ te Leiden; twee brieven van J. WILLIAMS te Parijs.
POËZIE: Twee sonnetten getiteld ‘A l’occassion
du heureuse arrivée à Florence de Monsieur
le baron Bakhaut’, mogelijk van de hand van
de reiziger (Teding van Berkhout 1740).
LITERATUUR: Vlaardingerbroek 2012, 107-136.
70. TEDING VAN BERKHOUT, PIETER
Relation du voiage depuis la Haije ius qua Paris. Ms.
Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 219.
M. 099. LSD n.v.t. Den Haag (NL), 3 juni
1664 – Lyon (FR), 6 november 1664 (153 dagen). Frans, pp. 88. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk. Incompleet. Educatie.
Verslag van een educatiereis van PIETER TEDING VAN BERKHOUT (1643-1713) naar Frankrijk in 1664. Teding van Berkhout reisde via de
Zuidelijke Nederlanden naar Parijs. Hij promoveerde in Bourges. Het verslag eindigt in
Lyon.
LITERATUUR: Frank-van Westrienen 2007.
71. THIJS, JOHAN
Reijsboeck van Johan Thijs en aenteykening van Munster in de provincien, Vranckreyk en Engelant, tussen
t’ jaar 1646 en 1648. Ms. Leiden, UBL, Thijs.
106 bis I. LSD 35.
Twee verslagen in één band van JOHAN THIJS
(1621-53).
ADDENDA: Lijsten van kleding, boeken, adressen, afstanden en reiskosten.

1646
Ms. Leiden, UBL, Thijs. 106 bis I-I. M. 100.
Leiden (NL), 1 augustus 1646 – Leiden (NL),
25 september 1646 (54 dagen). Meertalig
(Frans en Nederlands), ff. 22 (ff. 79r-101v).
Route: Nederlandse Republiek, Duitsland.
Diplomatie.
Verslag van een diplomatieke reis van Johan
Thijs naar Münster in Duitsland in 1646.
ADDENDA: Verbalen, minuten van verbalen en
bijlagen van het gezantschap naar Münster
in 1646, hierboven genoemd (SG
8411-8427).
1646-48
Ms. Leiden, UBL, Thijs. 106 bis I-II. M. 101.
Leiden (NL), 25 oktober 1646 – Leiden (NL),
1 mei 1648 (546 dagen). Meertalig (Nederlands
(102-104), Frans (105-138), pp. 36 (102-138).
Route: Nederlandse Republiek, Frankrijk, Engeland, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van een educatiereis van Johan Thijs
naar Frankrijk en Engeland in 1646-48 in het
gezelschap van de oriëntalist JOB LUDOLF
(1624-1704). Thijs ging in 1646 scheep in Hellevoetsluis en arriveerde in Dieppe. Hij bezocht Caen en Parijs en reisde langs het Loiregebied. Door ziekte werd hij opgehouden in
Nîmes. Hij stak het Kanaal over en bezocht
Londen. Hij ging scheep in Gravesend en arriveerde in Brielle, vanwaar hij doorreisde naar
Leiden.
CORRESPONDENTIE: Een brief aan CLAUDE DE
SAUMAISE (1588-1653), 1) 1647 (Leiden,
UBL, PAP 7).
EDITIE: Thijs 1975, 32-73.
72. TIMMERS, IGNATIA GEERTRUIDA
Dag register van de commissi begonnen den 18 augustus 1729 na Zeelandt. Ms. Middelburg, ZA, FA
Schorer, 1546-1983, 395. LSD 136. Rotterdam
(NL), 18 augustus 1729 – Schiedam, 9 september 1729 (21 dagen). Nederlands, pp. 11. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Cultuur/
vermaak.

Verslag van een plezierreis per jacht van IGNATIA GEERTRUIDA TIMMERS (1714-33) naar de
Zuidelijke Nederlanden in 1729 in het gezelschap van haar ouders JOHAN (1684-1738) en
SUZANNE LIBERTINE (1684-1732), haar oudere
zus ALETTA JOHANNA (1707-75), de heren VAN
BENTINCK en VAN SCHOONHEETEN, de heer
SLOTERDIJCK en zoon en de heer VAN BAERLE
en dochter. Timmers reisde van Rotterdam
naar Middelburg, Antwerpen en Brussel en
keerde terug via Dordrecht.
LITERATUUR: Moss 2018, 99-112.
73. TJASSENS, DANIEL
Reisbeschrijving van Groningen via Amsterdam, Den
Haag, Leiden enz. naar Londen, Frankrijk, Rome,
Genève, Parijs enz. Ms. Groningen, GA, Verzameling
afschriften
en
reproducties,
1360-1942, 1069. M. 102. LSD n.v.t. Groningen (NL), 23 april 1683 – Hampton Court
(EN), 23 mei 1683 (30 dagen). Nederlands, pp.
57. Route: Nederlandse Republiek, Engeland.
Incompleet. Educatie.
Kopie van een verslag van een educatiereis van
DANIEL TJASSENS (1660-1713) naar Engeland,
Frankrijk, Italië en Zwitserland in 1683 en
1684. Het verslag eindigt in Engeland. De auteur reisde van Groningen naar Franeker en
Amsterdam en ging scheep in Rotterdam. Hij
verbleef langere tijd in Londen.
CORRESPONDENTIE: Acht Nederlandse brieven
aan zijn oom BERNARD TJASSENS, 1) Londen,
15 mei 1683, 2) Parijs, 21 mei; 3) Blois, circa
juli, 4) 10 oktober, 5) 30 oktober, 6) Parijs,
23 december, 7) 5 februari 1684, 7) Blois, 26
maart.
ADDENDA: Reisaantekeningen.
74. VASSY, CORNELIA CAROLINA DE
Journaal van het plesier rijsje. Ms. Utrecht, UA, FA
Mertens van Sevenhoven 984. LSD 169. Middelburg (NL), 25 juni 1748 – Oudenbosch
(NL), 28 juni 1748 (3 dagen). Nederlands, pp.
25. Route: Nederlandse Republiek. Cultuur/
vermaak.
Onvolledig en kort verslag van een plezierreis
van CORNELIA CAROLINA DE VASSY naar Den
Haag in 1748 in het gezelschap van het echt- 461 -
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paar THIBAUT en hun dochters, LEENDERT BOMME en zijn twee zonen, ELIAS DE HAZE
(1689-1752) en zijn echtgenote CATHARINA
EMANTS (1715-12). Het verslag is in rijmvorm
geschreven. De Vassy reisde van Middelburg
naar Goes. Ze maakte een kort uitstapje naar
Bergen op Zoom om de schade van de Oostenrijkse Successieoorlog te bezien. Het verslag eindigt nabij Roosendaal.
ADDENDA: Later kasboek van 1751-1761
(6-25).
LITERATUUR: Moss 2018, 99-112.
EDITIE: De Vassy 2017.
75. VEGELIN VAN CLAERBERGEN, ERNST
FREDERIK
Ma journal de France l’an 1668 et 1669. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga – Vegelin
van Claerbergen 83. M. 103. LSD 59. Leeuwarden (NL), 8 september 1668 – Rotterdam
(NL), 27 april 1670 (589 dagen). Nederlands,
pp. 62 (397-419; 520-560). Route: Nederlandse
Republiek, Frankrijk, Nederlandse Republiek.
Incompleet. Educatie.
Onvolledig verslag van een educatiereis van
ERNST FREDERIK VEGELIN VAN CLAERBERGEN
(º1648) naar Frankrijk in 1668-70. Aan de paginering is af te leiden dat verschillende katernen ontbreken. Vegelin van Claerbergen reisde
van Leeuwarden naar Parijs, waar hij langere
tijd verbleef.
ADDENDA: Opmerkingen over Frankrijk, getiteld ‘Mores animadversiones et consuetudines Parisienses, Parisiis 1669’ (193-215); opmerkingen over Parijs in het Frans, getiteld
‘On peut voir a Paris’ (295-300), kasboekaantekeningen (335), anekdotes die de schrijver uit gesprekken haalde, getiteld ‘Les utilitez de ma conversation pendant mon
voyage’ (613-744); provenanceaantekening
(751).
76. [VEGELIN VAN CLAERBERGEN, HESSEL]
Reisverslag naar Duitsland. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen 3724. M. 104. LSD 69. Leer (D), 30 mei
1677 – Hannover (D), 27 juli 1677 (57 dagen).
Nederlands, pp. [26]. Route: Duitsland. Incompleet. Zaken.
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Onvolledig en ongepagineerd verslag va naar
Duitsland in 1677. De auteur vergezelde zijn
vader PHILIP ERNST (1613-93) die de landerijen
van zijn werkgever HENDRIK CASIMIR
(1657-96), prins van Nassau-Dietz, moest inspecteren. Vegelin van Claerbergen reisde van
Leer naar Hannover en maakte verschillende
uitstapjes in de buurt. Het verslag wordt door
het Tresoar toegeschreven aan HESSEL VEGELIN VAN CLAERBERGEN (1655-1715).
77. VEGELIN VAN CLAERBERGEN, JOHAN
Elf verslagen in elf banden van JOHAN VEGELIN VAN CLAERBERGEN (1690-1773).
ADDENDA: Tekst van een beschrijving van zijn
krijgsverrichtingen tijdens de Spaanse
successieoorlogen (Tekst van een beschrijving
1709-1710); kasboek van 1709 tot 1712 (Vegelin van Claerbergen 1709-1712).
1707
Verhael van mijn eerste reijs buiten Frieslant gedaen
met mijn jongste Broeder, Leffring, syn vrouw, en
Anne Bijters op de toure met sijn huisgesin sampt
fiscael Geringa en syn vrouw. met Anne Bijters voorscreve schip. Ao 1707. Ms. Leeuwarden, Tresoar,
FA Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen
4036. LSD 109. Joure (NL), 15 juni 1707 –
Joure (NL), 27 juni 1707 (12 dagen). Nederlands, pp. [7]. Route: Nederlandse Republiek.
Cultuur/vermaak.
Ongepagineerd verslag van een plezierreis per
schip van Johan Vegelin van Claerbergen naar
Amsterdam in het gezelschap van zijn broer
ASSUERUS (1687-1771), WIJNOUT LEFFRING en
zijn vrouw, ANNE BIJTERS en zijn gezin en GERINGA en zijn vrouw. Vegelin van Claerbergen
reisde van Joure naar Alkmaar en Amsterdam.
1708 I
Verhael van de reijs gedaen bij mij gedaen met Wijnout Leffring, naer den hage en mijn eedt als Rentemeester voor de Raadt van Staten af te leggen. Ms.
Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen 4037b. LSD 109. Joure
(NL), 21 april 1708 – Joure (NL), 29 april 1708
(8 dagen). Nederlands, pp. [5]. Route: Nederlandse Republiek. Zaken.

Ongepagineerd verslag van een zakenreis van
Johan Vegelin van Claerbergen naar Den Haag
in 1708 in het gezelschap van Wijnout Leffring. Vegelin van Claerbergen reisde van Joure
naar Den Haag om beëdigd te worden tot
rentmeester van de geestelijke goederen in
Kempenland in de meijerij van Den Bosch.
1708 II
Beschrijvinge van de reijs gedaen in Hollant en Brabant op de verpaghtinge der Tienden voor 1709 door
J.V.VC. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van
Eysinga – Vegelin van Claerbergen 4037. LSD
109. Harlingen (NL), 25 juni 1708 – Joure
(NL), 28 juli 1708 (33 dagen). Nederlands, pp.
[13]. Route: Nederlandse Republiek. Zaken.
Ongepagineerd verslag van een zakenreis van
Johan Vegelin van Claerbergen naar Den Haag
en Breda als restmeester.
1709
Beschrijvinge van mijn reijs en veltogt Ao 1709 en
daar toe relative brieven. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen 4038. LSD 109. Harlingen (NL), 15 juni
1709 – Joure (NL), 8 juli 1709 (23 dagen). Nederlands, pp. [22] ([9-31]). Route: Nederlandse
Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Militair.
Ongepagineerd verslag van een militaire reis
van Johan Vegelin van Claerbergen naar de
Zuidelijke Nederlanden in 1709. De auteur
was gestationeerd in Doornik, Bergen en
Brussel.
ADDENDA: Verslag in geheimschrift ([1-8]);
reisaantekeningen op een los katern (pp. 7).
CORRESPONDENTIE: Zeventwintig brieven van
de reiziger aan zijn vader Hessel Vegelin van
Claerbergen (1655-1715), 1) Gent, 29 juni
1709 ([33-36]), 2) Doornik, 11 juli ([37-41]),
3) 11 juli ([42-49]), 4) 18 juli ([50-56]), 5) 25
juli ([57-60], 6) 28 juli ([64-70]), 7) 1 augustus
([71-82], exclusief twee losse blaadjes), 8) 4
augustus ([83-88]), 9) 4 augustus ([89-93]),
10) 11 augustus ([94-97]), 11) 15 augustus
([98-101]), 12) 18 augustus ([102-109]), 12)
22 augustus ([110-117]), 13) 25 augustus
([118-121]), 14) 29 augustus ([122-127]), 15)
5 september ([128-133]), 16) 8 september

([134-137]), 17) Bergen, 21 september
([138-140]), 18) 26 september ([141-144]),
19) 29 september ([145-148]), 20) 3 oktober
([149-152]), 21) 5 oktober ([153-156]), 22) 12
oktober ([157-160]); 23) 17 oktober
([161-164]), 24) 19 oktober ([165-168]), 25)
20 oktober ([169-172]), 26) Brussel, 30 oktober ([173-176]), 27) 4 november ([177-182]).
Een brief van de reiziger aan zijn broer, Philips Frederik (1685-1738) of Assuerus Vegelin van Claerbergen (1687-1771), 1) Bergen,
25 juli 1709 ([61-63]).
1710
Reisverslag naar de Zuidelijke Nederlanden. Ms.
Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen 4041. LSD 109. 1710. Nederlands, pp. [46]. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse
Republiek. Militair.
Ongepagineerd verslag van een militaire reis
van Johan Vegelin van Claerbergen naar de
Zuidelijke Nederlanden in 1710. Het verslag is
geschreven in geheimschrift.
1711
Reysen na ‘t leger, na den Bosch, weder na ‘t leger,
schielyke reys na Vrieslant ende veltogt. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga – Vegelin van
Claerbergen 4042. LSD 109. 1711. Nederlands, pp. [16]. Route: Nederlandse Republiek,
Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Militair.
Ongepagineerd verslag van een militaire reis
van Johan Vegelin van Claerbergen naar Den
Bosch in 1711. De reiziger was gestationeerd
in Gent en Douai. Het verslag is geschreven in
geheimschrift.
CORRESPONDENTIE: Tien brieven van de reiziger aan zijn vader Hessel Vegelin van Claerbergen (1655-1715), 1) Leeuwarden, 8 mei
1711 ([17-20]), 2) Rotterdam, 12 mei
([21-22]), 3) Gent, 17 mei ([23-24)], 4) Leeuwarden, 24 mei ([25-28]), 5) 28 mei ([29-35]),
6) Douai, 30 mei ([36-39]), 7) Leeuwarden, 4
juni ([40-43]), 8) Douai, 11 juni ([44-47]), 9)
Hénin-Liétard, 18 juni ([48-51]), 10) 25 juni
([52-55]).
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1712
Reijs na den Bosch en in de meijerije op de verpagtinge
Ao 1712. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van
Eysinga – Vegelin van Claerbergen 4043. LSD
109. 1712. Nederlands, pp. [6]. Route: Nederlandse Republiek. Zaken.
Ongepagineerd verslag van een zakenreis van
Johan Vegelin van Claerbergen naar Den
Bosch in 1712 als rentmeester. Het verslag is
geschreven in geheimschrift.
1713
Reijs na den Bosch op de Verpagtinge ao. 1713. Ms.
Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen 4044. LSD 109. 1713. Nederlands, pp. [4]. Route: Nederlandse Republiek. Zaken.
Ongepagineerd verslag van een zakenreis van
Johan Vegelin van Claerbergen naar Den
Bosch in 1713 als rentmeester. Het verslag is
geschreven in geheimschrift.
1714
Reis naar Duinkerken. Ms. Leeuwarden, Tresoar,
FA Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen
4045. LSD 109. 1714. Nederlands. Militair.
Verslag van een reis van Johan Vegelin van
Claerbergen naar Duinkerken in 1714.
1715
Reis naar Maastricht, Aken, Luik, Huij en Namen.
Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga –
Vegelin van Claerbergen 4046. LSD 109. 1715.
Nederlands. Route: Nederlandse Republiek,
Duitsland, Zuidelijke Nederlanden, Nederlandse Republiek. Militair.
Verslag van een reis van Johan Vegelin van
Claerbergen naar Duitsland en de Zuidelijke
Nederlanden in 1715. De auteur reisde naar
Maastricht, Luik en Namen.
1716
Reis naar Maastricht. Ms. Leeuwarden, Tresoar,
FA Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen
4047. LSD 109. 1716. Nederlands. Route: Nederlandse Republiek. Militair.
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Verslag van een reis van Johan Vegelin van
Claerbergen naar Maastricht in 1716.
77. VEGELIN VAN CLAERBERGEN, NEHEMIA
Journalen van een reis van Nehemia Vegelin van
Claerbergen naar Vlaanderen, Frankrijk, Spanje,
Italië, Zwitserland en Duitsland. LSD 119.
Eén verslag in vier banden van NEHEMIA VEGELIN VAN CLAERBERGEN (1691-1739).
ADDENDA: Bul wegens het behalen van de
graad van doctor in de rechten (Bul voor Nehemia 1718).
CORRESPONDENTIE: Brieven aan Nehemia tussen 1720 en 1739 (5038).
LITERATUUR: De Boer 1905, 279-299.
1718-19
De Flandre. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van
Eysinga – Vegelin van Claerbergen 5034. Gent
(ZN), 17 augustus 1718 – Bayonne (FR), 6 juli
1719 (319 dagen). Frans, pp. 511. Route: Nederlandse Republiek, Zuidelijke Nederlanden,
Frankrijk, Spanje. Educatie.
Verslag van een educatiereis van Nehemia Vegelin van Claerbergen naar de Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk en Spanje in 1718-1719.
Vegelin van Claerbergen reisde door de Zuidelijke Nederlanden naar Parijs, waar hij enkele
maanden spendeerde. Hij reisde zuidelijk naar
Spanje en bezocht Pamplona en Madrid. Hij
keerde terug naar Frankrijk. De eerste band
eindigt in Bayonne.
1719
Voyage de France. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA
Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen 5035.
Bayonne (FR), juli 1719 – Antibes (FR), december 1719 (>121 dagen). Frans, pp. 392.
Route: Frankrijk. Educatie.
Verslag van een educatiereis van Nehemia Vegelin van Claerbergen naar Frankrijk in 1719
in het gezelschap van JOHAN WILLEM
(1682-1737), baron van Ripperda. Vegelin van
Claerbergen bezocht onder andere Avignon,
Marseille en Monaco.

1719-20 I
Voyage de Italie. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA
Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen 5036.
Antibes (FR), 18 december 1719 – Rome (IT)
1720. Frans, pp. 512. Route: Frankrijk, Italië.
Educatie.
Verslag van een educatiereis van Nehemia Vegelin van Claerbergen naar Italië in 1719 en
1720. Vegelin van Claerbergen bezocht onder
andere Genua, Milaan, Venetië en Rome.
1719-20 I
Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga –
Vegelin van Claerbergen 5037. Rome (IT),
1720 – juli 1720. Frans, pp. 626. Route: Italië,
Frankrijk, Zwitserland en Duitsland, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van een educatiereis van Nehemia Vegelin van Claerbergen naar Italië, Frankrijk,
Zwitserland en Duitsland in 1719 en 1720.
78. VINNE, VINCENT LAURENSZ. VAN DER
Twee verslagen in twee banden van VINCENT
LAURENSZ. VAN DER VINNE (1628-1702).
1652-55
Dagelijckse aentekeninge, van ‘t geene ick, in mijn reijs
onthoudens waerdich gesien ende bewandelt hebben, etc.
bij mij Vincent Laurensz vander Vinne, anno 1652.
Ms. Haarlem, NHA, Bibliotheek NHA 9679,
44-001550 M. M. 105. LSD 44. Haarlem (NL),
21 augustus 1652 – Haarlem (NL), 22 oktober
1655 (1141 dagen). Nederlands, pp. 286. Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Frankrijk, Nederlandse Republiek. Educatie.
Verslag van de kunstenaarsreis van Vincent
Laurensz. van der Vinne naar Duitsland, Zwitserland en Frankrijk in 1652-55 in het gezelschap van de schilders GUILLAUME DUBOIS
(1623-61), DIRCK HELMBREEKER (1633-96) en
CORNELIS BEGA (1631-64) en de schoenmakersgezel JOOST BOELEN (ºca. 1633). Een tweede, bewerkte versie van het verslag is lange tijd
na de reis opgeschreven, in ieder geval na
1662. De eerste versie is getiteld Memoriael ofte
dagelijcxse aentekeninge (...). Daarnaast is er een
fragmentarisch achttiende-eeuws afschrift,
voorheen uit de Amsterdamse kunstcollectie

I.Q. van Regteren Altena, gemaakt door de nazaat VINCENT JANSZN. VAN DER VINNE
(1736-1811). Dit afschrift bevat zeven landschapstekeningen. Van der Vinne reisde van
Haarlem naar Duitsland en volgde de Rijn tot
Keulen, waar hij vier maanden verbleef om te
werken. Hij vervolgde zijn weg zuidelijk naar
Straatsburg en Bazel en verbleef driekwart jaar
in Genève. Vanuit Lyon maakte hij verschillende uitstapjes naar Grenoble, Chambéry en
Tournon. Hij trok noordelijk naar Parijs en
verbleef daar twee maanden, alvorens in Le
Havre scheep te gaan naar Rotterdam. Hij verbleef langere tijd in Keulen (27 augustus-11
september 1652; 6 december-18 april 1653),
Frankfurt am Main (17-25 september 1652),
Heidelberg (27 september-30 november),
Yverdon-les-Bains (19 mei-6 juni), Genève (9
juni-21 september 1654; 12 april-31 mei 1655),
Lyon (26 september-27 oktober 1654; 8-29
november), Tournon (4 december-19 februari
1655; 24 februari-30 maart), Montluel (2-9
april) en Parijs (12 juni-17 augustus).
ADDENDA: Schetsboek met Rijnlandschappen
(voorh. NHA, Ms. 231); meer dan veertig
schetsen en pentekeningen, 1) plattegrond
van Utrecht, ca. 1570-1575, naar onbekend
voorbeeld, met tekst van de auteur; 2)
gezicht op Emmerik; 3) tekening van een
boerenhuisje vóór Keulen; 4) tekening van
de klederdracht van magistraten en vrouwen
in Keulen; 5) tekening van geestelijken in
Keulen; 6) tekening van monniken in Keulen; 7) tekening van de muizentoren bij Bingen; 8) gezicht op Worms; 9) tekening van
een monnik te Keulen; 10) figuurstudie van
geestelijken te Keulen; 11) tekening van
vrouwendracht te Mainz; 12) tekening van
vrouwendracht te Frankfurt am Main; 13) tekening van het wijnvat te Heidelberg; 14-15)
tekeningen van vrouwendracht te Straatsburg; 16) gezicht op Bazel naar MATTHEUS
MERIAN DE OUDERE (1593-1650); 17) tekening van een stadsdienaar te Bazel; 18) tekening van een voornaam burger te Bazel; 19)
tekening van een Bazelse wijnmaat; 20)
gezicht op Waldenburg naar Merian; 21) tekening van gewapende boeren tussen Liestal
en Bazel; 22) tekening van de Col de Pierre
Pertuis naar Merian; 23) tekening van vrouwendracht te Yverdon-les-Bains; 24) gezicht
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op Nyon naar Merian; 25) tekening van Wilhelm Tell naar een kopie van ANDRÉ DE
THEVET (1502-90) uit 1584; 26) tekening van
een huis met luifel en winkel te Genève; 27)
plattegrond van Genève naar Merian; 28)
stadsprofiel van Genève; 29-30) tekeningen
van vrouwen te Genève; 31-32) wapens van
Grenoble; 33) wapen van Savoye; 34) wapen
van Chambéry; 35) tekening van Tournon
aan de Rhône; 36) tekening van ANNE DE
TOURNON DE MEYRES, religieuse te Tournon;
37) tekening van Franse vissersvrouwen; 38)
gezicht op Kaub en de burcht Gutenfels
(RKD); 39-) diverse slecht reproduceerbare
wapenschilden en krijttekeningen van graven
in de Keulse Sint-Ursulakerk; circa 37 ingelaste prenten en gravures, waaronder acht
van Merian uit Topographia Archiepicospatuum
Moguntinensis, Trevirensis et Coloniensis (1646),
Topographia Hassiae (1646), Theatrum Europaeum (1639), Topographia Palatinatus Rheni (1645)
en Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae
(1644), 1) gezicht op Uerdingen; 2) gezicht
op Ehrenbreitstein; 3) gezicht op Boppard;
4) gezicht op Wellmich; 5) gezicht op de
Drachenfels; 6-7) gezichten op Mainz,
bezien vanuit het oosten en westen; 8)
gezicht op Höchst; 9) gezicht op Rüsselsheim; 10) gezicht op Frankfurt am Main;
11) gezicht op Wiesloch; 12) tekening van de
Sankt Peterplatz te Bazel; acht prenten uit
MARTIN ZEILLERS Topographiae Galliae (1662),
1-4) aanzichten van Lyon; 5) een tekening
van het stadhuis te Lyon; 6) gezicht op het
paleis en de haven van Lyon; 7) gezicht op
Grenoble; 8) kaart van Dauphiné; tien van
JEAN BOISSEAU (1631-57) uit C. DE CHATILLONS Topographie françoise (1641); prent van
WENCESLAUS HOLLAR (1607-77) van de kathedraal te Straatsburg; onbekende gravure
van een papiermolen te Nantua; onbekende
prent naar Merian van Sens; profiel van
Parijs door ISRAËL SILVESTRE (1621-91); prent
van P. SCHUT van Heidelberg; de schijndood
van Richmodis naar JOHANNES BUSSEMACHER
(1604); plattegrond van Haarlem door PIETER JANSZ SAENREDAM (1597-1665) uit SAMUEL AMPZINGS Beschryvingh ende lof der Stad Haerlem in Holland (1628); twee en drie losse
bladen van een achttiende-eeuws afschrift,
voorheen uit de Amsterdamse collectie I.Q.
van Regteren Altena, met zeven schetsen ge- 466 -
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baseerd op Van der Vinne: 1) gezicht op
Hammerstein; 2) gezicht op Andernach; 3)
gezicht op Koblenz; 4) gezicht op Ehrenbreitstein; 5) gezicht op Nantua; 6) gezicht
op Lyon; 7) gezicht op Auberives-surVarèze.
POËZIE: In de lopende tekst zijn elf verschillende gedichten geplaatst: ‘Den autheur’, ‘Inleiding ofte voor-reden’, ‘Gebedt’, ‘Op Amsterdam’, ‘Op den selven dito’, ‘In vallende
gedachten op’, ‘Sang tot troost voor mijn
cameraets, gepast op dese voorval’, ‘[Siet
oostwaert van ons af seer hoornich opwaert
steken]’, ‘[En op de lincker hant, soo sietmen
in Savooijen]’ (van Joost Boelen), ‘[De helsche rasernij door bloetdorst aengeprickelt]’
en ‘Rustplaetse en inwendigh gedachten’.
Andere kortere passages zijn eveneens in
rijm geschreven. In een ander handschrift
zijn de gedichten ‘Ant. Sonnet Aen J.
Lourens’ (nabij Keulen, 17 april 1653), ‘[Ick
ben somtijts gedachtich]’ en ‘Op mijn vertreck van Geneven’.
LITERATUUR: Caljé-van den Berg 1973; Van der
Vinne 1979, 1-41; Alsteens en Buijs 2008.
EDITIE: Stelling-Michaud 1937, 54-72; Van der
Vinne 1979.
1680
Ms. Haarlem, NHA, voorheen coll. hss. 171, p.
286. M. 106. LSD n.v.t. Nederlands, pp. 1.
Haarlem (NL), 1 augustus 1680 – Haarlem, 3
augustus 1680 (3 dagen). Route: Nederlandse
Republiek. Cultuur/vermaak.
Kort fragment van een plezierreis van Vincent
Laurensz. van der Vinne naar Utrecht en Rotterdam in 1680.
EDITIE: Van der Vinne 1979, 177.
79. VOLLENHOVE, JOANNES
Reisverslag naar Engeland. Ms. Leiden, UBL,
BPL 2446I-II. LSD 64. Rotterdam (NL), 17
mei 1674 – Londen (EN), 30 oktober 1674
(163 dagen). Nederlands, ff. 86. Route: Nederlandse Republiek, Engeland. Incompleet.
Diplomatie.
Verslag van een diplomatieke reis van JOANNES
VOLLENHOVE (1631-1708) naar Londen in 1674
als predikant in het gezantschap van COEN-

BEUNINGEN (ca. 1622-93), WILLEM
HAREN (1626-1708), WILLEM ADRIAAN VAN
NASSAU-ODIJCK (ca. 1632-1705) en FREDERIK
BARON VAN REEDE TOT RENSWOUDE (ca.
1630-1715) en in het gezelschap van de edellieden JOHANNES BAPTISTA BARTHOLOTTI
(1644-1703, GERARDUS JOANNES VOSSIUS
(1646-1716) en LUDOLPHI, de secretarissen
ABEL TASSIN D’ALONNE (1646-1723) en EZECHIEL SPANHEIM. De gezanten schreven een
verbaal over de reis. Vollenhove ging scheep in
Brielle en arriveerde in Gravesend. Hij verbleef langere tijd in Londen en bezocht meermaals Windsor. Het verslag eindigt in Londen.
RAAD VAN

VAN

ADDENDA: Verbalen van het gezantschap, hierboven genoemd (SG 8588-8590).
POËZIE: Vier gedichten, getiteld ‘Groete van
den Teems aan de Vecht, Over d’Inwydinge
van den Here Arnoldus Monen tot Leraar
der Kerke van den Hardenberg’ (158-161);
‘Brief aan den Heer Simon Simonides, predikant in ‘s Gravenhage’ (aan Simon Simonides (1629-75), 163-166); ‘Brief aan de Weledele Jongkvrou Cornelia Paauw van
Achtienhoven’ (167-171), ‘Troostbrief ’
(553-556) (Vollenhove 1685).
CORRESPONDENTIE: Groot aantal brieven (zie:
Dibbets 1992, 256-275).
LITERATUUR: Vollenhove 2001, 1-58.
EDITIE: Vollenhove 2001.
80. VAN WINTER
Ms. Amsterdam, CS, 74478-002I-III. LSD n.v.t.
Drie verslagen in één band van VAN WINTER.
1660-62
Journal de mon Second Voyage en France. Delft
(NL), 13 april – Delft (NL), 18 september
1662 (875 dagen). Frans en Nederlands, pp. 16
(1-16). Route: Nederlandse Republiek, Frankrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk,
Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië,
Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederlandse
Republiek. Educatie.
Beknopt verslag van een educatiereis van De
Winter uit 1660-62, bestaande uit plaatsnamen
en afgelegde mijlen. Hij bezocht Parijs en de
Loirestreek en trok via de westkust naar Bordeaux, waar hij de wintermaanden verbleef.

Hij bezocht Montpellier en bleef enige maanden in Lyon, voordat hij de Mont Cenis besteeg. In Italië bezocht Van Winter onder andere Milaan, Siena en Napels. Hij bleef langere
tijd in Rome en Venetië. Hij keerde terug via
Oostenrijk, vanwaar hij doorreisde naar Bratislava en Praag. Hij trok naar Dresden, Frankfurt, Straatsburg en Keulen. Van Winter verbleef langere tijd in Parijs (9 mei-7 september
1660), Orléans (8-17 september), Tours (20
september-4 oktober), La Rochelle (18-25 oktober), Bordeaux (28 oktober-3 februari 1661),
Montpellier (21 februari-25 maart), Lyon (20
april-24 augustus; 1-12 september), Rome (30
oktober-5 november; 20 november-10 april
1661), Napels (10-16 november), Venetië (29
april-23 mei) en Wenen (20 juni-5 juli).
ADDENDA: Overgeschreven inscripties; afstandsnotities; een Italiaanse gedicht over de
bijnamen van Italiaanse steden (6); kasboekaantekeningen (13); lijst van bezochte
beelden in Italië (14); lijst van geldwisselaars
(15); archiefaantekening (16).
1671
Ao. 1671. Voyage d’Over-ijssel et Gueldre que jay
fait avec Mr. G Durve medecin à cheval. Delft (NL),
13 juli 1671 – Delft (NL), 24 juli 1671 (12 dagen). Frans, p. 1 (12). Route: Nederlandse Republiek. Cultuur/vermaak.
Beknopt verslag van een reis van De Winter
uit 1671 naar Overijssel en Gelderland, bestaande uit plaatsnamen en afgelegde mijlen, in
het gezelschap van dokter G. DURVE.
1682
Hamburgse Reys met Hr. Jac. Halling en E. Bleiswyck. Delft (NL), 22 mei 1682 – Delft (NL), 3
juli 1682 (41 dagen). Nederlands, p. 1 (15).
Route: Nederlandse Republiek, Duitsland, Nederlandse Republiek. Cultuur/ vermaak.
Beknopt verslag van een reis van De Winter
uit 1682 naar Hamburg, bestaande uit plaatsnamen en afgelegde mijlen, in het gezelschap
van dokter JACOBUS HALLING en E. BLEISWIJCK.
81. WITH, GIJSBERT DE
Verhael van mijne reijse in Vranckrijck gedaen anno
1632 en 1635. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss.
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V J 41. LSD 27. Dordrecht (NL), 30 augustus
1634 – Dordrecht (NL), 5 augustus 1635 (335
dagen). Nederlands, ff. 106. Route: Nederlandse Republiek, Frankrijk, Nederlandse Republiek. Educatie.

Orange (12-19 augustus), Pont-Saint-Esprit
(19-25 augustus), Grenoble (29 augustus-6
september), Lyon (14-24 september), Loudun
(5-13 april), Londen (5-14 juni) en Marlborough (27 juni-2 juli).

Hellevoetsluis naar Engeland en Spanje. Hij
bezichtigde Sint-Helena, zag de gevechten bij
diverse versterkingen nabij Cádiz en de plundering van een Spaanse zilvervloot in de baai
van Vigo.

Verslag van een educatiereis van GIJSBERT DE
WITH (º1611) naar Frankrijk in 1634-35 in het
gezelschap van JACOB VAN BEVEREN (1612-76),
HENDRICK VAN GOUTHOUVEN en MATHES ONDERWAETER. De With ging scheep in Hellevoetsluis en arriveerde in Dieppe. Hij verkende het
Loiregebied en Parijs en promoveerde in Orléans in de rechten. Hij keerde terug per schip.

ADDENDA: Kladversies in aparte katernen, inclusief lijsten van in- en uitgaande post
(33-247); kasboeken (100-115; 248-314).

DE

LITERATUUR: Bots 1980, 469-492; Verhoeven
2010, 621-626.
82. WITT, JOHAN DE
Reisverslag naar Frankrijk en Engeland. Ms. Den
Haag, NA, FA De Witt-Beijerman 1, 19. LSD
n.v.t. Nederlands, pp. 314. Dordrecht (NL), 14
oktober 1645 – Dordrecht (NL), 27 juli 1647
(643 dagen). Route: Nederlandse Republiek,
Frankrijk, Zwitserland, Frankrijk, Engeland,
Nederlandse Republiek. Educatie.
Ongepagineerd verslag van een educatiereis
van JOHAN (1625-72) en CORNELIS DE WITT
(1623-72) naar Frankrijk en Engeland in
1645-47, geschreven door Johan. De Witt ging
scheep in Hellevoetsluis en arriveerde in Le
Havre. Hij reisde naar Parijs en het Loiregebied, waar hij drie maanden verbleef in Angers. In Angers promoveerde hij in de rechten.
Hij trok naar het zuiden en deed La Rochelle,
Bordeaux en Montpellier. De Witt ging verder
naar Lyon en Genève om door te rijden naar
Parijs. Na vijf maanden in Parijs te hebben
verbleven, maakte hij een tweede rond langs
de Loire en stak hij het Kanaal over tussen Calais en Dover. Vanuit Londen maakte hij verschillende uitstapjes naar Oxford, Bath en
Bristol. Hij ging scheep in Gravesend en arriveerde in Hellevoetsluis. De Witt verbleef langere tijd in Parijs (26 oktober 7-november
1645; 10 oktober 1646-22 maart 1647; 14-29
mei), Angers (20 november 1645-21 februari
1646), Nantes (11-18 maart), La Rochelle
(20-26 maart), Bordeaux (6-14 april), Montpellier (7 mei-2 juli), Nîmes (2-12 juli), Arles
(13-22 juli), Marseille (27 juli-2 augustus),
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83. WOUDE, ELISABETH VAN DER
Memorije van ‘t geen bij mijn tijt is voorgevallen. Ms.
Alkmaar, NHA, FA Semeijns de Vries van
Doesburgh 816. LSD 67. Nederlands, pp. 50.
Frans-Guyana, augustus 1676 – Frans Guyana,
december 1677. Route: Nederlandse, Republiek, Frans-Guyana. Zaken.

85. ZOETE

VAN

LAECKE, FRANÇOIS

EN

PHILIPS

Memoires de ce que nous avons veu et appris de plus
remarquable pendant notre voyage commencé le 9e de
décembre de l’an 1656. Ms. Den Haag, KB, 75 J
51. M. 107. LSD 47. Den Haag (NL), 9 december 1656 – Parijs (FR), 21 april 1658 (492

dagen). Frans, ff. 142. Route: Nederlandse Republiek, Frankrijk. Incompleet. Educatie.
Verslag van een educatiereis van FRANÇOIS
(1637-1720) en PHILIPS DE ZOETE VAN LAECKE
(1636-89) naar Frankrijk in 1656-58 in het
gezelschap van gouverneur ANTOINE DE BRUNEL (1622-96) en neef CORNELIS VAN AERSSEN
VAN SOMMELSDIJK (1637-88).
EDITIE: De Zoete van Laecke 1862.
LITERATUUR: Bijlsma 1933, 254-259.

Verslag van ELIZABETH VAN DER WOUDE
(1657-98) van een reis naar de Oyapockrivier
in Frans-Guyana in 1676-77 in het gezelschap
van haar vader HERMAN HARTMAN (1621-77),
broer JOHANNES (º1658) en zus MARGARETHA
(1661-77). Haar vader was vicegouverneur van
de kolonie Orange in Frans Guyana, maar
stierf onderweg, evenals zijn dochter Margaretha. Na een kort verblijf keerde Van der Woude terug naar de Republiek, maar werd onderweg gevangengenomen door kaper JEAN BART.
Later werd ze overgedragen aan een Engelse
koopvaarder.
ADDENDA: Huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten, berichten over internationale
gebeurtenissen tussen 1676 en 1694 (1-12).
EDITIE: Van der Woude 2001; Van der Woude
1928, 214-236.
LITERATUUR: Holz 1929, 611-628
84. ZAUNSLIFER, PETRUS
Dagverhaal ener seer aanmerkelijke reijse naar Spangien en Vigos (...). Ms. Den Haag, NA, ARA I
coll. Admiraliteitscolleges (coll. De Jonge) XL
19. LSD 99. Nederlands, pp. 88. Hellevoetsluis
(NL), 3 mei 1702 – Hellevoetsluis (NL), 19
november 1702 (196 dagen). Route: Nederlandse Republiek, Engeland, Spanje, Nederlandse Republiek. Militair.
Verslag van een militaire reis naar Spanje van
scheepspredikant
PETRUS
ZAUNSLIFER
(1677-1739) in 1702. Zaunslifer reisde van
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9.3. Gezantschappen
No Data
.

Gezantschap

1

Denemarken en Duitsland: Floris van Pal- Constantijn Huygens SG
landt
(1577-1639),
Johan
Berck sr. (1596-1687)
8326-8327
(1565-1627), Adriaan Pauw (1585-1653),
Albert Joachimi (1560-1654) en Taco van
Burmania to Ferwert (ºca. 1560). Over de
onderhandelingen over een unie tussen
Denemarken en de Evangelische Duitse
vorsten.

mei-aug.
1618

Reizigers

apr.-aug.
1620

Venetië: François van Aerssen van Som- Constantijn Huygens SG 8332
melsdijk (1572-1641). Onderhandelingen sr.
over een con-federatie.

3

1624

Engeland: François van Aerssen van Constantijn Huygens LO 57-58
Sommelsdijk en Albert Joachimi.
sr.

4

dec. 1621- Engeland: François van Aerssen van Paul Boelen
jul. 1624
Sommelsdijk, Diederick Bas (1569-1637)
en Hendrik van Tuyll van Serooskerken
(1574-1627). Over onderhandelingen over
de walvisvaart, de VOC en WIC, de koning van Bohemen en vernieuwing van de
alliantie met Engeland.

mei 1627- Zweden, Polen, Brandenburg en Dantzig: Abraham Booth
jun. 1628
Rochus van den Honert (1572-1638), Andries Bicker (1586-1652) en Simon van
Beaumont
(1574-1654).
Over
geschillenbemiddeling.

7

dec. 1645- Münster: Bartholt van Gent (†1650), Johan
sep. 1648
Johan van Mathenesse (ca. 1596-1653), (1621-53)
Adriaen Pauw, Johan de Knuyt
(1587-1654),
Godart
van
Reede
(1588-1648), Frans van Donia (ca.
1580-1651), Willem Ripperda (1600-69)
en Adriaen Clant (1599-1665). Over vredesonderhandelingen met Spanje.

8
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dec. 1651- Engeland: Jacob Cats (1577-1660), Gejul. 1652
rard Schaap (1599-1655), Paulus van de
Perre (ca. 1598-1653) en Albert Joachimi.
Over onderhandelingen over een alliantie.

Lübeck: Jacob de Witt (1589-1674), An- Arnout Hellemans SG
thony Oetgens van Waveren (1628-1704) Hooft (1629-80)
8467-8469
en Gualtherus Henricus Gualtheri
(1605-54). Over bemiddeling bij het sluiten van een vredesverdrag tussen Polen
en Zweden.

10

apr.-jun.
1655

Brandenburg: Joan Corver (1628-1718) Pieter de
en Joan Huydecoper sr. (1599-1661). (1638-1707)
Over een alliantie met Brandenburg tegen
Zweden en het bijwonen van de doop
van kroonprins Karel Emiel (1655-74).

11

mrt.-jun.
1656

Polen: Govert van Slingelandt (1623-90), Adriaan Schagen.
Frederik van Dorp (1612-79), Pieter de
Huybert (1622-95) en Johan Isbrandtsz
(1621-1702). Over geschilbemiddeling
tussen Zweden en Polen.

12

okt. 1660- Spanje: Johan de Merode (1607-66), God- Lodewijk Huygens
aug. 1661
ard Adriaan van Reede (1621-91) en Philips Aebinga van Humalda (ca. 1616-72).

SG
8507-8509

13

mrt.-mei
1668

Schenkenschanz: Johan Hudde en Chris- Christiaan Huygens
tiaan Huygens (1629-95). Over de inspectie tot verdieping van de Nederrijn en de
IJssel.

SG 8903

14

jan.-apr.
1706

Engeland: Willem Buys (1661-1749).

15

1674-79

Engeland: Frederik van Reede tot Rens- Joannes Vollenhove SG
woud (ca. 1630-1715), Coenraad van Beu- (1631-1708)
8588-8590
ningen (ca. 1622-93), Willem Adriaan van
Nassau-Odijck (ca. 1632-1705) en Willem
van Haren (1626-1708). Over de nadere
bevestiging van de vrede met Engeland.

16

1707

Wenen: Daniël van Dopff
(ca. Cornelis
1655-1718). Over zijn verrichtingen in (1685-1762)
Wenen.

17

okt. 1718- Frankrijk: Cornelis Hop. Over zijn ver- Cornelis Hop
dec. 1725
richten als gezant in Parijs

SG
8715-8720

18

jun. 1728- Frankrijk: Cornelis Hop, Stephan Hur- Cornelis Hop
apr. 1733
gronje en Sicco van Goslinga
(1664-1731). Over de zending naar het
vredescongres van Soissons over het herstel en de handhaving van rust en vrede
in Europa

SG 8729

SG 8343

feb. 1624- Engeland: François van Aerssen van Constantijn Huygens SG 8344
jul. 1626
Sommelsdijk en Albert Joachimi. Over de sr.
vernieuwing van de alliantie.

6

jan.-apr.
1653

Signatuur

2

5

9

SG 8356

Thijs SG
8411-8427

Lodewijk Huygens SG
(1631-99), George de 8460-8462
Mey
(1628-1712),
Adriaan
Schagen
(1633-99).

Graeff FA Huydecoper 45

SG 8493

Cornelis van der Du- SG 8656
ssen (1684-1754)

Hop SG
12548.495
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9.4. Families op reis
Van Aerssen
1. François1 (1572-1641)
+ Petronella Borre (ca. 1570-1653)
1. Cornelis (1600-62)
+ Lucia van Walta (1610-74)
1. François2 (1630-58)
2. Petronella (º1631)
3. Veronica (1633-1702)
4. Cornelis3 (1637-88)
5. Anna (1640-ca. 1711)
6. Françoise (1642-1720)
7. Henriette (º1647)
8. Maria (1645-ca. 1703)
9. Lucia (1649-ca. 1707)
2. Emmerentia (º1605)
3. Adriana (1606-77)
+ Alexander Zoete van Laecke (1603-78)
1. Philips4 (º1636)
2. François5 (º1637)
4. Maria (†1641)
+ Willem Maurits van Nassau (1603-38)
1. Justinus II6 (1633-58)
2. Justina (1634-ca. 1676)
3. Anna (1638-1721)
1. 1594, Frankrijk; 1596-1597, Italië; 1598, Frankrijk; april-augustus 1620, Venetië; december
1621-februari 1623/februari-juli 1624, Engeland; oktober 1625-mei 1626, Frankrijk; december
1627-maart 1629, Frankrijk en Engeland; november 1639-maart 1640/januari-juni 1641, Engeland. 2. 1651-55, Frankrijk, Italië en Spanje; december 1656-april 1658, Frankrijk. 3. 1646,
Bourges; 1651-55, Frankrijk, Italië en Spanje; 1658, Engeland. 4. december 1656-april 1658,
Frankrijk. 5. december 1656-april 1658, Frankrijk. 6. 1651-55, Frankrijk, Italië en Spanje.
De la Court
1. Pieter1 (1620-85)
+ Elisabeth Tollenaer (1640-58)
+ Catharina van der Voort (1622-74)
1. Magdalena (1661-1712)
+ Willem Backer2 (1656-1731)
2. Pieter3 (1664-1739)
+ Sara Poelaert (1666-1740)
1. Allard4 (1688-1755)
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+ Catharina Backer (1689-1766)
2. Catharina Adriana5 (1691-1752)
+ Johan Meerman6 (1687-1771)
3. Adriana Petronella7 (1696-1748)
4. Pieter (1698-1772)
1. 1641-42, Engeland en Frankrijk. 2. ca. 1679, Italië. 3. 1700, Parijs. 4. 1700, Parijs; 1707, Berlijn; 1710, Londen; 1740, Zuidelijke Nederlanden. 5) 1740, Zuidelijke Nederlanden. 6. 1714,
Londen. 7. 1714, Londen; 1732, Maastricht; 1733, Maastricht, Spa en Kleef; 1740, Zuidelijke
Nederlanden; 1743, Hamburg.
Huygens
1. Christiaan (1551-1624)
+ Susanna Hoefnagel (1561-1633)
1. Maurits (1595-1642)
2. Constantijn1 (1596-1687)
+ Susanna van Baerle (1599-1637)
1. Constantijn2 (1628-97)
2. Christiaan3 (1629-95)
3. Lodewijk4 (1631-99)
4. Phillips5 (1633-57)
5. Susanna (1637-1725)
3. Elisabeth (1598-1612)
4. Geertruid (1599-1680)
+ Philips Doublet (1590-1660)
5. Catharina (1601-18)
6. Constantia (1602-67)
+ David le Leu de Wilhem6 (1588-1658)
1. 1618, Engeland; 1620, Venetië; 1621-24, Engeland; 1624, Engeland; 1654, Luxemburg;
1656-57, Brussel; 1661, Parijs. 2. 1649, Engeland; 1649-51, Frankrijk, Zwitserland en Italië;
1673/1675/1676/1677/1678, Zuidelijke Nederlanden; 1680, Zell; 1688-97, Engeland. 3. 1649,
Denemarken; 1655, Frankrijk; 1660-61, Frankrijk; 1663; Frankrijk en Londen; 1666, Parijs. 4.
Duitsland, 1650; 1651-52, Engeland; 1655, Frankrijk; 1660-61, Spanje; 1661, Parijs; 1670,
Parijs. 5. 1656, Polen en Zweden. 6. voor 1640, Jeruzalem, Alexandrië, Caïro.
Van der Meersch
1. Abraham6 (1643-1728)
+ Elisabeth Bouttens2 (1643-1707)
1. Sara3 (†1674)
2. Catharina4 (1666-1723)
3. Anna5 (1669-1724)
4. Abraham (1676-1719)
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5. Pieter6 (º1677)
6. Arent7 (1683-1768)
+ Petronella Heuvelingh (1701-84)
1. Abraham Arent (1720-92)
2. Guilliam8 (1732-1809)
1. 1662, Spanje; 1664, Engeland en Frankrijk; 1672-73, Hamburg; 1674, Denemarken en Zweden; 1687, Lille; 1700, Zuidelijke Nederlanden. 2. 1672-73, Hamburg; 1687, Lille. 3. 1672-73,
Hamburg. 4. 1672-73, Hamburg; 1687, Lille. 5. 1672-73, Hamburg, 1703, Duitsland. 6. 1700,
Zuidelijke Nederlanden. 7. 1703. Duitsland. 8. 1756, Zuidelijke Nederlanden
Teding van Berkhout
1. Adriaan1 (1571-1620)
+ Geertruyt Volkerstsdr. Gael (1571-ca. 1601)
1. Volkert2 (1601-32)
+ Margaretha Duyst van Beresteyn (1581-1635)
1. Cornelia (1614-80)
2. Paulus3 (1609-72)
+ Jacomina van der Vorst (1611-65)
1. Pieter4 (1643-1713)
+ Elisabeth Ruysch (1646-1704)
1. Pieter (1688-1729)
+ Johanna Susanna Ghijs (1688-1717)
1. Pieter (1711-44)
2. Jan5 (1713-66)
+ Cornelia Hillegonda van Schuylenburgh (1723-65)
1. Willem Hendrik6 (1745-1809)
3. Coenraad (1714-70)
4. Susanna Maria (1715-79)
2. Anna (1677-1710)
3. Jacoba (1670-1750)
4. Maria (1672-95)
5. Elisabeth (1673-1707)
6. Lucretia (1674-95)
7. Paulus7 (1676-1757)
8. Nicolaas Zacharias (1681-1743)
2. Jacoba (1645-1711)
3. Joan (1648-1720)
+ Agnes Vygh (1656-1724)
1. Jan8
2. Pieter (1572-1656)
+ Cornelia Jonckheyns
1. Jan9
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2. Lidewij
3. Machteld
4. Heyndrick
5. Simon
1. 1595, Orléans. 2. 1621-23, Londen; 1627, Frankrijk; 1628-31, Italië; 1631, Duitsland. 3. 1633,
Angers. 4. 1664, Frankrijk. 5. 1738, Breda; 1739-1741, Italië, Frankrijk en Engeland. 6. 1767,
Zeeland; s.d. Kleef; s.d. Antwerpen. 7. 1719, Frankrijk. 8. 1672, Duitsland. 9. 1618, Venetië.
Vegelin van Claerbergen
1. Philip Ernst1 (1613-93)
+ Fokje van Sminia (1615-58)
1. Ernst Frederik2 (º1649)
2. Hessel3 (1655-1715)
+ Anna Maria van Vierssen (1653-96)
1. Philips Frederik (1685-1738)
2. Assuerus4 (1687-1731)
3. Johan5 (1690-1773)
4. Nehemia6 (1691-1739)
1. 1638, Engeland, Schotland en Frankrijk; mei-juni 1677, Duitsland. 2. september 1668-70,
Frankrijk. 3. mei-juli 1677, Duitsland. 4. juni 1707, Amsterdam. 5. juni 1707, Amsterdam; april
1708, Den Haag; juni-juli 1708, Den Haag en Breda; juni-juli 1709/1710/1711, Zuidelijke Nederlanden; 1712/1713, Den Bosch; 1714, Duinkerken; 1715, Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden; 1716, Maastricht. 6. augustus 1718-juli 1720, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Spanje,
Italië, Zwitserland en Duitsland.
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Bronnen en literatuur

10. Bronnen en literatuur
10.1. Afkortingen
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CBG

Centraal Bureau voor Genealogie (Den Haag)

CS

Collectie Six (Amsterdam)

ELO

Erfgoed Leiden en Omstreken

GA

Groninger Archieven

HRvA

Hoge Raad van Adel (Den Haag)

HCL

Historisch Centrum Leeuwarden

HCO

Historisch Centrum Overijssel (Zwolle)

HGA

Het Gelders Archief (Arnhem)

KB

Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)

MPM

Museum Plantin-Moretus (Antwerpen)

NA

Nationaal Archief (Den Haag)

NHA

Noord-Hollands Archief (Alkmaar)

PVAvW

Privé-archief Van Asch van Wijck (Rhenen)

RAA

Regionaal Archief Alkmaar

RHCL

Regionaal Historisch Centrum Limburg (Maastricht)

SA

Stadsarchief Amsterdam

SAD

Stadsarchief Delft

SD

Stadsarchief Deventer

SM

Scheepvaartmuseum (Amsterdam)

SNV

Streeksarchivariaat Noordwest-Veluwe (Harderwijk)

SS

Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch

UA

Het Utrechts Archief

UBA

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

UBG

Universiteitsbibliotheek Groningen

UBL

Universiteitsbibliotheek Leiden

UBN

Universiteitsbibliotheek Nijmegen

WA

Westfries Archief (Hoorn)

ZA

Zeeuws Archief (Middelburg)

FA

Familiearchief

HA

Huisarchief

BWN

Bibliographisch Woordenboek der Nederlanden, 21 vols. (1852-78)

DVL

Digitaal Vrouwenlexicon

LSD

Repertorium van reisverslagen van Lindeman, Scherf en Dekker

NNBW

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 10 vols. (1911-37)

RAA

Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren (1428-1861)

RKD

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

WNT

Woordenboek der Nederlandsche Taal
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10.2. Reisliteratuur
10.2.1. Reisverslagen binnen het corpus
Alting, Menso. Notulae itineris mei per Germaniam. 1656-1662. Twee delen. I: 1656-1659. II:
1661-1662. Ms. Groningen, UBG, coll. hss. 114I-II. [P. No. 016-017].
Bekker, Balthasar. Beschrijving van de reise door De Vereenigde Nederlanden, Engeland en Vrankrijk gedaan
door D.B. Bekker en eenige vrienden. 1683. Ms. Den Haag, KB, KW 131 G 29. [P. No. 018].
Bleiswijck, Franco van. Reijse in comp. van juffrouw Johanna Doublet, broeder en suster Doublet en mij
Franco van Bleeswijck. 1667. Ms. Den Haag, HRvA, FA Van Slingelandt 482I. [P. No. 019].
Bleiswijck, Franco van. Reyse naer Engelandt gedaen den XXVII September XVIC 69. 1669. Ms. Den
Haag, HRvA, FA Van Slingelandt 525. [P. No. 020].
Bleiswijck, Franco van. Reisverslag naar Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. 1670-1671. Ms. Den
Haag, HRvA, FA Van Slingelandt 482II. [P. No. 021].
Court, Allard de la. Aanteekening ofte giornaal van mijn reijs. 1707. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss.
IV J 10. [P. No. 022].
Court, Allard de la. Aanteekening ofte journaal van mijn reys naar Londen met de hr. Florius Drabbe en Johannes Buckingham. 1710. Ms. Leiden, ELO, FA De la Court 104. [P. No. 023].
Dussen, Cornelis van der. Dagboek van zijn reis naar Londen. 1706. Ms. Den Haag, HRvA, FA Van
Slingelandt 784. [P. No. 024].
Dussen, Jacob en Pieter van der. Dagboek van een reis van Den Haag door Duitsland en Oostenrijk naar
Italië en Zwitserland. 1699-1700. Ms. Den Haag, KB, KB 131 C 20 [en KB 128 D 34]. [P. No.
025].
Eminga, Tjepcke (Tiberius Pepinus) van. Journaal van Tiberius Pepinus van Eminga van zijn reis door
Duitsland, Italië en Frankrijk. 1678-1682. Ms. Leeuwarden, Tresoar, Tiberius Pepinus van
Eminga (op Wiardastate) te Goutum 1. [P. No. 026].
Foreest, Jacob van. Journael van de reise na Vranckrijck & Engeland van Jacob van Foreest. 1660a. Ms.
Alkmaar, RAA, FA Van Foreest 116. [P. No. 027].
Foreest, Jacob van. Journael op de groote tour gedaen bij Nanning van Loon en Jacob van Foreest met 3 september 1660. 1660b. Ms. Alkmaar, RAA, FA Van Foreest 117. [P. No. 028].
Foreest, Jacob van. Reisverslag door Frankrijk. 1660-1661a. Ms. Alkmaar, RAA, FA Van Foreest
118. [P. No. 029].
Geelvinck, Joan. Reijsbeschrijvinge van Joan Geelvinck in Vranckrijk in ao. 1663 aengevangen. 1663-1664.
Ms. Den Haag, NA, FA Hoeufft van Velsen 375. [P. No. 030].
Van der Gouw. Corte Beschrijvinge van Myn Duijtsche Reijs gedaen vander Gou den 21 Augusty. 1653. Ms.
Antwerpen, MPM, M 90-2IX. [P. No. 031].
Graeff, Pieter de. Journael van mijn reijse gedaen van Amsterdam nae Berlijn gelegen in ‘t marck-graefschap
van Brandeburgh. 1655. Ms. Amsterdam, SA, 76 FA De Graeff 185. [P. No. 032].
Gronovius, Jacob. Daghverhaal eener Reis naar Spanje en Italien (1672 en 1673) door Jac. Gronovius.
1672-1673. Ms. Leiden, UBL, Ltk 859I. [P. No. 033].
Gronovius, Jacob. Journaal ende verblijf in Italie. Oct 1673 tot 5 mart 1675 van Jacobus Gronovius.
1673-1674. Ms. Leiden, UBL, Ltk 859II. [P. No. 034].
Gronovius, Laurens. Itinerarium Laurentii Theodori Gronovii qui A.C. MDCLXXIX die III maii Haga
Comitum profectus iter suscepit in Italiam et Lugdunum Batavorum rediit die XXI aprilis A.C. MDCLXXXII. 1679-1682. Ms. Den Haag, KB, KB 76 H 27I. [P. No. 035].
Gronovius, Laurens. Reize van Gronovius na en door Italië. 1693-1695. Ms. Den Haag, KB, KB 76 H
27II. [P. No. 036].
Hellemans Hooft, Arnout. Reisverslag naar Italië en Frankrijk. 1649-1651. Ms. Amsterdam, UBA,
coll. hss. VJ 40I. [P. No. 037].
Hellemans Hooft, Arnout. Door Overijssel nae Benthem. 1652. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. V J
40II. [P. No. 038].
Hellemans Hooft, Arnout. Reijs na Lubek met de heer van Waveren als ambassadeur van haer H.M. nae
Lubek om daer de eeuwige vrede te treffen tusschen Polen en Sweden. 1653. Ms. Amsterdam, UBA, coll.
hss. V J 40III. [P. No. 039].
- 478 -

Bronnen en literatuur

Hellemans Hooft, Arnout. Reisverslag door de Nederlandse Republiek. 1674. Ms. Amsterdam, UBA,
coll. hss. V J 40IV. [P. No. 040].
Hinlopen, Gerard. Reijsen gedaen int jaar 1662 met ons speeljacht in compagnie van dat van burgemeester
Cornelis Olfertsz als meden Cornelis Jacobs Segen naer Brabant, Hulst in Vlaanderen, Zeelandt &
Uijtrecht. 1662. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15I. [P. No. 041].
Hinlopen, Gerard. Journael en aantekeninge gehouden op mijne Reijsse gedaan int jaar 1667 en 1668 door
Vranckrijck en Engeland. 1667-1668. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15II. [P. No. 042].
Hinlopen, Gerard. Journaal en aantekeninge gehouden op mijne Zee- en landtreijse gedaan in den jare van
1670 en 1671 naar Hispangien, Italia, Cicilia, Gracia etc. 1670-1671. Ms. Amsterdam, UBA, coll.
hss. VIII E 15III. [P. No. 043].
Hinlopen, Gerard. Memoires vant gepasseerde int uijttrecken van 3 van onse compagnie burgers naa Amsterdam. 1672. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15IV. [P. No. 044].
Hinlopen, Gerard. Speel-Reijs gedaan met mijn jaght naar Braband etc. 1674. 1674. Ms. Amsterdam,
UBA, coll. hss. VIII E 15V. [P. No. 045].
Hinlopen, Gerard. Speel-Reijs gedaan naar Overijssel, Vries- Groeninger en Emder-Land. 1675a. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15VI. [P. No. 046].
Hinlopen, Gerard. Speel-Reijs gedaan met mijn Jaght en t jagt van Dirck Pont naar Braband en Zeeland.
1675b. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15VII. [P. No. 047].
Hinlopen, Gerard. Speel-Reijs met mijn jagt naar Uijtregt, Zuijd-Holland & Gelderland. 1678. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15VIII. [P. No. 048].
Hinlopen, Gerard. Reijse met mijn speel-jagt gedaen naar de steden Breda en des Hertogenbosch. 1680. Ms.
Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15IX. [P. No. 49].
Hinlopen, Gerard. Speel-reijse gedaen met het jagt van Voljard Schellinger naar Sittertogen bosch. 1681. Ms.
Amsterdam, UBA, coll. hss. VIII E 15X. [P. No. 050].
Hinlopen, Gerard. Speel-reijs gedaen met schepen Gerard van Tonger, commissaris Rutger Groot, neffens onse
huijsvrouwen en de dogter van Linger naar Zeeland en Braband. 1683. Ms. Amsterdam, UBA, coll.
hss. VIII E 15XI. [P. No. 051].
Hop, Cornelis. Journaal van een rijsje door mij gedaan door Uytrecht, Gelderland en Overijssel den 4. Augusti
1702. 1702. Ms. Den Haag, NA, FA Hop 23I. [P. No. 052]
Hop, Cornelis. Journaal van een rijsje naar het leger door mij gedaan in den jare 1703. 1703. Ms. Den
Haag, NA, FA Hop 23II. [P. No. 053].
Hop, Cornelis. Verslagen van reizen als gezant door Duitsland en Oostenrijk, 1707-1711. 1707-1711. Ms.
Arnhem, HGA, HA Bingerden 121I-II. [P. No. 054-055].
Huydecoper, Joan jr. Itineris mei descriptio. No 2. 1648a. Ms. Utrecht, UA, FA Huydecoper 66. [P.
No. 056].
Huydecoper, Joan jr. Itineris mei descriptio. No 3. 1648b. Ms. Utrecht, UA, FA Huydecoper 67. [P.
No. 057].
Huydecoper, Joan jr. Reisverslag van Saumur tot Marseille. 1649. Ms. Utrecht, UA, FA Huydecoper
68. [P. No. 058].
Huygens, Christiaan. Journaal van een reis naar Parijs. 1660-1661. Ms. Leiden, UBL, Hug. 40I. [P. No.
059].
Huygens, Christiaan. Journaal van een reis naar Londen. 1663. Ms. Leiden, UBL, Hug. 40II. [P. No.
060].
Huygens, Constantijn jr. Reis journaal van 1649 & 1650. 1649-1650. Ms. Den Haag, KB, KA LIII.
[P. No. 061].
Huygens, Constantijn jr. Reisjournaal van 1673. 1673. Ms. Den Haag, KB, KA 53a. [P. No. 062].
Huygens, Constantijn jr. Reisjournaal van 1675. 1675. Ms. Den Haag, KB, KA 53b. [P. No. 063].
Huygens, Constantijn jr. Reisjournaal van 1676. 1676. Ms. Den Haag, KB, KA 53c. [P. No. 064].
Huygens, Constantijn jr. Reisjournaal van 1677. 1677. Ms. Den Haag, KB, KA 53d. [P. No. 065].
Huygens, Constantijn jr. Reisjournaal van 1678. 1678. Ms. Den Haag, KB, KA 53e. [P. No. 066].
Huygens, Constantijn jr. Reisjournaal van 1680. 1780. Ms. Den Haag, KB, KA 53f. [P. No. 067].

- 479 -

Bronnen en literatuur

Huygens, Constantijn jr. Memoires en journalen geschreven door Constantijn Huygens de zoon van 21 october
1688 tot 1696 den 2 september. Zeven deelen. 1688-1696. [P. No. 068].
Huygens, Lodewijk. Reisjournaal of dagboek. 1651-1652. Ms. Den Haag, KB, KA 58. [P. No. 069].
Huygens, Lodewijk. Le voyage en France de 1655. 1655. [P. No. 070].
Huygens, Lodewijk. Reisjournaal van de ambassade naar Spanje. 1660-1661. Den Haag, KB, KA 57.
[P. No. 071].
Jonge van Ellemeet, Cornelis de. Journael dat gehouden hebben de heeren Nicolaas Anthonij Flinck, Nicolaas Ruichaever en C. de Jonge van Ellemeet. 1666. Ms. Middelburg, ZA, FA De Jonge van Ellemeet 92aI. [P. No. 072].
Jonge van Ellemeet, Cornelis de. Journael gehouden van mijn reis als ik naar Vrankrijk gingh Ao. 1666.
1666-1667. Ms. Middelburg, ZA, FA De Jonge van Ellemeet 92aII. [P. No. 073].
Jonge van Ellemeet, Cornelis de. Journaal van een reijse gedaan naar Brussel en Antwerpen. 1669. Ms.
Middelburg, ZA, FA De Jonge van Ellemeet 92aIII. [P. No. 074].
Jordens, Hendrik. Beschrijvinge van een reis gedaen met neef Antoni Eeckholt door Landen, Steden, dorpen
hier nae beschreven. Ao. 1684. 1684-1685. Ms. Deventer, SD, FA Jordens 27. [P. No. 075].
Lieshoud, Johannes. Journaal van Johannes Lieshoud over een reis naar Italië, 1652. 1652. Ms. Utrecht,
UA, FA De Malapert van Jutfaas 550. [P. No. 076].
Meersch, Abraham van der. Reisverhaal van Abraham van der Meersch. 1672-1674. Ms. Amsterdam,
UBA, coll. hss. W 75. [P. No. 077].
Meersch, Arent van der. Reisbeschrijving naar Duitschland. 1703. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. A c
48. [P. No. 078].
Meersch, Pieter van der. Rijsbeschrijvinge door Zeelant, Vlaanderen en Brabant. 1700. Ms. Amsterdam,
UBA, coll. hss. W 60. [P. No. 079].
Moretus, Balthasar II. Itinerarium Parisiense Balthasar Moreti cum filio suo Balthasare, coeptum die 26
Augusti. 1660a. Ms. Antwerpen, MPM, M 90-2VIII. [P. No. 082].
Moretus, Balthasar II. Reyse nae Walschquartier ghedaen door Balthasar Moretus met sijne twee sonen Balthasar en Joannes Jacobus begonst den 18 September 1663 & voleynt den 2 October 1663. 1663. Ms. Antwerpen, MPM, M 90-2XI. [P. No. 083].
Moretus, Balthasar III. Reijse van Antwerpen op Italien ghedaen door Balthasar Moretus le Jeun in compagnie van Mijn heer Hillvenier, mijnheer van Immetseel, mijn heer Toslinckx en mijn heer Petrus Goos.
1664-1665. Ms. Antwerpen, MPM, M 322. [P. No. 084].
Moretus, Balthasar III. Reijse ghedaen door Balthasar Moretus den Jonghen in compagnie van sijne Moeder,
jouffr. Anna Goos, sijn Broeder Joannes Jacobus ende sijne suster Maria Isabella. 1668. Ms. Antwerpen,
MPM, M 90-2III-IV. [P. No. 085].
Moretus, Balthasar III. Reisverslag naar de Nederlandse Republiek. 1671. Ms. Antwerpen, MPM, M
90-2V. [P. No. 086].
Moretus, Balthasar III. Relation d’un voyage que j’aij fait en Espagne par la France en 1680. 1680a. Ms.
Antwerpen, MPM, M 23I. [P. No. 087].
Moretus, Balthasar III. Reisverslag naar Spanje. 1680b. Ms. Antwerpen, MPM, M 90-2VII. [P. No.
088].
Neander, Carolus Casparus. Korte reijsbeschrijvinge vervattende in forme van journael de remarcabelste saeken gesien en voorgevallen op de reijse door de Nederlanden, Vranckrijck, Italiën, Duitslant, en Engelant,
gedaen door de hoochedele, welgebooren heer Gerhard Horenken, heer tot Dijcksterhuis et. opgesteld door
C.C. Neander i.u.d. sijn hooched. gewesene ephorus, anno 1685. 1680-1683. Ms. Groningen, GA, HA
Menkema en Dijksterhuis 425. [P. No. 089].
Ockinga, Jarich van. Beschrijving door ... van een reis naar Leeuwarden over Noord- en Zuid Holland en Zeeland naar België en Frankrijk en terug over Zwitserland en Duitsland. 1664-1665. Ms. Leeuwarden,
Tresoar, FA Van Sminia 2144. [P. No. 006]
Overschie, Adrianus van. Journal du voyage de Mr. Adrien Baron d’Overschie en Italie et en Allemagne en
1674 et 1675. 1674-1676. Ms. Den Haag, KB, KB 71 H 5. [P. No. 090].
Pomerede, Egbert de. Journael van de vojage gedaen door Egberth de Pomerede. 1648-1650. Ms. Zwolle,
HCO, FA Van den Santheuvel 35a/Kampen, SK, coll. hss. 214. [P. No. 091].
- 480 -

Bronnen en literatuur

Rechteren, Adolf Hendrik van. Reisverslag naar Frankrijk. 1679. Ms. Zwolle, HCO, HA Almelo
227. [P. No. 092].
Ruysch, Coenraad. Journaal van de Reijs dewelke ick gedaen hebbe naer Geneve int geselscap van de heer Dirck van Hoogeveen, capitein van de Borgerij der Stade Leyde mijn wel geliefde Neve. 1674. Ms. Den Haag,
NA, FA Teding van Berkhout 1408I. [P. No. 093].
Ruysch, Coenraad. Reyse van Geneve naar Italie. 1674-1677. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van
Berkhout 1408II. [P. No. 094].
Schagen, Adriaen. Verslag van een reis naar Engeland. 1651-1652. Amsterdam, SM, coll. hss. 0438VI.
[P. No. 095].
Schagen, Adriaen. Reyse gedaen by Adriaen Schagen [...] aan de croonen van Sweden ende Polen inden jaere
1656. 1656. Amsterdam: SM coll. hss. 0438XII. [P. No. 096].
Schagen, Adriaen. Verslag van een reis naar Breda. 1660. Amsterdam, SM, coll. hss. 0438XIII. [P. No.
097].
Schagen, Adriaen. Verslagen van reizen naar Spa. 1660-1661. Amsterdam, SM, coll. hss. 0438I. [P.
No. 098].
Teding van Berkhout, Pieter. Relation du voiage depuis la Haije ius qua Paris. 1664. Ms. Den Haag,
NA, FA Teding van Berkhout 219. [P. No. 099].
Thijs, Johan. Reijsboeck van Johan Thijs en aenteykening van Munster in de provincien, Vranckreyk en Engelant, tussen t’ jaar 1646 en 1648. 1646-1648. Ms. Leiden, UBL, Thijs. 106 bis II-II. [P. No.
100-101].
Tjassens, Daniël. Reisbeschrijving van Groningen via Amsterdam, Den Haag, Leiden enz. naar Londen,
Frankrijk, Rome, Genève, Parijs enz. 1683-1684. Ms. Groningen, GA, Verzameling afschriften en
reproducties, 1360-1942, 1069. [P. No. 102].
Vegelin van Claerbergen, Ernst Frederik. Ma journal de France l’an 1668 et 1669. 1668-1670. Ms.
Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 83. [P. No. 103].
[Vegelin van Claerbergen, Hessel]. Reisverslag naar Duitsland. 1677. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA
Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 3724. [P. No. 104].
Vinne, Vincent Laurensz. van der. Dagelijckse aentekeninge, van ‘t geene ick, in mijn reijs onthoudens waerdich gesien ende bewandelt hebben, etc. bij mij Vincent Laurensz vander Vinne, anno 1652. 1652-1654a.
Ms. Haarlem, NHA, 44-001550 M. [P. No. 105].
Vinne, Vincent Laurensz. van der. Memoriael ofte dagelijckxse aentekening van t’gene schrijvens weerdigh in
mijn reijse is te sien geweest als mede in sonderheijt de gelegenheijt van alle steden die ick ben door gereijst oock
hoe wijt die van malkanderen verscheijden zijn. 1652-1654b. Ms. Haarlem, NHA, 44-001551 M. [P.
No. 105].
Vinne, Vincent Laurensz. van der. Reisverslag naar Utrecht en Rotterdam. 1680. Haarlem, NHA,
voorheen coll. hss. 171. [P. No. 106].
Zoete van Laecke, Philips en François de. Memoires de ce que nous avons veu et appris de plus remarquable pendant notre voyage commencé le 9e de décembre de l’an 1656. 1656-1658. Ms. Den Haag, KB, KB
70 J 51. [P. No. 107].
Anonieme reisverslagen
Aantekeningh van onse reijse door de voornaamste hoovene van Duytslandt Ao 1707. 1707-1708. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. XV E. [P. No. 015].
Journael van mijn reijs van Leeuwarden nae Geneve over Hollandt, Brabant, Flaenderen, Vranckrijk, Zwitserland en langs den Rhijnstroom tot Arnhem. 1682. Ms. Den Haag, KB, KB 131 G 33. [P. No. 011].
Journael van mijne reijse door Duytsland, ende Italien, naer Vranckrijck ao. 1666 en 1667. 1666. Ms.
Leiden, UBL, Ltk 2184. [P. No. 007].
Mijn eerste voijagie te water na Lixbona & Sint Hubis in Portugael gedaen om aldaer te liquideren de affaires,
soo van de heer Cornelis van Hoogeveen, Cornelis vande Graeff, als de gemeene partisipanten der gemeene
Lijnbaen buijten Dordrecht. 1649. Ms. Den Haag, KB, KB 76 H 28I. [P. No. 001].
Reijse in Engeland ao. 1683 gedaan. 1683. Ms. Den Haag, KB, KB 70 J 3II. [P. No. 009].
Reis door Frankrijk. 1664. Ms. Den Haag, KB, KB 78 H 58. [P. No. 005].
- 481 -

Bronnen en literatuur

Reisbeschrijving van ... uit Leeuwarden naar Engeland en Frankrijk. 1683-1684. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 3978. [P. No. 012].
Reisjournalen van N.N. van reizen vanuit Utrecht naar Duitsland. 1688. Ms. Hoorn, WA, coll. hss. 403I.
[P. No. 013].
Reisjournalen van N.N. van reizen vanuit Utrecht naar Duitsland. 1694. Ms. Hoorn, WA, coll. hss. 403II.
[P. No. 014].
Reize door Duitsland na Hungarie gedaen Ao. 1696. 1696. Ms. Den Haag, KB, KB 70 J 3III. [P. No.
010].
Reize door Duitsland na Italien en Vranckryk vertrocken den 21 Xbr 1677 en in aug. 1679 weder t’Amsterdam gekomen. 1677-1679. Ms. Den Haag, KB, KB 70 J 3I. [P. No. 008].
Volcht mijn Spaensche Reijs te lande gedaen Anno 1652. 1652-1653. Ms. Den Haag, KB, KB 76 H 28III.
[P. No. 003].
Volcht mijn tweede Reys van Oostende te water na Cadix in Hispaengnien gedaen, en gevaeren met het schip het
Witte Lam (schipper Leendert Leendertze Muijs) voor coopman, ten dienste van de gemeene Lijnbaen tot
Dordrecht. 1650. Ms. Den Haag, KB, KB 76 H 28II. [P. No. 002].
Volcht mijne voeijagie in Godes Name gedaen met de Genoveesze gaelleije van Cadi wt Hispaengnien naer Genua
in IJtalien. 1653-1654. Ms. Den Haag, KB, KB 76 H 28IV. [P. No. 004].

10.2.2. Reisverslagen buiten het corpus
Adriaensens, Reynier. Alhier begint de overtreffelijcke reijse gedaen door Reynier Adriaensens in jaar 1680.
1679-1689. Ms. Amsterdam, SM, A IV-2 122.
Aerssen van Sommelsdijck, François van. Rapport van de ambassadeur François van Aerssen van Sommelsdijk wegens zijn zending naar Venetië in verband met onderhandelingen over een confederatie met de Republiek, 1620 april 25 - 1620 augustus 7. 1620. Ms. Den Haag, NA, 1.01.02 Staten-Generaal
8332.
Alensoon, Jan. Dag-register van een Korte Reijs door eenige gedeeltens van Vrankrijk, Italie, Switserland en
Duijtschland door mij Mr. Jan Arensoon gedaan in de jaaren 1723 en 1724. 1723-1724. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. XV-E-25.
Assendelft, Adriaan Gerrits van. Journaal of dagregister vande reijs gedaen bij mrs. Adriaan van Assendelft
en Willem van Assendelft met haar beijder huijsvrouwen mitsgaders juffrouwen Catarina van Assendelft en
Maria van Assendelft. 1696. Ms. Den Haag, HRvA, FA Van der Lely (van Oudewater) 421.
Beveren, Cornelis van. Reisverslag naar Frankrijk. 1612-1613. Ms. Den Haag, CBG, KNGGW FA
Beelaerts van Emmichoven 119.
Boelen, Paul. Breive description de mon voyage d’Engleterre, France et d’Italie. 1621-1622. Ms. Utrecht,
UBU, Hs 5 L 21.
Booth, Abraham. Schrijfalmanak voor 1627. 1627. Ms. Utrecht, UBU, coll. hss. 1782.
Booth, Abraham. Journael van de legatie gedaen in de jarens 1627 ende 1628 (…). 1627-1628. Ms. Amsterdam, SM, bibl. A IV J 15.
Booth, Abraham. Journael van mijne reyse ende van gepass.e. in Engelandt. 1628-1630a. Ms. Den Haag,
KB, 131 H 30.
Booth, Abraham. Journael van t’gepasseerde op mijne reijse in Engellant. 1628-1630b. Ms. Utrecht, UBU,
coll. hss. 1196.
Booth, Abraham. Engelandts descriptie. 1628-1630c. Ms. Utrecht, UBU, coll. hss. 1198.
Booth, Abraham. Journael van mijne reijse van Londen nae Plymouth Ao. 1630. 1630. Ms. Utrecht,
UBU, coll. hss. 1197.
Boreel, Agneta. Journaal van de freule A.M. Fagel van een reis naar Zwitserland, 1786. 1786. Ms. Den
Haag, NA, FA Boreel 226 [onderdeel van ‘Aantekeningen van reisverslagen en correspondentie over logement, ondertekend door Ant. Conod. 1780-1794].
Branden, Corneille-Jean-Marie van den. Notes de ses voyage en France et Italie. 1713-1715. Ms. Brussel, KBR, FA Van den Branden de Reeth 15b/1.
Branden, Corneille-Jean-Marie van den. Notes de ses voyage en Angleterre. 1731. Ms. Brussel, KBR,
FA Van den Branden de Reeth 15 b/2.
- 482 -

Bronnen en literatuur

Branden, Corneille-Jean-Marie van den. Notes de ses voyage à Paris. 1736. Ms. Brussel, KBR, FA
Van den Branden de Reeth 15 b/3.
Brinck, Ernst. Itenerarium Germanicum, Gallicum et Sabaudicum, Belgicum et Anglicum. Ca. 1600-1607.
Ms. Harderwijk, SNV, coll. hss. Ernst Brinck, 2048.
C.F.J.E. Relation d’un voyage. 1798. Par terre et par eau, par monts et par veaux. 1798. Ms. Den Haag,
HRvA, FA Van Spaen 286.
Court, Adriana de la. Het jaar 1732. De reys na Maestricht. 1732. Ms. Den Haag, HRvA, FA Van
Spaen 181.
Court, Adriana de la. Reisverslag naar Maastricht, Spa en Kleef. 1733. Ms. Den Haag, HRvA, FA Van
Spaen 182.
Court, Adriana de la. Reisverslag naar Brabant en Vlaanderen. Ca. 1740. Ms. Den Haag, HRvA, FA
Van Spaen 183.
Court, Adriana de la. De reys na Hamburg. 1743. Ms. Den Haag, HRvA, FA Van Spaen 184.
Court, Pieter de la. Reysboek van de la Court door Vrankryke. 1641-1643. Ms. ELO, Leiden, FA De la
Court 14.
Dagboek van een reisje in 1786 ondernomen uit de omgeving van Rotterdam naar Antwerpen, Brussel, Luik,
Maastricht, Venlo, over Nijmegen naar huis, gevolgd door een kort veslag van een zelfde uitstapje in 1791.
1786-1791. Ms. Den Haag, NA, FA Van Zuylen van Nijevelt 19.
Delen, Jeanette Agnes van. Dagboekaantekeningen van Cornelis van Foreest en zijn vrouw Jeanette Agnes
van Delen op hun reizen door Zeeland en België. 1788-1807. Ms. Alkmaar, RAA, FA Van Foreest
237.
Doublet, Gijsbert. Journael van de Mechelse reyse. 1653. Ms. Leiden, UBL, Ltk 858.
Egmond van der Nijenburg, Dirk. Journaal van de rijs gedaan met mijn broeder na Engeland, gedaan int
jaar 1724. 1724. Ms. Alkmaar, RAA, FA Van Egmond van de Nijenburg 170.
Fagel, A.M. Journaal van de freule A.M. Fagel van een reis naar Zwitserland, 1786. 1786. Ms. Den Haag,
NA, 1.10.10 FA Boreel 226.
Gavanon, Eva Magdalena. Verslag van een reis vanuit Arnhem in gezelschap van de heer Kelderman en zijn
dochter Jeanette naar Duitsland (Kleef, Krefeld, Bonn) en weer terug. 1791. Ms. Den Haag, NA, Aanwinsten van de voormalige Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief 1887.
Guépin, Jan. Blij einde van de treur- en sukkelreis met het groot Zeeuwsch OI-Compagniejacht van Rotterdam
naar Vlissingen. 1745. Ms. Middelburg, ZA, Handschriftenverzameling Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen 4204.
Hogendorp, Antje C.W. Dagboek van Anna C.W. van Hogendorp, gehouden op een reis naar Nijmegen en
het kasteel Biljoen te Velp. 1787. Ms. Den Haag, NA, FA Van Hogendorp 172.
Hogendorp, Antje C.W. Dagboek van Anna C.W. van Hogendorp, gehouden op een reis naar Bonn. 1792.
Ms. Den Haag, NA, FA Van Hogendorp 173.
Journael gehouden van een reijsje gedaan na Breda en Zeeland (...). 1755. Ms. Den Haag, CBG, FA Van
der Goes 22.
Kinschot, Caspar van. Anonymi Iter Gallicum 1643. 1643-1644. Ms. Delft, SAD, FA Van Kinschot
151.
Kool, Johannes. Journaal van een rijse gedaan door Italien &a in den Jaare Anno 1698. 1698-1699. Ms.
Rome, Bibliotheca di Archeologia e Storia dell’Arte, 34 A 1-3.
Leeuw, Maria Catharina de. Verslag van een reis naar Engeland en Duitsland. 1799. Ms. Den Haag,
NA, Collectie 397 Gevers 75.
Martens, Margaretha Aletta. Verslag van een reis naar de Zuidelijke Nederlanden in augustus 1782. 1782.
Ms. Utrecht, UA, FA Martens van Sevenhoven 327.
Meersch, Guilliam van der. Reijs-beschrijvingh gedaen door mr. Guill. van der Meersch, adv. in de drie provintien. 1756. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. W 74.
Montaigne, Gabriël André de. Mémorial biographique de Gabriël André de Montaigne. 1694-1705. Ms.
Maastricht, RHCL, 18A hss. coll. 83.
Nagtglas, Jacoba Johanna. Aantekeningen nopens een plaisierreisje van Bergen op Zoom naar Brussel en terug door J.H. Rijnink en huisvrouw (e.a.). 1787. Ms. Alkmaar, NHA, FA Nagtglas 47.
- 483 -

Bronnen en literatuur

Neufville, Anna Maria de. Beschrijving van een Gelders rijssje gedaan met mijnheer & mevrouw Roos en mijn
vader Ao 1763 uytgegaen 15 July geretourneert 27 dt. 1763. Ms. Amsterdam, SA, FA Brants en aanverwante families 168.
Palm, Johanna Constantia. Journaal van het plaisirreijsje gegeven door de heer en vrouwe van Cattenburch van
Grijpskerke aan de heere en vrouwe van Spieringbroek (...). 1760. Ms. Den Haag, CBG, FA Van der
Goes 22.
Van der Poorten. Reisverslag naar Brussel. 1751. Ms. Amsterdam, CS, 74436-000.
Poorten, Anna Louisa van der. Journaal van een reis naar Duitsland. 1781a. Ms. Amsterdam, CS,
74002-000.
Poorten, Anna Louisa van der. Journaal van een reis naar Duitsland en België. 1781b. Ms. Amsterdam,
CS, 74003-000.
Radermacher, Samuel. Aanteekening der voornaamste saaken, gezien op de Hollandsche Reis, begonnen den 9
& voleind den 23 mei 1712. 1712a. Ms. Middelburg, ZA, FA Schorer 494II.
Radermacher, Samuel. Goesche Reise begonnen den 29 & geindigt den 31 Augustij 1712. 1712b. Ms.
Middelburg, ZA, FA Schorer 494VI.
Radermacher, Samuel. Land-togt den 27 Junij Ao 1712. 1712c. Ms. Middelburg, ZA, FA Schorer
494V.
Radermacher, Samuel. Noordhollandsche Reis begonnen den 19 smorgens ten 9 & geeindigt den 21 Maij savonts ten 5 uuren 1712. 1712d. Ms. Middelburg, ZA, FA Schorer 494III.
Radermacher, Samuel. Somer-agtermiddag speelreisje den 23 april 1712. 1712e. Ms. Middelburg, ZA,
FA Schorer 494I.
Radermacher, Samuel. Speelreis Begonnen van Leiden den 8 Junij 1712. 1712f. Ms. Middelburg, ZA,
FA Schorer 494IV.
Radermacher, Samuel. Land-togt den 27 Junij Ao 1712. 1712g. Ms. Middelburg, ZA, FA Schorer
494V.
Radermacher, Samuel. Goesche Reise begonnen den 29 & geindigt den 21 Augustij 1712. 1712h. Ms.
Middelburg, ZA, FA Schorer 494VI.
Radermacher, Samuel. Gendsche Reize gedaan bij gelegentheid der stucdinge des Kaisers tot Grave van
Vlaanderen. 1717. Ms. Middelburg, ZA, GA Schorer 393VII.
Reepmaker, Johan. Dagboek van een reis door Duitsland, Italië en Frankrijk. Ms. Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam, FA Reepmaker 26.
Reisjournaal van een onbekende van reizen naar Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. 1663-1664.
Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Huber 253.
Seegers, Josina. Beschrijving van een reis van Amsterdam naar Ootmarsum en omgeving v.v. in juni/juli 1783.
1783. Ms. Arnhem, HGA, HA De Cloese 77.
Suite du Voyage au Nord-ouest et au Nord Excursion dans en 1795 le haut canada. 1795. Ms. Amsterdam,
CS, 50625.
Teding van Berkhout, Jan. Jan Teding Barchout te Venetië. 1618. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van
Berkhout 63.
Teding van Berkhout, Jan. Aantekeningen betreffende verschillende onderwerpen van Jan Teding van Berkhout tijdens diens reis naar Italië. 1739-1741. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 355.
Timmers, Ignatia Geertruida. Dag register van de commissi begonnen den 18 augustus 1729 na Zeelandt.
1729. Ms. Middelburg, ZA, FA Schorer, 1546-1983, inv. no. 395.
Vassy, Cornelia Carolina de. Journaal van het plesier rijsje. 1748. Ms. UA, Utrecht, FA Mertens van
Sevenhoven 984.
Vegelin van Claerbergen, Ernst Frederik. Ma journal de France l’an 1668 et 1669. 1668-1670. Ms.
Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 83.
Vegelin van Claerbergen, Johan. Verhael van mijn eerste reijs buiten Frieslant gedaen met mijn jongste Broeder, Leffring, syn vrouw, en Anne Bijters op de toure met sijn huisgesin sampt fiscael Geringa en syn vrouw.
met Anne Bijters voorscreve schip. Ao 1708. 1707. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 4036.

- 484 -

Bronnen en literatuur

Vegelin van Claerbergen, Johan. Beschrijvinge van de reijs gedaen in Hollant en Brabant op de verpaghtinge
der Tienden voor 1709 door J.V.VC. 1708a. Ms. Leeuwarden, Tresoar, Tresoar, FA Van EysingaVegelin van Claerbergen 4037.
Vegelin van Claerbergen, Johan. Verhael van de reijs gedaen bij mij gedaen met Wijnout Leffring, naer den
hage en mijn eedt als Rentemeester voor de Raadt van Staten af te leggen. 1708b. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 4037b.
Vegelin van Claerbergen, Johan. Beschrijvinge van mijn reijs en veltogt Ao 1708 en daar toe relative brieven.
1709. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 4038.
Vegelin van Claerbergen, Johan. Reisverslag naar de Zuidelijke Nederlanden. 1710. Ms. Leeuwarden,
Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 4041.
Vegelin van Claerbergen, Johan. Reysen na ‘t leger, na den Bosch, weder na ‘t leger, schielyke reys na
Vrieslant ende veltogt 1711. 1711. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 4042.
Vegelin van Claerbergen, Johan. Reijs na den Bosch en in de meijerije op de verpagtinge Ao 1712. 1712.
Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 4043.
Vegelin van Claerbergen, Johan. Reijs na den Bosch op de Verpagtinghe ao. 1713. 1713. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 4044.
Vegelin van Claerbergen, Nehemia. Reisverslag naar Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland en Duitsland.
1718-1720. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 132-135.
Verkolje, Anna Maria. Beschrijving van een Rijsie gedaan met het jagt van de O.-I. Compagnie van Amsterdam naar Texel, Zwol, Harderwijk en Hoorn. 1776. Ms. Leiden, UBL, BPL 1573.
Vollenhove, Joannes. Reisverslag naar Engeland. 1674. Ms. Leiden, UBL, BPL 2446-I-II.
Van Winter. Journal de mon second Voyage en France. 1660-1662. Ms. Amsterdam, CS, 74478-002I.
Van Winter. Voyage d’Overijssel et Gueldre, que jay fait avec Mr. G. Durve medecin à cheval.. 1671. Ms.
Amsterdam, CS, 74478-002II.
Van Winter. Hamburgse Reys met Hr. Jac. Halling en E. Bleiswyck. 1682. Ms. Amsterdam, CS,
74478-002III.
With, Gijsbert de. Verslag van mijn reijse in Vranckrijck gedaen anno 1632 en 1635. 1632-1635. Ms.
Amsterdam, UBA, coll. hss. V J 41.
Witt, Johan de. Reisverslag naar Frankrijk en Engeland. 1645-1647. Ms. Den Haag, NA, FA De WittBeijerman 1, 19.
Zaunslifer, Petrus. Dagverhaal ener seer aanmerkelijke reijse naar Spangien en Vigos [...]. 1702. Ms. Den
Haag, NA, Admiraliteitscolleges XI De Jonge, 1586-1841, inv. no. 19.

10.2.3. Reisverslagen in editie en transcriptie
Aerssen van Sommelsdijck, François van. ‘Rapport gedaen bijden heere van Sommelsdijck aende
Hooge ende Mogende heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, den XI augusti
1620, van zijne legatie aende republycque van Venetien, vertrocken den 25 aprilis ende wedergekeert den 7 augusti.’ Ed. C.A. Rethaan Macaré. In: Berigten van het Historisch Genootschap te
Utrecht 5 (1853), 45–137.
Aerssen van Sommelsdijk, François van. ‘Sur quelques documents utiles pour l’histoire entre la
France et l’Italie.’ Ed. L.G. Pélissier In: Atti del Congresso internazionale di scienze storiche, Roma,
1-9 aprile 1903 3 (1903), 173–256.
Alensoon, Jan. Met trekschuit en draagstoel: Jan Alensoons Dag-register van een reijs door Vrankrijk, Italie,
Switserland ende Duijtschland in 1723 en 1724. Ed. Heleen Metzelaar. Hilversum: Verloren 2014.
Bekker, Balthasar. Beschrijving van de reis door de Verenigde Nederlanden, Engeland en Frankrijk in het jaar
1683. Ed. Jacob van Sluis. Leeuwarden: Fryske Akademy 1998.
Nathalie Boers, ed. ‘“Eene reijs over reviren, paeden en berghen”: de reis, taalkenmerken en
transcriptie van ‘Journael Van mijne reijse door Duijtslant, ende Jtalien, naer Vranckrijck’.’
MA-scriptie. Leiden: Universiteit Leiden 2014.
Court, Allard de la. ‘Reisbeschrijving Allart de la Court.’ In: F. Driessen, ed. De reizen der De la
Courts 1641, 1700, 1710. Leiden: Ydo 1928, 77–118.
- 485 -

Bronnen en literatuur

Court, Adriana de la. Reden ten hallif elven af een reis van Adriana de la Court met de Groot Mogenden
naar Maastricht, 1732. Ed. M.L. Hansen. 2012.
Court, Pieter jr. de la. ‘Dagboek Pieter de la Court.’ In: F. Driessen, ed. De reizen der De la Courts
1641, 1700, 1710. Leiden: Ydo 1928, 1–31.
Court, Pieter jr. de la. ‘De reisnotities (1641-1643) van Pieter de la Court: uit het manuscript bezorgd en van commentaar voorzien.’ Ed. Willem Frijhoff. In: Blom, H.W. en I.W. Wildenberg, red. Pieter de la Court in zijn tijd. Amsterdam: APA — Holland University Press 1986,
35–64.
Court van der Voort, Pieter de la. ‘Brieven van Pieter de la Court van der Voort aan zijne echtgenoote Sara Poelaert.’ In: F. Driessen, ed. De reizen der De la Courts 1641, 1700, 1710. Leiden:
Ydo 1928, 33–75.
Dussen, Cornelis van der. ‘Travel Journal by Cornelis van der Dussen.’ Ed. Alice Coster. MAscriptie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2016.
Eminga, Tjepcke (Tiberius Pepinus) van. Reisverslag van Tiberius Pepinus van Eminga, 1678-1682. Ed.
Gerda C. Huisman. 2014.
FitzGerald, William. Lord Kildare’s Grand Tour: The Letters of William FitzGerald, 1766-1769. Ed.
Elisabeth FitzGerald. Wilton: Collins Press 2000.
Geelvinck, Joan. Reisbeschrijving door Joan Geelvinck in Frankrijk, 1663-1664. Trans. A.D.E. Moss.
2014.
Graeff, Pieter de. ‘Het journaal van Pieter de Graeff.’ Ed. J.F.L. de Balbian Verster. In: Jaarboek
Amstelodamum 16 (1918), 149–168.
Hellemans Hooft, Arnout. ‘Een naekt beeld op een marmore matras seer schoon’: het dagboek van een ‘grand
tour’ (1649-1651). Ed. E.M. Grabowsky en P.J. Verkruijsse. Hilversum: Verloren 2001.
Heusch, Michiel. Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis: brieven van het thuisfront (1664-1665). Ed.
Marijke van der Wal. Hilversum: Verloren 2019.
Hinlopen, Gerard. Een vorstelijk voorland: Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671). Ed. Joris
Oddens. Zutphen: WalburgPers 2009.
Hooft, P.C. Reis-heuchenis. Ed. J. de Lange. Amsterdam: Rodopi 1990.
Hinlopen, Gerard. Reijse gedaan int jaar 1662. Trans. Alan Moss 2014a.
Hinlopen, Gerard. Journael en aantekeninge. Trans. Alan Moss 2014b.
Hogendorp, Geertruida van. ‘Reisje naar het Stadhouderlijk Hof in 1787.’ In: De Navorscher 52
(1902a), 229–251.
Hogendorp, Geertruida van. ‘Reisje naar het Stadhouderlijk Hof in 1787, vervolg.’ In: De Navorscher 52 (1902b), 328–342.
Hogendorp, H. van. ‘Dagboek van eene reis naar Nijmegen en het kasteel Biljoen in 1787, gehouden door jonkvrouwe A.C.W. van Hogendorp.’ In: Bijdragen en mededeelinge Gelre 7 (1904),
415–449.
Hop, Cornelis. ‘Journal de mon voyage par l’Allemagne 1707.’ Ed. R.W.J. Pabst van Bingerden.
In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 10 (1887), 227–235.
Huygens, Christiaan. ’Journal de Chr. Huygens: le voyage à Parijs et à Londres de 1660-1661.’ In:
J.A. Volgraff, red. Oeuvres complètes. Tome XXI: Supplément à la correspondance. Varia. Biographie.
Catalogue de vente. Den Haag: Martinus Nijhoff 1950, 525–565.
Huygens, Constantijn. ‘Dagverhaal eener reis naar Engeland door Constantyn Huygens.’ Ed.
J.H.W. Unger. In: Oud Holland 14 (1896), 199–202.
Huygens, Constantijn. Journaal van de reis naar Venetië. Ed. Frans Blom. Amsterdam: Prometheus
2003.
Huygens, Constantijn. Constantijn Huygens op dienstreis: zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa,
Luxemburg en Meurs, 1654. Ed. S. Groenveld. Hilversum: Verloren 2013.
Huygens, Constantijn jr. Journaal van 21 october 1688 tot 2 september 1696. Eerste deel. Utrecht: Kemink & Zoon 1876.
Huygens, Constantijn jr. Journaal van 21 october 1688 tot 2 september 1696. Eerste deel. Utrecht: Kemink & Zoon 1877.
- 486 -

Bronnen en literatuur

Huygens, Constantijn jr. Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678.
Utrecht: Kemink & zoon 1881.
Huygens, Constantijn jr. ‘Reisjournaal van 1649 en 1650.’ In: Huygens, Constantijn jr. Journalen.
Derde deel. Ed. R. Fruin. Utrecht: Kemink & Zoon 1888.
Huygens, Lodewijk. ‘Le voyage en France de 1655.’ Oeuvres complètes. Tome XXII: Supplément à la
correspondance. Varia. Biographie. Catalogue de vente. Den Haag: Martinus Nijhoff 1950, 461–496.
Huygens, Lodewijk. The English Journal, 1651-1652. Ed. A.G.H. Bachrach en R.G. Collmer.
Leiden: Brill 1982.
Huygens, Lodewijk. Lodewijck Huygens’ Spaans journaal: reis naar het hof van de koning van Spanje,
1660-1661. Ed. Maurits Ebben. Zutphen: WalburgPers 2005.
Lieshoud, Johannes. ‘“Indien ik het niet gesien hadde ik soude het niet konnen gelooven.” Het
reisdagboek van Johannes Lieshoud Anno 1652.’ Ed. Judith Brouwer. MA-scriptie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 2005.
Meersch, Abraham van der. En rejse i Danmark i Vinteren 1674. Ed. Carl S. Petersen. Kopenhagen:
1906.
Merens, Jan Martensz. De reis van Jan Martensz. Merens door Frankrijk, Italië en Duitschland, anno
1600. Ed. A. Merens. ‘s- Gravenhage: 1937.
Mey, George de. ‘Bijzonderheden aangaande het gezantschap van de H.H. Cats, Schaap en van
de Perre, naar Engeland in 1651 en 1652.’ In: G.D.J. Schotel, red. Geschied- Letter- en Oudheidkundige uitspanningen. Utrecht: Bosch en zoon 1840, 205–214.
Mey, Willem de. ‘Fragment uit het Ms. Reisjournaal door Frankrijk en Engeland; 1679, 1680, van
W. de Mey.’ In: G.D.J. Schotel, red. Oude zeden en gebruiken in Nederland. Dordrecht: 1859, 28–
29.
Moretus, Balthasar III. Reis der Moretussen door Hollandsch-Brabant in 1668. Ed. Maurits Sabbe. Bergen op Zoom: Juten 1924.
Moretus, Balthasar III. De Moretussen op reis in 1668 door de Brabantsche Kempen, de Meijerij van ‘s Hertogenbosch, Zeeland en Vlaanderen. Ed. Maurits Sabbe. Vlaamse toeristenbond 1926.
Moretus, Balthasar III. Balthasar Moretus en Madrid: notas de viaje de un libero flamenco por España,
1680-1681. Ed. Maurits Sabbe en Antonio R. Rodríguez Moñino. Madrid: V. Suárez 1934.
Moretus, Balthasar III. Met de Moretussen op reis in 1668 door Hageland en Kampen en te Geel. Ed. W.
van Broeckhoven. Geel 1970.
Pomerede, Egbert de. Journael van een voijage gedaen door Egberth de Pomerede. Ed. A.J. Mensema.
Reize door Duitsland na Italien en Vranckryk, 1677-1679. Trans. Alan Moss. 2014.
Schagen, Adriaen. Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de croonen van Sweden ende Polen inden jaere
1656. Ed. C.A. Warnsinck-Delprat. Den Haag: Nijhoff 1968.
Schellinks, Willem. W. Schellinks fecit: viaggo al sud, 1664-1665. Ed. Bernard Aikema. Rome: Edizioni dell’Elefante 1983.
Schellinks, Willem. The Journal of William Schellinks’ Travels in England, 1661-1663. Ed. Maurice
Exwood en H.L. Lehmann. Londen: Royal Historical Society 1993.
Stelling-Michaud, S. Unbekannte Schweizer Landschaften aus dem XVII. Jahrhundert. Zeichnungen und
Schilderungen von Jan Hackaert und anderen holländischen Malern. Zürich: 1937.
Thijs, Johannes. ‘De grand tour van Johannes Thijsius.’ Ed. C. de Jonge. MA-scriptie. Leiden:
Universiteit Leiden 1975.
Vassy, Cornelia Carolina de. Journaal van het plesier rijsje. Trans. A.D.E. Moss. 2017.
Vinne, Vincent Laurensz. van der. Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Ed.
Bert Sliggers jr. Haarlem: Fibula-van Dishoeck 1979.
Vollenhove, Joannes. Predikant en toerist: het dagboek van Joannes Vollenhove, Engeland, 17 mei-30 oktober 1674. Ed. G.R.W. Dibbets. Hilversum: Verloren 2001.
Woude, Elisabeth van der. Elisabeth van der Woude: Memorije van ‘t geen bij mijn tijt is voorgevallen, met
het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677. Ed. Kim Isolde Muller. Amsterdam: Terra Incognita 2001.

- 487 -

Bronnen en literatuur

Zoete van Laecke, Philips en François de. Journal d’un voyage a Paris en 1657-1658. Ed. A.P. Faugère. Parijs: Benjamin Duprat 1862.

10.2.4. Reisliteratuur in druk
Beschrijvinge van de noordtsche landen [...]. Amsterdam: Gillis Joosten Saeghman 1663.
De Blainville. Travels through Holland, Germany, Switzerland; and Other Parts of Europe; but Especially
Italy. Deel 1. Londen: 1743.
Booth, Abraham. Iournael, van de Legatie, gedaen in de iaren 1627 en 1628 (...). Amsterdam: Simon
van Beaumont 1632.
Bos, Lambert van den. Wegh-wyser door Italien, of Beschrijvinge der Landen en Steden van Italien. Hun Beginselen, opkomst, Voortganck, Bestieringe en Seltsaemheden. Amsterdam: Abraham Andriesz. 1661.
Boyle, Robert. ‘An Account of Philaretus, [i.e. Mr. R. Boyle] during his Minority.’ In: Boyle, Robert. The Works of the Honourable Robert Boyle in Five VOlumws, to Which is Prefixed the Life of the
Author. Volume 1. Londen: A. Millar 1744, 6-139.
Brice, Germain. Description nouvelle de la ville de Paris. Parijs: Le Gras 1698.
Brunel, Antoine de. Voyage d’Espagne, curieux, historique et politique. Parijs: Charles de Sercy 1665.
Bruno, Rafaello del. Ristretto delle cose più notabili della città di Firenze. Florence: Carlieri 1698.
Capaccio, Giulio Cesare. La vera antichita di Pozzuoli. Rome 1607.
Chamberlayne, Edward. Angliae notitia, or, The present state of England: together with divers reflections
upon the ancient state thereof. Londen: 1669.
Christijn, Jean-Baptiste. Les délices des Pais-Bas, ou description générale des ses dis-sept provinces, de ses principales Villes et de ses lieux les plus renommez. Brussel: François Foppens 1697.
Christijn, Jean-Baptiste. Les délices des Pays-Bas, ou Description et historique des 17 provinces Belgique.
Luik: J.F. Bassompierre 1769.
Chytraeus, Nathan. Variorum in Europa itinerum deliciae. 1606.
Commelin, Isaac. Beschryvinge van Amsterdam. Vierde boek, van de beschryvingh der stadt Amsterdam, vervattende, alle oude en nieuwe gebouwen. Amsterdam: Marcus Willemsz. Doornick 1665.
Coryat, Thomas. Coryat’s Crudities. Londen: W. Cater 1776.
Desseine, François. Beschryving van ’t niew of hedendaagsch Rome, eerste deel, zynde het vervolg van Oud
Rome. Amsterdam: François Halma 1704.
Egmond van der Nijenburg, Johannes Aegidius en Johannes Heyman. Reizen door een gedeelte van
Europa, klein Asien, verscheide eilanden van de archipel, Syrien, Palestina of het H. Land, Aegypten, den
Berg Sinai, enz. Leiden: Abraham Kallewier 1757.
Ens, Caspar. Delitiae Italiae, dat is: Eyghentlijcke beschryvinge wat door gantz Italien in elcke Stadt en plaets
te sien is [...]. Arnhem: Jan Janssen 1602.
Franzini, Federico. Roma sacra, antica, e moderna: figurata e divisa in tre parti. Rome: Giovanni Battista
Molo 1687.
Félibien, André. Description de la grotte de Versailles. Parijs: Imprimerie Royale 1679.
Felini, Pietro Martire. Roma antica e moderna nella quale si contengono chiese, monasterij, hospedali, compagnie, collegii, e seminarii. Rome: 1653.
Furtenbach, Joseph. Newes Itinerarium Italiae (…). Ulm: Johan Saurn 1627.
Göllnitz, Abraham. Ulysses Belgico-Gallicus, fidus tibi dux et achates [...]. Leiden: Elzevier 1631.
Hentzner, Paul. Itinerarium Germaniae, Angliae, Galliae, Italiae. Leipzig: 1661.
Howell, James. Instructions for Forreine Travell. Londen: Humprey Mosley 1642.
Howell, James. Instructions for Forreine Travell: Collated with the Second Edition of 1650. Ed. Edward
Arber. Londen: 1869.
La description du château de Versailles. Parijs: Antoine Vilette 1687.
Lassels, Richard. The voyage of Italy, or, A compleat journey through Italy [...]. Parijs: John Starkey 1670.
Lemojon de Saint-Didier, Alexandre-Toussaint de. La ville et la republique de Venise. Parijs: Guillaume de Luyne 1680.
Lipsius, Justus. A direction for trauailers Taken out of Iustus Lipsius, and enlarged for the behoofe of the
right honorable Lord, the yong Earle of Bedford, being now ready to trauell. Londen: R. Bourne 1592.
- 488 -

Bronnen en literatuur

Misson, Maximilien. A New Voyage to Italy with Curious Observations on Several Other Countries; as,
Germany; Switzerland; Savoy; Geneva; Flanders; and Holland. Deel 1. Londen: R. Bonwicke 1714.
Monconys, Balthasar de. Iovrnal des voyages de monsieur De Monconys. Lyon: Horace Boissat 1666.
Pflaumern, Johann Heinrich von. Mercvrivs Italicvs hospiti fidus’ per Italiae praecipuas regiones et urbes
dux. Georg Wildeisen 1650.
Reyse van hare Doorluchtige Majesteyt Christina, Koninginne van Sweden; gedaen door de Nederlanden, Duytslant, Vranckrijck, Italien, en andere gewesten des werelts, 1654-1660. Amsterdam: Johannes van den
Bergh 1661.
Ritratto di Roma antica et moderna. Rome: Bartolommeo Marliani 1627.
Spon, Jacob. Recherche des antiqvites et cvriosites de la ville de Lyon. Lyon: Jacques Faeton 1673.
Spon, Jacob. Histoire de la république de Genève. Genève: 1680.
Spon, Jacob en George Wheler. Voyagie door Italien, Dalmatien, Grieckenlandt en de Levant: gedaan in de
jaren 1675 en 1676. Amsterdam: Jan ten Hoorn 1689.
Struys, Jan en David Butler. Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige reysen, door Italien, Griekenlandt,
Lijfland, Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien, Oost-Indien, Japan, en verscheyden andere gewesten. Amsterdam: Aert Dircksz. 1686.
Thomassin, Simon. Recueil des figures, groupes, thermes, fontaines, vases, et autres ornemens... dans le Château et Parc de Versailles. Parijs: Simon Thomassin 1694.
Zeiller, Martin. Itinerarium Italiae nov-antiquae, oder Raiss-Beschreibung durch Italien. Frankfurt am
Main: Matthaei Merians 1640.

10.3. Correspondentie
Aerssens, Cornelis van et al. Correspondentie met Jan Teding van Berkhout. 1739-1741. Ms. Den Haag,
NA, FA Teding van Berkhout 323-349.
Beest, P. Hendricus van der aan N.N. Juli 1686. In: Cornelissen, J.D., P. Polman, R.R. Post, red.
Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de apostolisch vicarissen 1592-1727.
Deel 3: 1686-1705. Den Haag: Nijhoff 1952.
Beuningen, Coenraad van aan Isaac Vossius. Amsterdam, 10 juli 1674. Ms. Amsterdam, UBA,
HSS-mag: S 18.
Bijl, Murk van der en H. Quarles van Ufford, red. Briefwisseling van Godard Adriaan van Reede van
Amerongen en Everard van Weede van Dijkveld (27 maart 1671-28 juli 1672). Den Haag: Nederlands Historisch Genootschap 1991.
Blok, F.F. en C.S.M. Rademaker. ‘Isaac Vossius’ Grand Tour, 1641-1644: The Correspondence
between Isaac and his Parents.’ In: Lias: Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources
33 (2006) 2, 151–216.
Blok, F.F. en C.S.M. Rademaker. ‘Isaac Vossius’ Grand Tour, 1641-1644: The Correspondence
between Isaac and his Parents. Part II: Isaac Vossius in Italy.’ In: Lias: Journal of Early Modern
Intellectual Culture and its Sources 35 (2008) 1-2, 209–279.
Blok, F.F. en C.S.M. Rademaker. ‘Isaac Vossius’ Grand Tour, 1641-1644: The Correspondence
between Isaac and his Parents. Part III: Isaac in Paris.’ In: Lias: Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources 36 (2009) 2, 295–385.
Boex, Hans en Hans Bots. ‘Le voyage de Nicolas Heinsius (1620-1681) en Angleterre en 1641:
douze lettres inédites à son père Daniel Heinsius relatant ce voyage.’ In: Lias: Journal of Early
Modern Intellectual Culture and its Sources 32 (2005) 2, 222–268.
Breijel, Baldoino. Baldoino Breijel te Rome. 1629. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 73.
Buys, Paulus aan Louwe Janszoon. Frankrijk, 1650. Ms. Utrecht, UA, FA Martini Buys 432.
Calandrini, Cesara aan Constantijn Huygens sr. Londen, 21 september 1649. In: ePistolarium.
Calandrini, Jean Louis aan Constantijn Huygens sr. Genève, 14 november 1649. In: ePistolarium.
Calandrini, Jean Louis aan Constantijn Huygens sr. Genève, 21 november 1649. In: ePistolarium.
Calandrini, Jean Louis aan Constantijn Huygens sr. Genève, 28 augustus 1650. In: ePistolarium.

- 489 -

Bronnen en literatuur

Christina van Zweden aan N.N. Rome, 10 november 1676. In: Overschie, Adrianus van. Journal
du voyage de Mr. Adrien Baron d’Overschie en Italie et en Allemagne en 1674 et 1675. 1674-1676. Ms.
Den Haag, KB, KB 71 H 5.
Court van der Voort, Pieter de la. Brieven aan Sara Poelaert gedurende zijn reis door Frankrijk in 1700.
1700. Ms. Leiden, ELO, FA De la Court 64.
Cramprich aan Tanara. Den Haag, 11 juli 1686. In: Cornelissen, J.D., P. Polman, R.R. Post, red.
Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de apostolisch vicarissen 1592-1727.
Deel 3: 1686-1705. Den Haag: Nijhoff 1952.
Dibom, Paul en Françoise Waquet, red. Johannes Fredericus Gronovius: pèlerin de la république des lettres.
Recherches sur le voyage savant au XVII siècle. Genève: Librairie Droz 1984.
Doublet, Philips aan Christiaan Huygens. Den Haag, 9 december 1660. In: ePistolarium.
Egmond van der Nijenburg, Johannes Aegidius. Brief aan Gerard van Loon. 1740. Ms. Den Haag,
KB, KB 121 D 11.
Groot, Hugo de. Briefwisseling van Hugo Grotius. Zeven delen. Ed. P.C. Molhuysen en B.L. Meulenbroek. Den Haag: Martinus Nijhoff 1928-1969.
Gronovius, Laurens. Brieven aan Jacob Gronovius. 1679-1681. Ms. Rhenen, PVAvW, 1272, no. 1-22.
Gronovius, Laurens. Brief van Laurens Gronovius aan P.D. Huet l’Abbé. 1679. Ms. Amsterdam,
UBA, OTM: hs. 8 Dd.
Hessen-Darmstadt, Julia van aan Constantijn Huygens sr. Aurich, 16 juli 1649. In: ePistolarium.
Hessen-Darmstadt, Julia van aan Constantijn Huygens sr. Sandhorst, 31 januari 1650. In:
ePistolarium.
Hessen-Darmstadt, Julia van aan Constantijn Huygens sr. Sandhorst, 28 februari 1650. In:
ePistolarium.
Heusch, Michiel. Koopmanszoon Michiel Heusch op Italiëreis: brieven van het thuisfront (1664-1665). Ed.
Marijke van der Wal. Hilversum: Verloren 2019.
Hoeufft, Joan aan Constantijn Huygens sr. Parijs, 24 juli 1649. In: ePistolarium.
Hooft, P.C. De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Ed. H.W. van Tricht. Drie delen. Culemborg: Tjeenk Willink/Noorduijn 1976-1979.
Huydecoper, Joan jr. Registers van uitgaande brieven, dagboekaantekeningen en jaaroverzichten van inkomsten
en uitgaven, 1648-1703, met uittreksels betreffende de jaren 1653-1704. 1648c. Ms. Utrecht, UA, FA
Huydecoper 53.
Huygens, Christiaan. Oeuvres complètes. Tome 1: Correspondance 1636-1656. Den Haag: Martinus Nijhoff 1888.
Huygens, Christiaan aan David van Baerle. Den Haag, 29 mei 1657. In: ePistolarium.
Huygens, Constantijn jr. aan Christiaan Huygens. Genève, 5 januari 1650. In: ePistolarium.
Huygens, Constantijn jr. aan Christiaan Huygens. Genève, 8 maart 1650. In: ePistolarium.
Huygens, Constantijn jr. aan Christiaan Huygens. Rome, 29 mei 1650. In: ePistolarium.
Huygens, Constantijn. Brief van Constantijn Huygens aan Philips Aebinga van Humalda. 1661. Ms. Den
Haag, KB, KA 44.
Huygens, Constantijn. Briefwisseling. Zes delen. Ed. J.A. Worp. Den Haag: Martinus Nijhoff
1911-1917.
Huygens, Philips aan Christiaan Huygens. Gdańsk, 6 mei 1656.
Junius, Elisabeth aan Isaac Vossius. 22 juni 1644. In: Blok, F.F. en C.S.M. Rademaker. ‘Isaac Vossius’ Grand Tour, 1641-1644: The Correspondence between Isaac and his Parents. Part III:
Isaac in Paris.’ In: Lias: Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources 36 (2009) 2,
295–385.
Kinschot, Caspar van. Brief van Caspar van Kinschot aan Nicolaas Heinsius (1620-1681). 1645. Ms.
Leiden, UBL, BUR F 5: 1.
Landi. Landi te Rome. 1630-1631. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 75.
Magliabechi, Antonio. Brieven aan Jacob Gronovius. 1681. Ms. Rhenen, PVAvW, 1272, no. 23-24.
Mazio, Georgio. Georgio, Mazio, tolk van de Duitse natie en soldaat in de Duitse garde van de groothertog
van Toscane, te Florence. 1631. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 77.
- 490 -

Bronnen en literatuur

Meersch, Abraham van der aan (vermoedelijk) Arent van der Meersch en Petronella Hoevelingh.
9 februari 1727. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. W 76.
Merwede, Matthijs van de. Brieven van Matthijs van der Merwede van Clootwijck (1613-1664), geschreven
aan Adrianus Blyenburch (1616-1682). 1639-1648. Ms. Den Haag, KB, KB 129 A 26.
Moretus, Balthasar III. Kopieën briefwisseling (1664-‘70). 1664-1667. Ms. Antwerpen, MPM, PA 298.
Oldenbarnevelt, Johan sr. van aan Willem van Oldenbarnevelt. Bergen op Zoom, 20 maart 1609.
In: Veenendaal, A.J., red. Johan van Oldenbarnevelt: bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en familie. Deel 2: 1602-1613. Den Haag: Nijhoff 1962.
Pott, Wicher. Brieven aan zijn ouders, geschreven in Engeland en Frankrijk, Londen, 8 juli 1684 – Agen, 24
oktober 1685. 1684-1685. Ms. Groningen, GA, FA De Savornin Lohman 58.
Pott, Wicher. Kopieboek van de brieven geschreven door Wicher Pott op zijn reis door Italië. 1685-1686. Ms.
Groningen, GA, 835 Handschriften in Folio Register Feith, 1003 - 1984, inv. no. 515.
Reigersberch, Maria van. Brieven van en aan Maria van Reigersberch. Ed. H.C. Rogge. Leiden: E.J.
Brill 1902.
Reigersberch, Maria van aan Hugo de Groot. Middelburg, 22 oktober 1624. In: Groot, Hugo de.
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 2. Ed. P.C. Molhuysen. Den Haag: Martinus Nijhoff 1936,
405-407.
Santen, Jan van aan Constantijn Huygens sr. Orange, november 1649. In: ePistolarium.
Spinoza, Baruch. Briefwisseling. Ed. F. Akkerman, H.G. Hubbeling en A.G. Westerbrink. Amsterdam: Wereldbibliotheek 1977.
Teding van Berkhout, Jan. “Dialogues entre absents”, brieven gewisseld tussen mr. Paulus Tedingh van Berckhout en mr. Jan Teding van Berkhout tijdens de reis van laatstgenoemde naar Italië. 1739-1741b. Ms.
Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 354.
Teding van Berkhout, Jan. Jan Teding Barchout te Venetië. 1618. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van
Berkhout 63.
Teding van Berkhout, Jan. Jan Teding van Berckhout te Brussel, Lyon, Napels, Rome, Florence, Bologna,
Venetië, Milaan, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Parijs en Londen. 1739-1741a. Ms. Den Haag, NA,
FA Teding van Berkhout 267.
Teding van Berkhout, Jan. Mr. Jan Teding van Berkhout te Landrecy, Lyon, Marseille, Livorno, Napels,
Rome, Florence, Venetië, Verona, Milaan, Turijn, Genève, Lyon, Montpellier, Bordeaux, La Rochelle, Poitiers, Parijs, Londen, en Delft (ook aan mr. Coenraad Tedingh van Berckhout). 1739-1744. Ms. Den
Haag, NA, FA Teding van Berkhout 309.
Teding van Berkhout, Volkert. Een zoon van de hertog de Guise. 1627. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 74.
Teding van Berkhout, Volkert. Volckardus Teding Berckhout te Rome, Sienna en Parijs. 1628-1630. Ms.
Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 87.
Teding van Berkhout, Volkert. Correspondentie. 1629-1631. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van
Berkhout 73-77.
Teding van Berkhout, Volkert. Volckard Teding Berckhout te Sienna en Milaan. 1631. Ms. Den Haag,
NA, FA Teding van Berkhout 30.
Tjassens, Daniël aan Bernard Tjassens. Blois, 26 maart 1684. In: Tjassens, Daniël. Reisbeschrijving
van Groningen via Amsterdam, Den Haag, Leiden enz. naar Londen, Frankrijk, Rome, Genève, Parijs
enz. 1683-1684. Ms. Groningen, GA, Verzameling afschriften en reproducties, 1360-1942,
1069.
Vegelin van Claerbergen, Johan aan Hessel Vegelin van Claerbergen. Gent, 29 juni 1708. In: Vegelin van Claerbergen, Johan. Beschrijvinge van mijn reijs en veltogt Ao 1708 en daar toe relative brieven. 1709. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga - Vegelin van Claerbergen 4038.
Vliet, Johannaes van aan Constantijn Huygens sr. Londen, 26 januari 1652. In: ePistolarium.
Vondel, Willem van den aan Sara Cranen. Rome, 1 maart 1625. In: Vondel, Joost van den. De werken van Vondel. Ed. J.F.M. Sterck et al. Amsterdam: De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur 1929.

- 491 -

Bronnen en literatuur

Vondel, Willem van den aan Sara Cranen. Rome, 15 maart 1625. In: Vondel, Joost van den. De
werken van Vondel. Ed. J.F.M. Sterck et al. Amsterdam: De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur 1929.
Vondel, Willem van den aan Joost van den Vondel. Rome, maart 1625. In: Vondel, Joost van den.
De werken van Vondel. Ed. J.F.M. Sterck et al. Amsterdam: De Maatschappij voor goede en
goedkoope lectuur 1935.

10.4. Overige handschriftelijke bronnen
Acte, waarbij aan Michiel Corver de graad van doctor in de philosophie wordt verleend door de universiteit van
Padua. 1626. Ms. Den Haag, NA, FA Hoeufft van Velsen 413.
Andlau, Jacob Christoph ab. Verklaring van de baljuw frater Jacob Christoph ab Andlau op Malta voor
Volkardus Teding à Berckhout. 1628. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 79.
Bacher, Samuel. Album amicorum Bachaerus. 1602-1610. Ms. Leiden, UBL, BPL 3347 en Thysia
2147.
Brinck, Ernst. Album amicorum. 1602-1649. Ms. Den Haag, KB, KB 133 M 86.
Brinck, Ernst. Album amicorum. 1612-1635. Ms. Den Haag, KB, KB 135 K 4.
Brinck, Ernst. Album amicorum. 1615-1644. Ms. Den Haag, KB, KB 133 M 87.
Bul als baccalaureus utriusque juris van de universiteit te Poitiers voor Conradus Ruysch. 1677. Ms. Den
Haag, NA, FA Teding van Berkhout 1409.
Bul als doctor utriusque juris van de universiteit te Poitiers voor Conradus Ruysch. 1677. Ms. Den Haag, NA,
FA Teding van Berkhout 1410.
Bul als doctor juris civilis van de universiteit te Orleans voor Adrianus Berckhout. 1595. Ms. Den Haag, NA,
FA Teding van Berkhout 35.
Bul als doctor juris van de universiteit te Angers voor Paulus Teding Berckhout, 1633 met aantekeningen betreffende zijn beëdiging als advocaat voor den Hove van Holland, afschriften. 1633-1634. Ms. Den Haag,
NA, FA Teding van Berkhout 91.
Bul voor Nehemia Vegelin van Claerbergen wegens het behalen van de graad van doctor in de rechten. 1718. Ms.
Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 5033.
Diploma’s van de universiteit te Orléans. 1660. Ms. Amsterdam, SA, FA De Graeff 122.
Engelen, Engelbertus van. Album amicorum. 1684-1723. Ms. Leiden, UBL, PAP 21.
Foreest, Jacob van. Notitie ten ruijgsten van t’ geen dat ick in mij particulier op de Fransche reijse uijtgegeven
heb beginnende van den 14 april 1660. 1660-1661b. Ms. Alkmaar, RAA, FA Van Foreest 119.
Geest, Wybrand de. Album van Wibrand Simonsz. de Geest. 1613-1617. Ms. Leeuwarden, Tresoar,
Hs. 506.
Van der Goes. Laissez-passer van de magistraat van Delft voor mr. Paulus Tedingh van Berckhout voor een
reis naar Frankrijk. 1719. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 271.
Frans Greenwood et al. Gedichten op het zwaard waarmee Johan van Oldenbarnevelt zou zijn onthoofd.
1743-1745. Ms. Amsterdam, Rijksmuseum, NG-NM-4282.
Gronovius, Johann Friedrich. Album amicorum. 1634-1646. Ms. Den Haag, KB, KB 130 E 32.
Hillewerve, Hendrik. Rekening van Hendrik Hillewerve aan Balthasar II Moretus met betrekking tot de Italiëreis van Balthasar II Moretus. 1665. Ms. Antwerpen, MPM, Doos M8, stuk 3510.
Honingh, Johannes. Album amicorum. 1654-1684. Ms. Den Haag, KB, KB 76 J 34.
Huydecoper, Joan. Stukken betreffende de ambassade van Joan Huydecoper naar Berlijn als vertegenwoordiger
van Amsterdam bij de doopplechtigheid van de zoon van de keurvorst van Brandenburg. 1655. Ms.
Utrecht, UA, FA Huydecoper 45.
Kersseboom, Arnoldus. Album amicorum. 1701-1702. Ms. Den Haag, KB, KB 133 M 50.
Lanssel, Abraham. Declaraties van de door Godard Adriaan van Reede gemaakte kosten op zijn missie naar
Denemarken en zijn reis langs de hoven van de bisschop van Munster en de hertog van Holstein van april
1690 tot november 1691, opgesteld namens zijn weduwe door Abraham Lanssel. Ms. Utrecht, UA, Huis
Amerongen 3148.
Latijns paspoort tussen Rome en Wenen, gedateerd 16 augustus 1714. Brussel: RB, FA Van den Branden
de Reeth 8 a 2; 15 a 3.
- 492 -

Bronnen en literatuur

Lintelo, Johanna Agnes van. Aanteekenboek van Johanna Agnes van Lintelo, weduwe van Peter Battier tot
den Peckedam, over de kosten van de reis van Madrid naar Holland met het stoffelijk overschot van haren
echtgenoot. Met eenige losse aanteekeningen en brieven, hiertoe behoorende. 1690. Ms. Arnhem, GA, FA
Van Lintelo 44.
Marganetti, Antonio. Breve instruttion all viaggio d’Italia per il M. Hl. Sig. Hooft, 1608. Ms. Leiden,
UBL, LTK 857.
Meersch, Abraham van der. Door vader, Catharina en Pieter deze Rijs gedaan van Amsterdam 7 julij
1687. 1687. Ms. Amsterdam, UBA, coll. hss. W 60-I.
Meersch, Arent van der. Almanak van Arent van der Meersch. 1740-1746. Ms. Amsterdam, SA, bibl.
U 149.
Mijle, Cornelis van der. Album amicorum. 1594-1607. Ms. Emden, Johannes a Lasco Bibliothek,
MP Hs. 8º 098.
Mijle, Cornelis van der. Venetië: Van der Mijle, 1609-1610. 1609-1610. Ms. Middelburg, ZA, Staten
van Zeeland en Gecommiteerde Radenm (1574) 1578-1795 (1799), 3015.
Moretus, Balthasar II. Regle journaliere, laquelle d’icy en avant se debvra observer pas Balthasar Moretus le
jeun. 1660b. Ms. Antwerpen, MPM.
Montigny de Glarges, Cornelis de. Album amicorum. 1622-1679. Ms. Den Haag, KB, KB 75 J 48.
Paspoort en aanbevelingsbrieven voor Johan de Witt, zoon van den raadpensionaris, bij zijne reis naar Frankrijk,
1685. 1686. Ms. Den Haag, NA, FA De Witt-Beijerman 1, 29.
Paspoort afgegeven door de Franse autoriteiten aan Adolf H. van Rechteren om met zijn gezelschap in Frankrijk, ten noorden van de rivieren Somme en Oise, te mogen reizen. 1710. Ms. Zwolle, HCO, Huis Almelo 406.
Paspoort van de koning van Frankrijk voor Joseph Huydecoper, 1688. 1688. Ms. Utrecht, UA, FA Huydecoper 144.
Primano, Feliciano. Verklaringen betreffende het overlijden van Adrianus Vrijburgh, overleden ten gevolge van
een duel met Volckert Teding Berchout. 1628. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 80.
Rechteren, Johan Willem van. Scheepsjournalen en kasboeken van kapitein Johan Willem van Rechteren,
commandant van de oorlogsschepen Zeeland en Schieland. 1691-1702. Ms. Arnhem, HGA, Huis Verwolde 1.08.2.
Rechteren, Johan Willem van. Stukken betreffende de reis van Johan W. van Rechteren naar het Heilige
Land en Italië. 1684-1685. Ms. Zwolle, HCO, Huis Almelo 445.
Rechteren, Reinhard van. Stukken betreffende de indiensttreding van Reinhard van Rechteren in het leger van
de Republiek Venetië. 1685. Ms. Zwolle, HCO, Huis Almelo 461.
Reede tot Renswoud, Frederik van et al. Verbaal van dev extraordinaris ambassadeurs Frederik baron van
Reede, heer van de Lier, Coenraad van Beuningen, Willem van Nassau-Odijck en Willem van Haren wegens hun zending naar Engeland in verband met nadere bevestiging van de vrede met de Republiek.
1674-1679. Ms. Den Haag, NA, Staten-Generaal, (1431- 1576-1796, 8588-8590.
Reepmaker, Johan. Afschriften van de reisbeschrijving, van een paar bladzijden eruit en aantekening betreffende zijn handschrift. S.d. Ms. Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam, FA Reepmaker 27.
Ruysch, Coenraad. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van mr. Coenraad Ruysch. 1731.
Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 1420.
Schenk, Petrus. Album amicorum. 1700-1713. Ms. Leiden, UBL, LTK 903.
Spanheim, Friedrich. Lettre a un amy, sur les motifs qui ant portè un réformé à se rendre de la communion de
Rome. Leiden: Dande 1676.
Teding van Berkhout, Jan. Aantekeningen betreffende verschillende onderwerpen van mr. Jan Teding van
Berkhout tijdens diens reis naar Italië. 1739-1741c. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout
355.
Teding van Berkhout, Jan. Notities betreffende goederen, door mr. Jan Teding van Berkhout medegenomen op
zijn reis naar Italië. 1739. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 356.
Teding van Berkhout, Jan. A l’occasion du heureuse arrivée à Florence de Monsieur le baron Bakhaut, twee
sonnetten. 1740. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 357.

- 493 -

Bronnen en literatuur

Teding van Berkhout, Jan. Lijst van Italiaanse gravures, toebehorend aan mr. Jan Teding van Berkhout. S.d.
Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 358.
Teding van Berkhout, Paulus. Memorie van mr. Paulus Tedingh Berckhout voor zijn zoon Jan Teding Berckhout, gaande naar Duitsland. 1672. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 253.
Teding van Berkhout, Volkert. Notarieel testament van Volckerus Teding van Berckhout. 1620. Ms. Den
Haag, NA, FA Teding van Berkhout 79.
Tekst van een beschrijving van krijgsverrichtingen tijdens de Spaanse successie-oorlog, door Johan Vegilin van
Claerbergen. 1709-1710. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen
4049.
Vegelin van Claerbergen, Hessel. Lijst van onkosten gemaakt tijdens een reis van Joure naar Den Haag.
1697. Ms. Leeuwarden, Tresoar, GA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 3779.
Vegelin van Claerbergen, Hessel. Autobiografie van Hessel Vegelin van Claerbergen. 1723-1749. Ms.
Leeuwarden, Tresoar, FA Van Sminia 1944a.
Vegelin van Claerbergen, Johan. Kasboekje van de uitgave van Johan Vegilin van Claerbergen. 1709-1712.
Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 4049.
Vegelin van Claerbergen, Johan. Lijst van bagage voor zijn reis naar de Zuidelijke Nederlanden. 1712.
Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 4050.
Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst. Ad historiam Frisae 1649. 1650. 1650-1651. Ms. Den Haag,
KB, KB 120 B 28.
Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst. Reiscosten van Leeuwarden nae Hamburg Brunswigh. 1656. Ms.
Leeuwarden, Tresoar, FA Van Eysinga — Vegelin van Claerbergen 3677.
Verklaringen betreffende het overlijden van Adrianus Vrijburgh, overleden ten gevolge van een duel met Volckert
Teding Berchout. 1628. Ms. Den Haag, NA, FA Teding van Berkhout 80.
Visch, Bartholomaeus et. al. Album van de Nederlandse natie aan de universiteit te Angers. Ms. Den
Haag, KB, 77 K 5.
Vivien, Nicolaas. Album amicorum. 1653-1655. Ms. Den Haag, KB, KB 74 H 46.
Wolfsen, Johan. Dagboek van Joh. Wolfsen. 1671-1674. Ms. Leeuwarden, Tresoar, FA Van Haren
190.

10.5. Gedrukte bronnen voor 1850
Advys vanden ghenen die zijn geweest tot Blois / ten tijde van den moort / geschiet inde persoonen van Wijlen de
heeren den hertoghe van Guise / ende den Cardinael synen broedere / den vrydaechs van Kersmisse lestleden.
Dordrecht: J. Canin 1589.
Aen den christelyken leser een aldervinnigst gedenk-schrift vanden ellendigen, afvalligen Petrus Bertius, tegen die
vande gereformeerde religie, ende de stad Rochelle. 1629.
Anslo, Reyer. R. Ansloos Poëzy, uitgegeven door Joan de Haes. Rotterdam: Barent Bos 1713.
Arnauld, Antoine. Oeuvres de messire Antoine Arnauld, volume 14. Parijs: Sigismond d’Arnay & Compagnie 1778. Articvlen door den koningh gheaccordeert, aen syn onderdanen van de stadt van Rochelle.
1626.
Beaumont, Simon van. Horae svccisivae. Tyt-snipperingen: vande ionckheyt, tot inden ouderdom. Rotterdam:
Johannes Neranus 1640.
Beaumont, Simon van. Gedichten van Simon van Beaumont. Ed. J. Tideman. Utrecht: Kemink &
Zoon 1843.
Benoit, Elie. Historie der gereformeerde kerken van Vrankryk. Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn 1696.
Beverwijck, Johan van. ‘Wederlegginge van Michiel de Montaigne over de nootsaeckelickheyt der
genees-konste.’ In: Beverwijck, Johan van. Schat der ongesontheydt, ofte genees-konste van de sieckten.
Amsterdam: Wed. J.J. Schippers 1672, 1-48.
Bibliotheca Kooliana Instructa elegantissima ac nitida supellectile liborum (...). Utrecht: Willem van de Water
1712.
Bibliotheca Ruyschiana, sive Catalogus Contins Libros exquisistissimos omnium Facultatum in Lingua Latina,
Italica, Anglica, Gallica & Belgica. Leiden: Samuel Luchtmans 1732.

- 494 -

Bronnen en literatuur

Brief van de belegerde binnen Rochelle, aen de predicanten, ouderlinghen ende diaconen vande ghereformeerde kercken van de Geunieerde Provintien van alle talen in Nederlandt. Den Haag: A.J. Tongerloo 1626.
Campbell, John. Memoirs of the Duke de Ripperda, first Embassador from the States-General to his most
Catholick Majesty, then duke and Grandee of Spain, afterwards Bashaw and prime minister to Muly Abdalla, emperor of Fez and Morocco (…). Londen: 1740.
Camphuysen, Dirk Rafaelsz. Stichtelijcke rijmen. Dordrecht: Abraham Andriesz. 1660.
Castiglione, Baldassare. De volmaeckte hovelinck. Vert. Lambert van den Bos. Amsterdam: Abraham
Wolfgank 1662.
Chevalier, Nicolas. Description de la chambre des raretez avec le noms des amateurs qui mont honnore de leur
presence qui ont souscrit chaqu’nt un dictont ou devise a la gloire de la curiositez. 1690-1706. Ms. Den
Haag, KB, KB 69 B 8.
‘Wt Ceulen den 10. dito.’ In: Courante uyt Italien, Duytslandt, &c, 1632.
Cromwell, Thomas. History and Description of the Ancient Town and Borough of Colchester, in Essex.
Londen: W. Simpkin en R. Marshall 1826.
Effen, Justus van. De Hollandsche Spectator, volume 12. Utrecht: Hermannus Uytwerf 1735.
Ende, Caspar van den. Le Gazophylace, de la langue françoise et flamende, comprenant les purs ét propres
mots de chascune de ces deux langues en tel rang ét disposition, que les longues, ét les courtes syllabes dans
chacûn mot se demonstrent. Rotterdam: Naeranus 1654.
Ferwerda, Abraham. Adelyk en aanzienelyk wapen-boek van de zeven provinciën; waar by gevoegt zyn een
groot aantal genealogiën van voornaame adelyke en aanzienelyke familiën. Deel 2. Leeuwarden: Abraham
Ferwerda en Gerrit Tresling 1763.
Geysius, Johannes Jacobus. A & Ω. Parastata, magnifico vniversitatis rectore Dan. Gvil. Mollero, Histor.
et Metaphys. P.P. Fabvlam Monte Fiasconiam h.e. Disqvisitionem historicam. Altdorf: Hendrik Meyer
1680.
Gottfried, Johann Ludwig. Historisch kronyck; vervattende een [...] beschrijvingh der aldergedenck-waerdigste
geschiedenissen des weerelds, van den aenvangh der scheppingh tot [...] 1576. Leiden: Pieter van der Aa
1698.
Gronovius, Laurens. Marmorea basis Colossi Tiberio Caesari erecti. Leiden: Peter van der Aa 1720.
Hall, Joseph. The Works of the Most Reverend Father in God, Joseph Hall, D.D. Volume X. Londen: C.
Whittingham 1808.
Heinsius, Nicolaas. Poematum nova editio. Amsterdam: Daniël Elzevier 1666.
Jordan, Claude. Zeer gedenkwaardige en naaukeurige historische reis-beschrijvinge, door Vrankrijk, Spangie,
Italien, Duitsland, Engeland, Holland en Moscovien. Leiden: Boudewijn van der Aa 1700.
Le journal des sçavans. Parijs: Jean Cusson 1711.
Kinschot, Caspar van. Casparis Kinschotii Poemata in libros IV. digesta: quorum primus Sacra et Pia; secundus Elegias & Eclogas; tertius Res gestas; quartus Miscellanes continet. Ed. Jacob Gronovius. Den
Haag: Arnout Leers 1685.
The Ladies’ Complete Pocket-Book; or Memorandum Repository for the year 1781. Newcastle upon Tyne:
T. Saint [1780].
Lottin, D. sr. Recherches historiques la ville d’Orléans depuis aurélien, l’an 274, jusqu’en 1759. Orléans:
Alexandre Jacob 1836.
Manifeste, off ontdeckinghe der oorsaecken ende redenen die van Rochelle moverende de vvapenen te gebruycken, en
haer te voeghen by die van de coninck van Groot-Britannien. 1627.
Machwiths, M.V. Hollants Wee-klage: over den Verwoeden Inval der Fransschen. Den Haag: Michiel van
Heyningen 1674.
Marlowe, Christopher. The Massacre at Paris with the Death of the Duke of Guise. Londen: Edward
White 1818.
Mauger, Claude. Nouvelle methode, exacte & facile, pour acquirir en peu de temps l’usage de la langue Françoise [...] Nieuwe methode, naaukeurig en gemakkelijk, om in weinig tijds ‘t gebruik der Fransche taal te
verkrygen. Nijmegen: Abraham van Wesel 1700.
Merwede, Matthijs van der. Uyt-heemsen oorlog ofte Roomse min-triomfen. Den Haag: Isaac Burghoorn
1651.
- 495 -

Bronnen en literatuur

Oinophilus, Boniface. Ebrietatis Encomium: or, The Praise of Drunkenness. Londen: E. Curl 1723.
Pellison-Fontanier, Paul. Histoire de l’Académie françoise depuis son établissement jusqu’en 1652. Parijs
1653.
Pluvinel, Antoine de. L’Instruction du Roy en l’exercice de monter à cheval, par messire Antoine de Pluvinel
[.]. Parijs: Michel Nivelle 1625.
Quintius, Johannes. Bodegraven en Swammerdam in brandt: waer in te vinden is de boosaerdige wreetheyt en
tyrannye der Vyanden. Amsterdam: Jacob Benjamin 1673.
Remonstratie vande gedeputeerden van de stadt Rochelle, gepresenteert den doorl: coninck van Groot-Britannien tot
Withal. 1628.
Rothen, Gottlob. Der falsch befundene Tod jenes teutschen Bischoffs welcher sich zu Montefiascon in Italien
soll zu Tod gesoffen haben. Stendal: Johann am Ende 1690.
Saxe, Christoph. Onomasticon literarivm, sive Nomenclator historico-criticvs praestantissimorvm omnis aetatis,
popvli, artivmq. formvlae scriptorvm. Deel 5. Rhenen: Gisb. Tiem. Paddenburg 1785.
Spanheim, Friedrich. ‘Lettre à un Amy, sur les Motifs, qui ont porté un Réformè a se rendre de la
communion de Rome où l’on repond aux Illusions.’ In: Spanheim, Friedrich. Operum. Tomus
Tertius qui complectitur theologica scripta omnia, exegetico-didactico elenctica. Leiden: Cornelis Boutesteyn et al. 1703, 1147-1166.
Tacitus. Jaarboeken en historien, ook zyn Germanië, en ‘t leeven van J. Agricola. Vert. P.C. Hooft. Amsterdam: Hendrik Boom 1684.
Targioni-Tozzetti, G., red. Clarorum Belgarum ad Antonium Magliabechium nonnullosque alios epistulae.
Ex autographis in Bibliotheca Magliabechiana, quae nunc Publica Florentinorum est, adservatis descriptae.
Deel 2. Florence: 1745.
Trommius, Abraham. Abrahami Trommii ss. theol. Doct. & V.D.M. bevindingen van hem selven geduirende
syn levens-loop tot soo verre hy hadde opgetekent ende by een versamelt. Groningen: J. van Velsen en J.
Barlinkhof 1720.
The True History of the Duke of Guise, extracted out of Thuanus, Mezeray, Mr. Aubeny’s Memoirs, and the
Journal of the Reign of Henry the third of France, published for the undeceiving such as may perhaps be imposed by Mr. Dryden’s late tragedy of the Duke of Guise. Londen: R. Baldwin 1683.
Tuke, Samuel. ‘The History of the Generation and Ordering of Green Oysters, Commenly Callaed Colchester-Oysters.’ In: Thomas Sprat, red. The History of the Royal Society of London, for
the Improving of Natural Knowledge. Londen: J. Knapton etc. 1734.
Vaugelas, Claude Favre de. Remarqves svr la langve françoise: vtiles a cevx vevlent bien parler et brien escrire.
Parijs: Jean Camusat 1647.
Vignier, Benjamin. Le chasteav de Richeliev, ov L’histoire des dievx et des héros de l’antiquité, avec des réfléxions morales. Saumur: Isaac en Henry Desbordes 1676.
Vinne, Vincent Laurensz. van der. Bruylofs-dicht en ghesangh, ghepast op des houwlijcx versaemingh van den
eersaemen bruydegom Joost Boelen, en de eerbaere deughtrijcke bruyt Trijntje Adriaens Ton: in den houwelijcken staet vereenight binnen Haerlem, den 3 September 1656. Haarlem: Kornelis Theunisz. Kas 1656.
Visscher, Claes Jansz. Ware Afbeeldinghe van de Starcke Stadt Rochelle met alle syn Fortificatien ende Nieuwe wercken [...]. Amsterdam: Jan Claesz. Visscher 1628.
Vollenhove, Joannes. J. Vollenhoves Poëzy. Amsterdam: Henrik Boom en Wed. Dirk Boom 1685.
Vondel, Joost van den. Blijde Inkomste van Koninginne Christina Maria Alexandra te Rome. Amsterdam:
Wed. Abraham de Wees 1656.
Vos, Jan. Alle de gedichten van den Poëet Jan Vos. Amsterdam: Jacob Lescailje 1662.
De wreetheyt der Franschen. Amstedam: Matthijs Willemsz 1673.
Zedler, Johann Heinrich. Grosses vollständiges Universal-Lexion aller Wissenschafften und Künste. Leipzig: 1731.

10.6. Online repertoria
Baggerman, Arianne en Rudolf Dekker. Egodocumenten tot 1814. http://www.egodocument.net/
egodocumententot1814.html.

- 496 -

Bronnen en literatuur

Baggerman, Arianne en Rudolf Dekker. Reisverslagen tot 1814. http://www.egodocument.net/
reisverslagen.html
Blom, Frans en Lia van Gemert. Onstage: Online Datasystem of Theatre in Amsterdam in the Golden
Age. 2016. www.vondel.humanities.uva.nl/onstage.
G.J. van Bork et al, red. Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek. 2002. https://www.dbnl.org/
tekst/bork001lett01_01/index.php.
Huygens ING. Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. 2014. www.resources.huygens.knaw.nl/
vrouwenlexicon.
Huygens ING. ePistolarium: Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic. http://ckcc.huygens.knaw.nl/epistolarium.
Huygens ING. Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861. 2007. http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861

10.7. Secundaire literatuur
Ablonczyné-Nadór, Zuszsanna. Ungarn, das gesegneteste Land Europas. Das Ungarnbild der niederländischen Reisebeschreibungen (1555-1774): Vergeleichende Analyse im Spiegel der rhetorisch-apodemischen
Traditionen dargestellt an Werken der niederländischen, deutschen und englischen Reiseliteratur. Frankfurt
am Main: Peter Lang Verlag 2011.
Aercke, Kristiaan P. Gods of Play: Baroque Festive Performances as Rhetorical Discourse. New York, NY:
State University of New York Press 1994.
Aitchison, Carol, Nicola E. MacLeod en Stephen J. Shaw, red. Leisure and Tourism Landscapes. Social
and Cultural Geographies. Londen: Routledge 2000.
Åkerman, Susanna. Queen Christina of Sweden and her Circle: The Transformation of a Seventeenth-Century Philosophical Libertine. Leiden: Brill 1991.
Albala, Ken. ‘The Ideology of Fasting in the Reformation Era.’ In: Albala, Ken en Trudy Eden,
red. Food and Faith in Christian Culture. New York, NY: Columbia University Press 2011, 41-57.
Alberdingk Thijm, J.A. ‘Constantin Huygens en de Familie Van Dorp.’ In: Dietsche Warande 6
(1864), 465–489.
Alberdingk Thijm, J.A. ‘Geslachtlijst der Familie Hooft.’ In: Dietsche Warande 3 (1881), 252–288.
Alberdingk Thijm, J.A. en A.A. Vorsterman van Oyen. Het geslacht Hooft: eene genealogie, uit ongedrukte bescheiden opgemaakt en met vele levensbizonderheden gestoffeerd. Amsterdam: Van Langenhuysen 1881.
Albrecht, Andrea. Kosmopolitismus: Weltbürgerdiskurse in Literatur, Philosophie und Publizistik um 1800.
Berlijn: De Gruyter 2005.
Alexander, John T. ’Amazon Autocratixes: Images of Female Rule in the Eighteenth Century.’ In:
Peter I. Barta, red. Gender and Sexuality in Russian Civilisation. Londen: Routledge 2001, 33–53.
Alkemade, G.P.J. van. Jan Willem baron van Ripperda, een diplomaat-avonturier uit de achttiende eeuw.
Apeldoorn: Semper Agendo 1968.
Allard, H.J. ‘Een kleinzoon van Pieter Cornelisz. Hooft.’ In: De Dietsche Warande 1 (1876), 66–76.
Alsteens, Stijn en Hans Buijs, red. Paysages de France: dessinés par Lambert Doomer et les artistes hollandais et flamande des XVIe et XVIIe siècles. Parijs: Fondation Custodia 2008.
Amir, T. ‘26 mei 1665. De opening van de verbouwde Schouwburg te Amsterdam: van suggestie
naar illusie. Kunst- en vliegwerken in de Amsterdamse Schouwburg.’ In: Rob Erenstein, red.
Een theatergeschiedenis der Nederlanden: tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam: Amsterdam University Press 1996, 258–265.
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londen: Verso 1983.
Anrooij, W. van en P.G. Hoftijzer. Vijftien strekkende meter: nieuwe onderzoeksmogelijkheden in het archief
van de Bibliotheca Thysiana. Hilversum: Verloren 2017.
Arens, J.C. ‘Naklanken uit Vergilius’ Eclogae bij Wellens, Heemssen, Revius en Van Beaumont.’
In: Nieuwe Taalgids 59 (1966) 6, 375–383.
Arikha, Noga. Passions and Tempers: A History of the Humours. New York, NY: Harper Collins 2009.
- 497 -

Bronnen en literatuur

Aubin, Gustav. ‘Bartholomäus Viatis: ein Nürnberger Großkaufmann vor dem Dreißigjähriger
Kriege. In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 33 (1940), 145-157.
Avery, Charles. ‘The “Garden Called Bubley”: Foreign Impressions of Florentine Gardens and a
New Discovery Relating to Pratolino.’ In: Boboli 90 (1991) 1, 147–154.
Babel, Rainer en Werner Paravicini, red. Grand Tour: Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14.
bis zum 18. Jahrhundert. Ostfildern: Thorbecke 2005.
Bachrach, A.G.H. ’A Note on the Journals of Lodewijck Huygens.’ In: English Studies 40 (1959) 1,
41–49.
Bachrach, A.G.H. Sir Constantin Huygens and Britain, 1596-1687. Leiden: Thomas Browne Institute
1962.
Backhaus, Fritz. ‘Die Frankfurter Judengasse.’ In: Fritz Backhaus et al. Die Frankfurter Judengasse:
Katalog zu Dauerausstellung des Jüdisches Museums Frankfurt. München: Verlag C.H. Beck 2016,
15-39.
Baggerman, Arianne en Rudolf Dekker. ‘“De gevaarlijkste van alle bronnen”: Egodocumenten:
nieuwe wegen en perspectieven.’ In: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 1 (2004a), 3–
22.
Baggerman, Arianne en Rudolf Dekker. ’Het spook van Sion: veranderende visies op jeugd en
natuur in de late achttiende eeuw.’ In: De Achttiende Eeuw 36 (2004b) 2, 143–156.
Baggerman, Arianne en Rudolf Dekker. ‘De opmars van het egodocument in de Nederlandse
geschiedschrijving.’ In: Acta Neerlandica 4 (2006), 13–28.
Baggerman, Arianne, Rudolf Dekker en Michael Mascuch, red. Controlling Time and Shaping the
Self: Developments in Autobiographical Writings since the Sixteenth Century. Leiden: Brill 2011.
Bainbridge, Simon. ‘Romantic Writers and Mountaineering.’ In: Romanticism 18 (2012) 1, 1-15.
Baramova, Maria. Border Theories in Early Modern Europe. 2010. http://www.ieg-ego.eu/baramovam-2010-en.
Barclay Lloyd, Joan. Ss. Vincenzo e Anastasio at Tre Fontane near Rome: History and Architecture of a
Medieval Cistercian Abbey. Kalamazoo, MI: Cistercian Publications 2006.
Barend-van Haeften, Marijke. Oost-Indië gespiegeld: Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst
van de VOC. Zutphen: 1992.
Barend-van Haeften, Marijke. ‘Een mislukte kolonisatie aan de Oyapoc door vrouwenogen
bezien: het verslag van een reis naar de Wilde Kust door Elisabeth van der Woude
(1676-1677).’ In: De Zeventiende Eeuw 21 (2005) 1, 91–98.
Barendrecht, Sietske. ‘François van Aerssen, diplomaat aan het Franse hof (1598-1613).’ Diss.
Leiden: Universiteit van Leiden 1965.
Barksdale-Shaw, Lisa M. ‘“That you are both decipher’d”: Revealing Espionage and Staging
Written Evidence in Early Modern England.’ In: Katherine Ellison en Susan Kim, red. A
Material History of Medieval and Early Modern Ciphers. Londen: Routledge 2018.
Barras, Richard. Wealth of Buildings: Marking the Rhythm of English History. Volume 1: 1066-1688.
Londen: Palgrave Macmillan 2016.
David Bates et al. Cataloguing Languages in Heinrich Schliemann’s Travel Diaries, 1846-1890. 11 maart
2015. https://www.ascsa.edu.gr/archives/laasa-schliemann-project.
Bates, Richard. ‘The Petit Tour to Spa, 1763-87.’ In: Rosemary Sweet, Gerrit Verhoeven en Sarah
Goldsmith, red. Beyond the Grand Tour: Northern Metropolises and Early Modern Travel Behaviour.
Londen: Routledge 2017, 127–146.
Baudartius, Willem. ‘Leven van Willem Baudaert door hem zelven beschreven.’ Ed. P.C. Molhuysen. In: Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht 5 (1849), 225-249.
Baumgartner, Karin. ‘Packaging the Grand Tour: German Women Authors Write Italy,
1791-1874.’ In: Women in Germany Yearbook 31 (2005), 1–27.
Begheyn, P.J. ‘Biografische gegevens betreffende de Haarlemse schilder Cornelis Bega (ca.
1632-1664) en zijn verwanten.’ In: Oud Holland 93 (1979) 4, 270–278.
Bell, David A. ‘Unmasking a King: The Political Uses of Popular Literature under the French
Catholic League, 1588-89.’ In: The Sixteenth Century Journal 20 (1989) 3, 371–386.
- 498 -

Bronnen en literatuur

Beller, Manfred. ‘Perception, image, imagology.’ In: Manfred Beller en Joep Leerssen, red. Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters – a Critical Survey.
Amsterdam: Rodopi 2007, 3–16.
Bély, Lucien. Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV. Parijs: Fayard 1990.
Bély, Lucien. ‘Les diplomats français dans le Saint-Empire au XVIIIe siècle.’ In: Jean Mondot,
Jean-Marie Valentin en Jürgen Voss, red. Deutsche in Frankreich. Franzosen in Deutschland
(1715-1789): Institutionelle Verbindungen, soziale Gruppen, Stätten des Austausches. / Allemands en
France, Français en Allemagne (1715-1789): Contacts institutionnels, groupes sociaux, lieux d’échanges.
Sigmaringen: Thorbecke 1992, 15–26.
Beneden, Ben van. Royalist Refugees: William and Margaret Cavendish in the Rubens House, 1648-1660.
Antwerpen: Rubenshuis & Rubenianum 2006.
Bepler, Jill. ‘The Traveller-Author and His Role in Seventeenth-Century German Travel Accounts.’ In: Zweder von Martels, red. Travel Fact and Travel Fiction: Studies on Fiction, Literary
Tradition, Scholarly Discovery and Observation in Travel Writing. Leiden: Brill 1994, 182–193.
Bercé, Yves-Marie. ‘Les coups de majesté des rois de France, 1588, 1617, 1661.’ In: Yves-Marie
Bercé en Elena Fasano Guarini, red. Complots et conjurations dans l’Europe moderne. Actes du colloque international organisé à Rome, 30 septembre-2 octobre 1993. Rome: École Française de Rome
1996, 491–505.
Berelowitch, Wladimir. ‘La France dans le “Grand Tour” des nobles russes au cours de la seconde motié du XVIIIe siècle.’ In: Cahier du monde russe et soviétique 34 (1993), 193–209.
Bering, Henrik. ‘Aristos Abroad: A Review of ‘The Jacobean Grand Tour: Early Stuart Travellers
in Europe’ by Edward Chaney.’ In: The New Criterion, 2015.
Bernard, Paul P. Rush to the Alps: The Evolution of Vacationing in Switzerland. Boulder, CO: East European Quarterly 1978.
Berns, Jörg Jochen. ‘Peregrinatio academica und Kavalierstour: Bildungsreisen junger Deutscher
in der Frühen Neuzeit.’ In: Conrad Wiedemann, red. Rom - Paris - London: Erfahrung und
Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller und Künstler in den fremden Metropolen. Ein Symposion. Stuttgart:
1988, 155–181.
Beverwijck, Johan van. De schat der gezondheid. Ed. Lia van Gemert. Amsterdam: Querido 1992.
Beyer, Andreas et al. Allgemeines Künstlerlexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Deel 71.
München: Saur 2011.
Biesboer, P. ‘Een zelfportret door Vincent Laurensz. van der Vinne.’ In: Haerlem Jaarboek (2016),
95–105.
Bijlsma, R. ‘De gebroeders Zoete van Laecke van Villers en hunne tijdgenoten in Leiden en
Parijs.’ In: Nederlandsche Leeuw 51 (1933), 254–259.
Bikker, Jonathan. ‘The Deutz Brothers, Italian Paintings and Michiel Sweerts: New Information
from Elisabeth Coymans’s “Journael”.’ In: Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art
26 (1998), 277–311.
Binney, Matthew. The Cosmopolitan Evolution: Travel, Travel Narratives, and the Revolution of the Eighteenth-Century European Consciousness. Lanham, MD: The University Press of America 2006.
Bisschops, Mike en Loes Bisschops. Met de camper door Italië: de grand tour naar Rome, Toscane & Umbrië. Lochem: Travelscript 2016.
Black, Jeremy. The British and the Grand Tour. Londen: Croom Helm 1985.
Black, Jeremy. France and the Grand Tour. Londen: Palgrave Macmillan 2003a.
Black, Jeremy. Italy and the Grand Tour. New Haven, CT: Yale University Press 2003b.
Blok, F.F. Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden. Delft: Ursulapers 1949.
Blok, F.F. Nicolaas Heinsius in Napels (april-juli 1647). Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij 1984.
Blok, F.F. Isaac Vossius and His Circle: His Life until His Farewell to Queen Christina of Sweden,
1618-1655. Groningen: Forsten 2000.
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, red. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Tien delen. Leiden:
A.W. Sijthoff 1911-1937.
- 499 -

Bronnen en literatuur

Blom, H.W. en I.W. Wildenberg, red. Pieter de la Court in zijn tijd: aspecten van een veelzijdig publicist
(1618-1685). Voordrachten gehouden op het De la Court symposium, Erasmus Universiteit Rotterdam, 26
april 1985. Amsterdam: APA - Holland University Press 1986.
Blom, Frans. ‘Constantijn Huygens’ reis naar Venetië.’ In: De Prate-banck: informatiebulletin van Vereniging Hofwijck 8 (2003), 8–11.
Blom, Frans. ‘De Troon van Potamon: reizigers en wetenschappers canoniseren de Levant.’ In:
De Zeventiende Eeuw 26 (2010) 2, 172–193.
Bode, P. de, red. Tresoor der Zee- en Landreizen: beredeneerd register op de werken der Linschoten-Vereeniging: Deel LI-C. Den Haag: Martinus Nijhoff 2007.
Bodenhamer, David J., John Corrigan en Trevor M. Harris. The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship. Bloomington, IN: Indiana University Press 2010.
Boer, H.W.J. de, H. Bruch en Hans Krol. Adriaan Pauw (1585-1653): staatsman en ambachtsheer.
Heemstede: Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek 1985.
Boer, T.J. de. ‘De reis van Nehemia.’ In: De Beweging 1 (1905), 279–299.
Boer, Pim den. ‘Loci memoriae – Lieux de mémoire.’ In: Erll, Astrid en Ansgar Nünning, red. A
Companion to Cultural Memory Studies. Berlijn: De Gruyter 2010, 19-25.
Boersma, F. ‘Het ongelukkige lot van een dagboekschrijver.’ In: Groniek 101 (1988), 29–51.
Bömelburg, Hans-Jürgen. ‘Adelige Mobilität und Grand Tour im polnischen und litauischen Adel
(1500-1700).’ In: Rainer Babel en Werner Paravicini, red. Grand Tour: adeliges Reisen und Europaische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Ostfildern: Thorbecke 2005, 309–326.
Bondt, Cees de. “Heeft yemandt lust met bal, of met reket te spelen…?”: tennis in Nederland, 1500-1800.
Hilversum: Verloren 1993.
Bonke, Hans en Katja Bossaers. Heren investeren: de bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de
VOC. Haarlem: Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland 2002.
Bork, G.J. van en P.J. Verkruijsse. De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Weesp: De Haan 1985.
Böröcz, Jószef. ‘Travel-Capitalism: The Structure of Europe and the Advent of the Tourist.’ In:
Comparative Studies in Society and History 34 (1992) 4, 708–741.
Bostoen, Karel. Hart voor Leiden: Jan van Hout (1542-1609), stadssecretaris, dichter en vernieuwer.
Hilversum: Verloren 2009.
Botke, IJnte et al., red. Frisia & Italia: uit de rijke verzamelingen en archieven in Noord-Nederland. Friezen
en Groningers in Italië, 1600-1950. Leeuwarden: G&M 1998.
Botke, IJnte. ‘Voyage d’Italie: Nehemia Vegelin van Claerbergen in Italië, 1719-1720.’ In: IJnte
Botke et al., red. Frisia & Italia: uit de rijke verzamelingen en archieven in Noord-Nederland. Friezen en
Groningers in Italië, 1600-1950. Leeuwarden: G&M 1998, 32–48.
Bots, Hans. ‘Voyages faits par deux jeunes Hollandais en France. Deux voyage-types: Gijsbert de
With et Nicolas Heinsius.’ In: La découverte de la France au XVIIe siècle: neuvième colloque de Marseille organisé par le Centre Méridional de Rencontres sur le XVIIe siècle. Parijs: Centre national de la
Recherche Scientifique 1980, 469–492.
Bots, Hans en Willem Frijhoff. ‘Academiereis of educatiereis? Noordbrabantse studenten in het
buitenland, 1550-1750.’ In: Batavia Academica 1 (1983) 1, 13–30.
Bots, Hans, Ignaz Matthey en Matthias M. Meyer. Noordbrabantse studenten, 1550-1750. Tilburg:
Stichting Zuidelijk historisch contact 1979.
Boulton, James T. en T.O. McLoughlin. News from Abroad: Letters Written by British Travellers on the
Grand Tour, 1728-71. Liverpool: Liverpool University Press 2012.
Boureau, Alain. The Myth of Pope Joan. Chicago, IL: University of Chicago Press 2001.
Boutier, Jean. ‘Le Grand Tour des gentilshommes et les académies d’éducation pour la noblesse:
France et Italie, XVIe-XVIIIe siècle.’ In: Rainer Babel en Werner Paravicini, red. Grand Tour:
adeliges Reisen und Europaische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Ostfildern: Thorbecke
2005, 237–253.
Boutier, Jean. ‘Inventing the “Grand Tour”: An Historiographical Success Story, between Anticipation and Nachleben.’ In: Cultures and Practices of Travel (2017).
- 500 -

Bronnen en literatuur

Bowron, Edgar Peters en Peter Björn Kerber. Pompeo Batoni: Prince of Painters in Eighteenth-Century
Rome. New Haven, CT: Yale University Press 2007.
Boyer-Weinmann, Martine. ‘La biographie d’écrivain: enjeux, projects, contrats: cartographie exploratoire d’un geste critique.’ In: Poétique 139 (2004) 3, 299–314.
Bracewell, Wendy. ‘The Travellee’s Eye: Reading European Travel Writing, 1750-1850.’ In: Julia
Kuehn en Paul Smethurt, red. New Directions in Travel Writing Studies. Londen: Palgrave Macmillan 2015, 215-227.
Bracewell, Wendy. ‘Arguing from Experience: Travelees versus Travelers in Early Modern Exchanges.’ In: Renaissance Studies 33 (2019) 4, 548-567.
Brandt, Geeraardt. Het leven van Joost van den Vondel. Ed. Ton Harmsen. DBNL 2000.
Brass, Tom. ‘The Grand Tour, or from Cosmopolitanism to Nationalism.’ In: Tom Brass, red.
Class, Culture and the Agrarian Myth. Leiden: Brill 2014, 247–291.
Bratuń, Marek. ‘Ten wykwintny, wykształcony Europejczyk’: zagraniczne studia i podróże edukacyjne Michała Jerzego Wandalina Mniszcha w latach 1762–1768. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego 2002.
Bratuń, Marek. ‘‘Z dziejów europejskiego Grand Tour w XVII i XVIII wieku’.’ In: Kwartalnik
Opolski 49 (2003), 7–12.
Breccola, Giancarlo. Montefiascone e il suo vino. Comune di Montefiascone Assessorato al Turismo
2009.
Brennan, Michael G. English Civil War Travellers and the Origins of the Western European Grand Tour.
Londen: The Hakluyt Society 2002.
Brennan, Michael G. The Origins of the Grand Tour: The Travels of Robert Montagu, Lord Mandeville
(1649-1654), William Hammond (1655-1658), Banaster Maynard (1660-1663). Londen: The Hakluyt Society 2004.
Brewer, John. The Pleasures of the Imagination: English Culture in the Eighteenth Century. Londen: Harper Collins 1997.
Brewer, John. ‘Whose Grand Tour?’ In: Maria Dolores Sánchez-Jáuregui en Scott Wilcox, red.
The English Prize: The Capture of the ‘Westmorland’, an Episode of the Grand Tour. New Haven,
CT: Yale University Press 2013, 45–62.
Briganti, Giuliano. The Bombaccianti: The Painters of Everyday Life in Seventeenth-Century Rome. Vert.
Robert Erich Wolf. Rome: Banco di Santo Spirito 1983.
Brotton, Jerry. The Renaissance: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 2006.
Brown, Richard E. ‘The Dryden-Lee Collaboration: “Oedipus” and “The Duke of Guise”.’ In:
Restoration: Studies in English Literary Culture, 1660-1700 9 (1985) 1, 12–25.
Bruin, M.P. de. ‘Verzameling mr Daniël Radermacher 1703-1803.’ In: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde inventarissen. Deel 1. (1962), 127–135.
Renger de Bruin et al., red. Performances of Peace: Utrecht 1713. Leiden: Brill 2015.
Brundin, Abigail en Dunstan Roberts. ‘Book-Buying and the Grand Tour: The Italian Books at
Belton House in Lincolnshire.’ In: Library 16 (2015) 1, 51–78.
Bugter, S.E.W. J.F. Gronovius en de Annales van Tacitus. 1980.
Bui, Huong T., Hugh Wilkins en Young-Sook Lee. ‘Liminal Experience of East Asia Backpackers.’ In: Tourist Studies 14 (2014) 2, 126-143.
Burgess, Anthony en Francis Haskell. The Age of the Grand Tour. Londen: Paul Elek 1967.
Burke, Peter. The Fortunes of the Courtier: The European Reception of Castiglione’s Cortegiano. University
Park, PA: Pennsylvania State University Press 1996.
Burke, Peter. ‘Frontiers of the Monstrous: Perceiving National Characters in Early Modern Europe.’ In: Lunger Knoppers, Laura en Joan B. Landes, red. Monstrous Bodies / Political Monstrosities. Ithaca, NY: Cornell University Press 2004, 25-39.
Burke, Peter. What Is Cultural History? Cambridge: Polity Press 2008.
Busiri Vici, Andrea. ‘Dirk Helmbreker en zijn voorstellingen van Romeins volksleven.’ In: OudHolland 74 (1959), 59–79.

- 501 -

Bronnen en literatuur

Bussemaker, C.T.H. ‘Nog eens Johan Willem Ripperda.’ In: Groniger Volksalmanak (1911), 89–
134.
Byron, Lord (George Gordon). Byron’s Letters and Journals: A New Selection. Ed. Richard Lansdown. Oxford: Oxford University Press 2015.
Caljé-van den Berg, Ellen. Vincent van der Vinnes Eindrücke in Köln 1652-1655. Keulen: Dumont
Schauberg 1973.
Calloc’h, Bernard le. ‘Samuel Van de Putte, premier géographe du Tibet et du Nepal.’ In: Acta geographica 107 (1996), 35–56.
Calvijn, Johannes. The Works of John Calvin. Ed. Jules Bonnet. Charlottesville, VA: InteLex 2000.
Cats, Jacob. ‘Jongelinck. T’samen-spraeck tussen Philemon en Pudens.’ In: J. van Vloten, red. Alle
de werken. Deel 1. Zwolle: J.J. Tijl 1862.
Carroll, Stuart. Martyrs and Murderers: The Guise Family and the Making of Europe. Oxford: Oxford
University Press 2010.
Caspel, P.P.J. van. ‘Nogmaals met Six van Chandelier naar Venetië.’ In: De Nieuwe Taalgids 71
(1978), 119–121.
Chaney, Edward. The Grand Tour and the Great Rebellion: Richard Lassels and “The Voyage of Italy” in
the Seventeenth Century. Genève: Slatkine 1985.
Chaney, Edward. The Evolution of the Grand Tour: Anglo-Italian Cultural Relations Since the Renaissance.
Londen: Routledge 2006.
Chaney, Edward en Timothy Wilks. The Jacobean Grand Tour: Early Stuart Travellers in Europe. Londen: I.B. Tauris 2014.
Chard, Chloe. Pleasure and Guilt on the Grand Tour: Travel Writing and Imaginative Geography,
1600-1830. Manchester: Manchester University Press 1999.
Chard, Chloe. ‘Women Who Transmute into Tourist Attractions: Spectator and Spectacle on the
Grand Tour.’ In: Amanda Gilroy, red. Romantic Geographies: Discourses of Travel 1775-1844.
Manchester: Manchester University Press 2000, 109–127.
Chodě
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11. Summary
This book focuses on identity formation and self-representation in Dutch journals of educational journeys during the seventeenth century. In the early modern period it was a well-established
practice for wealthy and influential families to send their sons on an educational voyage. After
completing their studies back home, young noblemen and patricians were able to make a long
and expensive exploration of the continent. During one or multiple years they visited France,
Italy, Switzerland and England and lived abroad in cities such as Paris, Rome and Geneva. This
mode of travel is widely known as the ‘grand tour’, although contemporaries did not widely use
this particular term. Educational travel was a widespread, European phenomenon. In the Dutch
Republic, the heyday of the educational voyage can be found in the seventeenth century and early eighteenth century.
An educational journey was intended to lead to personal, professional and moral growth,
both for the individual traveller as his nation as a whole. Travel was an opportunity to learn more
about foreign nations, cultures, manners and forms of government. Visitors were instructed to
imitate and emulate foreign virtues, whilst disregarding foreign vices. Travel was also a matter of
prestige and status. Private tutors taught visitors aristocratic skills such as horse riding, fencing
and dancing. Language teachers made sure young men became fluent in French and Italian. By
acquiring this specific set of skills, travellers aimed to imitate the ideal of the honnête homme, to
become a gentleman with the grace and confidence of the ruling class. They were also able to
befriend international peers, establishing useful contacts that could later guarantee sterling
careers as governors, diplomats or merchants. At the same time, travel was a liminal experience.
Ideally, travel transformed someone from a naive young adult into an experienced, battle-hardened adult, ready to take up his first official post. During this time of relative independence and
self-reliance, young men were able to reflect on their beliefs and values. Confronted with foreign
people, places and customs, travellers felt compelled to reconsider their own ideas of faith and
fatherland. They either found reinforcement for a prejudiced belief that their own country was
superior or learned to appreciate foreign countries. Either way, these confrontations were at the
heart of identity formation.
As an educational exercise, travellers were instructed to keep a journal. The contents of
these manuscripts vary from rigid and enumerative passages on distances and costs to long and
personal recollections of experiences abroad. Parents, the financial backers of the undertaking,
used journals as paper evidence to assure themselves that their charge was learning and growing
and had not succumbed to foreign temptations. At the same time, a traveller used his journal as a
memento, to later reminisce about past experiences, and as thrilling, literary account to entertain
a close circle of family and friends. Finally, a traveller used his journal to present himself in a favourable light, to elaborate, for example, on his cosmopolitanism, loyalty to his national roots or
his steadfast Protestant beliefs.
This book focuses on the myriad ways travellers reflected on their identity and fashioned
a particular image of themselves. By analysing more than a hundred travel manuscripts, as well as
ancillary materials such as letters, apodemic guidebooks and travel poetry, this book analyses how
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young men from the Dutch Republic reflected on their educational progress, social position,
masculinity, Protestant faith and national roots.
By adopting a bottom-up perspective, focusing on individual comments about lesson
plans and teachers, we can see that travellers were highly aware of the lofty goals and benefits of
their educational journey. Travellers made sure to note the pomp and circumstance of their graduations and compared foreign academies with universities back home. Writing a journal, a pedagogical exercise in itself, shows how young men learned how to collect, process and organize a
wealth of information. In their elaborate and systematic depictions of foreign cities and regions,
they followed the rules of the genre, laid out in Humanist-inspired treatises on the art of the travel, the ars apodemica. At the same time, they made use of existing literature, freely copying and
paraphrasing from travel guides, and often avoided an exhaustive and exhausting city description
altogether.
Travellers were also aware of their social position and made sure to befriend local elites.
Journal entries in Paris and Geneva often read as a social contest, with visits and counter visits,
presents and gossip, invitations to dinners and plays. Day trips to the royal palaces of Versailles
or Hampton Court show that visitors went out of their way to catch a glimpse of the monarch
and his court, in order to record this encounter in great detail. By means of letters or recommendation and friendly contacts, young men tried to schedule an audience with queen Christina of
Sweden (1626-89), grand duke Cosimo III (1642-1712) and king Louis XIV (1638-1715). The
letters between the learned brothers Laurens (1648-1724) and Jacob Gronovius (1645-1716),
who wanted to present the king with their late father’s scholarly works, show the seriousness of
this social undertaking. Conspicious consumption also shows how travellers presented their high
social position. While their daily expenses are somewhat smaller than those of their British and
German peers, visitors led a luxurious, ostentatious lifestyle in Rome and Paris. Letters and
cashbooks present a dual image, however, with parents urging their sons to curb costs and not
indulge in extravagance.
Educational travel was a male undertaking with a male mode of representation. In journals we can distil a dual form of masculinity. In large cities, travellers aimed to imitate the ideal
of the galant and eloquent honnête homme, by honing social skills and conversing with the fairer
sex. This type of masculinity had to do with manners and refinement. At the other end of the
spectrum, we find a rough-and-tumble kind of masculinity. Travellers emphasised the many
dangers along the way, such as unpleasant sea crossings, treacherous mountain climbs and the
constant threat of privateers and highwaymen. Employing various literary techniques, authors
emphasised how they had bravely and stoically bested these hardships. As the case study of
Abraham van der Meersch (1643-1728) shows, who emphasised the many dangers of his Scandinavian trek, the presentation of danger could also have a religious dimension, with holy providence helping him to reach the finishing line. From the late seventeenth century onward, both
Dutch men and women began to record their experiences on short summer jaunts through the
Southern Netherlands. Male authors often did not pay attention to their female companions or
used them as a narrative means to contrast their own bravery and pluck. Accounts by female travellers, however, seem to focus on the social and familial, describing shopping trips, game nights
and family visits.
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The largest shock travellers experienced had to do with religion. More so than cultural
differences, Catholicism was a constant source of fascination. While some travel guides doubted
that the cultural refinement of Italy could measure up against its corrupting influence, travellers
saw religious habits and feasts as a form of spectacle. The Holy Jubilee, a special year of remission of sins, not only attracted Catholic pilgrims to Rome, but also Protestant elites from Northern Europe. Protestant travellers had multiple ways to tackle Catholicism. Protestant-Catholic
contact can be measured with an imaginary thermometer, with on the one end admiration and
superlatives, and on the other mockery and criticism. Visitors could admire the art and architecture of cathedrals, the gold and marble, whilst ignoring their religious significance. This secular
view, focused on aesthetics, ignored different beliefs altogether. Relics and legends were more
difficult to stomach. Travellers deliberately reserved judgment against Catholic claims or acted
with scepticism. These approaches – from secular admiration to aloofness – could exist next to a
widespread and downright hostile form of Anti-Catholicism. Mocking and criticising Catholic
beliefs, travellers emphasised their Protestant identity.
During their journeys, Protestants from all nations tried to come together. In France,
Calvinist travellers from the Republic visited Huguenot communities on the banks of the Loire
river, where they expressed their sympathy for the precarious political position of their fellow
believers, especially around the Revocation of the Edict of Nantes in 1685. They elaborated on
religious power structures, visited lieux de mémoire that commemorated the bloody Huguenot
Wars of the sixteenth century and sometimes drew parallels with their own past battle, the Dutch Revolt against Catholic Spain.
The dynamics of a confessional community can best be seen when that community is
under threat. While conversions were rare, the ordeal of the patrician Albert Burgh (1650-1708)
led to much concern and controversy, both with compatriots abroad and family at home. The
journal of Coenraad Ruysch (1650-1708) elaborately depicts how a close-knit community slowly
ousted the alienated convert. At the same time, Ruysch shows how he had to balance between
maintaining a tolerant and courteous demeanour, whilst assuring those around him of his steadfast Protestant beliefs.
Journals elaborate how travellers experienced borders. Borders could be very fluid, with
language, money and chronometry slowly changing from town to town. To process cultural differences and safely categorize other nations, travellers used a fixed set of cultural clichés, such as
those of boorish Germans and pretentious Frenchmen. They repeated prejudices and were focused on repeating and reaffirming national shortcomings. To interpret their surroundings, travellers made use of constant comparisons with familiar locations back home. At the same time, foreign sights forced visitors to reflect on the national past, both on traumatic episodes and
illustrious victories. They often reminisced about the events of the Raid on the Medway, for
example, the Dutch victory against the British during the Second Anglo-Dutch War in 1667. National and regional lieux de mêmoire, such as the grave of William of Orange (1533-84) and inscriptions commemorating the Relief of Leiden, also show a form of pride for the fatherland.
Finally, the educational journey was a balancing act. Travellers were constantly finding a
precarious balance in their education, display of status, masculine behaviour, religion and national identity. They took their foreign education seriously, but also used this chance to sow their
wild oats, going to drinking bouts, gambling houses and brothels. They acquired a sense of cul- 535 -
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tural refinement, but were wary not to be seen as pretentious of spoiled. Conspicuous consumption was essential to signal status, but could never lead to extravagance or exorbitant costs. In the
mountains, young men had to be tough and brave; in the city refined and eloquent. Travellers
looked at Catholic sites with admiration and tolerance, but also with Anti-Catholic sentiments.
They made sure to become cosmopolitans, but also reflected on the national past. Arguably, the
main lesson of educational travel was to find a way in this maze of apparent contradictions.
Journals are the result of a constant struggle to find a happy medium. They show the choices
travellers made, the expectations they tried to meet and how they finally chose their own path
back home.
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Bernardi | 116
Bertelli, Pietro (1571-1621) | 55, 58
Bertius, Petrus (1565-1629) | 98
Bethman, M.M. | 460
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87, 157, 160, 321, 356, 364, 426
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Bordes, Anthonij de (1615-78)* | 152, 357
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Bruinstein, Sara Marie (ca. 1674-1763) | 366
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Buchell, Aernout van (1565-1641) | 293, 323
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Burgh, Albert Coenraads (1593-1647) | 252,
254-255
Burgh, Catharina (1591-1667) | 353
Burgh, Leonora (1653-1702) | 260
Burgh van Kortenhoef, Coenraad (1619-99) |
251-252, 254, 286, 359
Burlamachi | 93, 154, 179
Burmania, Helena Sjucksdr. van (1641-1712) |
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Cambio, Arnolfo di (ca. 1240-ca. 1300) | 247
Camden, William (1551-1623) | 359, 428
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Chytraeus, Nathan (1543-98) | 129
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Druivestein, Jan | 404
Dryden, John (1631-1700) | 101
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Elsevier, Daniël (1626-80) | 167-168
Emants, Johan (1678-1742) | 366
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Eminga, Tjepcke (Tiberius Pepinus) van (ca.
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Erp, Christina van (1592-1624) | 181
Erp, Gerard Joannes van | 367
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Fawkes, Guy (1570-1606) | 321
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Ferdinand II, keizer (1578-1637) | 395
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Gael, Geertruyt Volkertsdr. (1571-ca. 1601) |
409, 474
Gaillard, Carolus | 354
Galama, Riem Galesdr. van (ºca. 1612) | 366
Galen, Christoph Bernhard von (1606-78) |
315
Galenus (129-99 v. Chr.) | 288
Galilei, Galileo (1564-1642) | 65
Gard, Henri du | 116
Gardijn, Lijfvijntge Adriaendr. du | 403
Gaudenzio, Paganino (1595-1649) | 370, 416

Gavanon, Eva Magdalena (1766-1803) | 206,
208
Geel, Daniel van | 439
Geelvinck, Cornelis (1621-89) | 368
Geelvinck, Joan (1633-1707)* | 25, 92-97, 99,
102, 132-133, 138, 153, 185, 273, 322,
368, 432
Geer, Louis de | 370
Geest, Wybrand de (1592-ca. 1661)* | 35, 358,
368
Geestigheit* | 75, 384-385
Geisweit, Martinus (1706-87) | 120
Geldhof, Adriaan | 404
Gemen, Elisabeth Gerritsdr. van Gemen
(1566-1652) | 439
Gemen, Lijsbeth Gerritsdr. van (1566-1652) |
378
Gent, Bartholt van (†1650) | 470
Gent, Margaretha van | 390
Georg Christiaan, graaf van Oost-Friesland |
367
George van Denemarken, prins (1653-1708) |
164
Gerards, Balthasar (1557-1584) | 326
Gereon van Keulen, sint | 242
Geringa | 356, 386, 412, 462
Geysius, Johannes Jacobus | 297
Ghijs, Johanna Susanna (1688-1717) | 408,
474
Gillon, Christine le (1633-58) | 351
Girard, Bernardus de (ca. 1635-1710) | 359,
428
Glimmer | 95
Goes | 285
Goes, Andries van der | 368
Goes, Philips van der (1651-1707)* | 221, 368,
420
Goes, Susanna van der | 368
Goes van Dirxland, Maarten van der
(1751-1826) | 229
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) |
296
Göllnitz, Abraham (†1643) | 132-135, 273
Gondi, Jean François Paul de, kardinaal van
Retz (1614-79) | 310
Goos, Jacob (1590-1666) | 368
Goos, Pieter (1645-1708)* | 368, 385, 393,
410, 452
Goos-Moretus, Anna (1627-91)* | 368, 392,
452
Goslinga, Sicco van (1664-1731) | 470
Gothofredus, Dionysius (1549-1622) | 142,
161
Goubau, Anton (1616-98) | 356
Gouthouven, Hendrick van* | 354, 369, 397,
417
Van der Gouw | 6, 8, 11, 432, 451-452
- 545 -

Indices

H

Govers, Hendrik | 430
Graat, Barent (1628-1709) | 152
Graeff, Cornelis de (1599-1664) | 369
Graeff, Cornelis van de | 422
Graeff, Pieter de (1638-1707)* | 11-12, 74,
361, 369, 378, 432, 470
Graevius, Johannes (1632-1703) | 166-167,
386
Graswinckel, Dirk (1600-66)* | 30, 231, 369,
388, 399
Graswinckel, Jan | 369
Grebber, Pieter de (ca. 1600-52) | 373
Greenwood, Frans (1680-1763) | 329
Grelot, Guillaume-Joseph (º1630) | 56
Grenier, Abraham (1626-60)* | 281, 369, 404
Groenendijck, Adriane van | 398
Groenendijk | 164
Van Groeningen | 222
Gronovius, Abraham (1695-1775) | 166
Gronovius, Jacob (1645-1716)* | 9, 11, 36, 86,
99, 110, 112, 118, 134, 160, 166, 169,
172, 195, 230, 304, 322-323, 369-371,
397, 433-434, 448, 534
Gronovius, Johannes Frederik (1611-71)* |
67, 161, 166, 169, 286, 369-371, 416
Gronovius, Laurens (1648-1724)* | 7, 9, 11,
18, 21, 61, 73, 81, 111, 118, 120, 133,
144, 146, 166, 172, 195, 230, 304,
322-323, 348, 355, 369-371, 417, 433,
534
Gronow, David | 370
Groot, Hugo de (1583-1645) | 30, 81, 161,
231, 271, 353, 369, 386, 409, 416
Groot, Rutger* | 209, 371, 376, 411, 438
Groot, Willem de (1597-1662) | 82
Gruterus, Janus (1550-1627) | 308
De Gruyter | 424
Gualtheri, Gualtherus Henricus (1605-54) |
470
Guavinone, Giuseppe | 460
Gude, Marquard (1635-89) | 386, 449
Guépin, Jan (1715-66) | 10
Guicciardini, Lodovico (1521-89) | 290
Guise, François de (1612-39) | 409
Gustaaf II Adolf, koning van Zweden
(1594-1632) | 352, 413
Gutenberg, Johannes (ca. 1400-68) | 329
Gutier, Jacomo | 125
Guzmán, Gaspar de (1587-1645) | 404
Gysen, Jan van (1668-1722) | 157
Haack, Theodorus (1605-90) | 370
Haarlem, Elisabeth van | 417
Habert de Montmor, Henri Louis (1600-79) |
442
Haecx, Johanna (º1591) | 378
Haersolte, Margaretha van (1628-82) | 400

- 546 -

Indices

Haga, Cornelis (1578-1654) | 65, 359
Hakluyt, Richard (1553-1616) | 290
Hall, Joseph (1574-1656) | 223
Halling, Catharina Jansdr | 357
Halling, Jacobus* | 356, 371, 467
Du Hallot | 103, 117
Halmael, Jan van* | 371, 388, 397, 415, 449
Halmael, Philips van* | 371, 388, 397, 415,
449
Hals, Frans (1582-1666) | 36, 413
Ham, Laurens van der (1621-78) | 48, 403,
458
Hamilton, Emma (1765-1815) | 207
Hamilton, William (1730-1803) | 194
Hantes, Brigitta (†1628) | 413
Haren, Willem van, jr. (1626-1708)* | 197,
313, 351, 353, 367, 371, 394, 401, 407,
414-415, 470
Haren, Willem van, sr. (1581-1649) | 371
Harney, Martinus (1634-1704) | 254
Hartlib, Samuel (ca. 1600-62) | 370
Hasecamp | 386, 424
Hasselaer, Pieter (1582-1651) | 286
Hautevec | 145
Van Haveren | 439
Haze, Elias de (1689-1752)* | 212, 357, 366,
372, 411, 461
Haze, Hubrecht de (1644-1705) | 372
Heemskerck, Jacob van | 201
Heemskerk, Jan (1735-99) | 229
Heijmans, Johanna (1547-1602) | 418
Hein, Piet (1577-1629) | 326, 330
Heinsius, Anthonie (1641-1720) | 407
Heinsius, Daniël (1580-1655) | 35, 39, 370,
372, 380
Heinsius, Nicolaas (1620-81)* | 4, 356, 370,
372, 375, 390, 416, 441, 448
Heirmans, Abraham | 404
Hellemans, Leonora (1595-1661) | 282, 373
Hellemans Bartolotti, Susanna (1614-92) | 286
Hellemans Hooft, Arnout (1629-80)* | 4, 6,
12, 35, 41, 53, 58, 61, 71, 73, 85, 88,
95-96, 99, 101-102, 114, 122, 133,
142-144, 150-153, 164, 175, 178, 189,
230-231, 235-236, 238, 269, 272, 276,
279, 282-283, 285-286, 292-293, 296,
300, 312-314, 323, 349, 356, 361, 373,
375, 377-378, 385, 390, 395, 414, 418,
435, 470
Hellemans Hooft, Christina (1626-81) | 252,
286, 359
Helmbreecker, Theodoor | 373. Zie ook:
Helmbreeker, Dirck (1633-96)*
Helmbreeker, Cornelis (1590-1654) | 373
Helmbreeker, Dirck (1633-96)* | 176, 352,
357, 364, 413, 465
Hendrik Casimir II, prins van Nassau-Dietz

(1657-96) | 121, 412-413, 424, 462
Hendrik I, hertog van Guise (1550-88) |
99-100
Hendrik II, prins van Condé (1588-1645) | 55
Hendrik III, koning (1551-89) | 99-101, 139
Hendrik IV, koning (1553-1610) | 36, 73, 99,
101, 309, 347, 359, 395-396, 448
Hennepin, Louis (1626-1704) | 57
Hentzner, Paul (1558-1623) | 296, 298
Hereboort, Adriaan | 430
Herodotus (º485 v. Chr.) | 167
Hessen-Darmstadt, Juliana van (1606-1660) |
80, 366, 392, 417
Heusch, Elisabeth (1638-1708) | 373
Heusch, Gerard | 373
Heusch, Jacob de (1656-1701) | 57
Heusch, Michiel jr. (1641-68)* | 4, 120, 122,
373
Heusch, Michiel sr. (1601-84) | 120, 122, 373
Heyman, Johannes (1708-88) | 365, 399
Heyns, Zacharias (ca. 1566-ca. 1638) | 298
Hiëronymus, kerkvader | 319
Hillewerve, Hendrik (1621-94)* | 368, 374,
385, 393, 410, 452
Hinlopen, Gerard (1644-91)* | 12, 25, 89, 92,
94, 97, 99, 106, 110-112, 124-126, 127,
132-133, 136, 139-140, 153, 177,
208-209, 214, 230-231, 300, 303, 332,
356, 359, 371, 374, 376, 392, 396,
398-399, 403-404, 411, 417, 436
Hinlopen, Jacob (1618-71) | 79-80, 439
Hinlopen, Nanning* | 374, 403, 438
Hinlopen, Reinier | 106, 359, 374, 437
Hinlopen, Reynier | 374
Hirnheim, Johann von | 295
Hoby, Thomas (1530-66) | 70
Hoefnagel, Susanna (1561-1633) | 161, 166,
380, 445, 473
Hoens, Isabella | 180, 439
Hoeufft, Jan | 370
Hoeufft, Johan (1578-1651) | 44, 144
Hoevelingh, Petronella (1701-84) | 199
Hogendorp, Antje C.W. van (1766-1802) |
206, 208
Hogendorp, Geertruida W.A. van (ca.
1765-1800) | 7
Holbein, Hans, de Jonge (ca. 1497-1543) | 320
Hollandia, Franciscus de | 27, 218, 222, 251,
254, 263, 359, 535
Hollar, Wenceslaus (1607-77) | 465
Holmes, Robert (ca 1622-92) | 330
Honert, Rochus van den (1572-1638)* | 352,
355, 357, 375, 378, 383, 470
Honich | 179
Honingh, Johannes (1635-92)* | 35, 67, 375
Hooft | 460
Hooft, Catharina | 369

Hooft, Cornelis Pietersz. (1547-1626) | 231,
375
Hooft, Isabella Maria (1659-1701) | 376
Hooft, Pieter ‘t (1610-ca. 1649) | 310
Hooft, Pieter Aernoutszn. (1656-84)* | 375,
436
Hooft, Pieter Cornelisz. (1581-1647)* | 4, 8,
35, 38, 102, 122, 179-181, 231-232,
235-236, 251-252, 254-255, 293-294,
352, 355, 367, 373, 375, 380, 447
Hooft, Pieter Jansz. (ca. 1574-1636) | 375
Hoogenhouck, Anna van (1653-1730) | 356
Hoogeveen, Cornelis van | 422
Hoogeveen, Dirck van* | 76, 181, 184, 188,
190-191, 282, 315, 376, 402, 456
Hoogh, Adriaan de | 229
Hooghe, Romeyn de (1645-1708) | 317
Hooghenhouck | 305
Hooghtwoudt, Cornelis Claesz. | 376
Hooghtwoudt-Hinlopen, Margareta (ca.
1648-84)* | 209, 248, 371, 376, 411,
438
Hoogstraten, Dirck van (ca. 1595-1640) | 376
Hoogstraten, Samuel van (1627-78)* | 194,
376
Hoogvrouw | 177
Hoop, C. van der | 460
Van Hooren | 439
Hoorn, Johan van | 187
Hoorn, Pieter Nicolaas van (1743-1809) | 229
Hoornbeek, Joannes (1617-66) | 404
Hop, Cornelis, jr. (1685-1762)* | 6, 197, 363,
376, 439, 470
Hop, Cornelis, sr. (1620-1704) | 376
Hop, J. | 460
Hop, Jacob (1654-1723)* | 354, 376, 439
Hoppesteyn van Leeuwen, Agneta | 349-350
Horenken, Egbert (1632-79) | 377
Horenken, Gerard (1663-1712)* | 18, 92, 97,
138, 142, 157, 178, 241, 283, 327, 329,
377, 394, 453
Horenken tot Dijksterhuis, Sibilla (1641-79) |
377
Horisont* | 152, 356
Horne, Isabella van (ca. 1608-64) | 394
Horst, Herman van der (1692-1765) | 229
Horutener, S. | 460
Hotton, Godfroy | 377
Hotton, Johannes* | 320, 377, 411, 419
Hout, Jan van (1542-1609) | 327
Houve, Apero van der | 286
Houve, Maria van der (1629-63) | 286, 375
Howell, James (ca. 1594-1666) | 46, 121
Hübner, Joachim (ºca. 1610) | 370
Hudde, Gerrit Hendricksz. (1595-1647) | 377
Hudde, Hendrick (1591-1637) | 378
Hudde, Hendrick (1619-77) | 377
- 547 -

Indices

Hudde, Joannes (1628-1704)* | 349, 356, 373,
377-378, 385, 435
Hudde, Jonas (†1653) | 377
Hudde, Rombout (1620-79)* | 349, 356, 373,
377, 385, 435
Huet, Pierre Daniel (1630-1721) | 167-168,
434
Humalda, Frans van | 347
Hume, David (1711-76) | 288
Hunt, Guilhelmus (ca. 1616-84) | 370
Hurgronje, Stephan | 470
Huybert, Anthony Anthonisz. de (ca. 1585-ca.
1630) | 378
Huybert, Pieter de (1622-95)* | 364, 378, 382,
403, 457, 470
Huydecoper, Balthazar | 329
Huydecoper, Geertruid (1635-69) | 439
Huydecoper, Joan, jr. (1625-1704)* | 30-31,
42-43, 73, 78-79, 117, 119, 122, 144,
146-147, 151, 228, 325, 361, 369,
378-379, 432, 439
Huydecoper, Joan, sr. (1599-1661)* | 42-43,
74, 117, 119, 122, 146-147, 228, 361,
369, 375, 378, 383, 432, 439, 470
Huydecoper, Joseph (1667-1709)* | 272, 379
Huydecoper, Leonora (1631-63) | 80, 439
Huydecoper, Maria (1627-58) | 79-80, 439
Huygens, Catharina (1601-18) | 473
Huygens, Christiaan, jr. (1629-95)* | 6-7,
11-12, 35, 41, 44-46, 54, 56-57, 101,
111, 235, 275, 310, 375, 379-382, 441,
443-444, 446, 473
Huygens, Christiaan, sr. (1551-1624) | 55, 80,
158, 161, 172, 380, 445, 470, 473
Huygens, Constantia (1602-67) | 473
Huygens, Constantijn, jr. (1628-97)* | 12, 21,
33, 40-42, 44, 49, 51, 54, 56-57, 74, 80,
99, 110-111, 121, 127, 131, 144,
153-154, 156-157, 175, 177, 179,
181-183, 188, 214, 230, 235, 274, 279,
307, 313, 324, 348, 366, 379-382, 397,
441-443, 446, 473
Huygens, Constantijn, sr. (1596-1687)* | 4,
8-9, 39-40, 42, 44, 46-47, 49, 54, 74,
80, 111, 131, 142, 150-151, 157, 161,
166, 173, 185-186, 189, 191, 231-232,
239, 243, 276, 307-308, 321, 347-348,
354, 361, 364, 366, 379-382, 385, 387,
390, 392, 397, 401, 417, 425, 441, 446,
473
Huygens, Elisabeth (1598-1612) | 473
Huygens, Geertruid (1599-1680) | 473
Huygens, Lodewijk (1631-99)* | 4, 6, 12, 20,
37, 44, 46, 54, 56-57, 74, 88, 111, 131,
144, 155, 274, 282, 286, 310, 320-321,
347, 360, 379-382, 390-391, 397, 401,
403, 441-442, 446, 450, 457, 470, 473
- 548 -

Indices

Huygens, Maurits (1595-1642) | 380, 473
Huygens, Philips (1633-57)* | 45, 54, 57, 188,
379-382, 473
Huygens, Susanna (1637-1725) | 379-382, 473
I

J

Innocentius X, paus (1574-1655) | 164, 217,
238, 251, 349
Innocentius XI, paus (1611-89) | 153
Innocentius XII, paus (1615-1700) | 236
Isabella | 180, 439
Isabella (1566-1633), aartshertogin | 396
Isabella Clara van Habsburg, hertogin-gemalin
(1629-85) | 159
Isbrandtsz, Hieronymus | 382
Isbrandtsz, Johan (1621-1702)* | 364, 378,
382, 403, 470
Jacobsen, Theodore | 460
Jacobs Pergu, Helena (†1829) | 205
Jacobus I, koning (1566-1625) | 73, 380, 383,
395-397
Jacobus II, koning (1633-1701) | 101, 157,
164-165
Jansen, Jacob | 373
Jansen Duyvelaer, Antoni | 404
Janssonius van Amsteloveen, Theodorus
(1657-1712) | 386
Jansz, Jan | 291
Janszoon, Louwe | 9, 360
Jenichen, Ursula | 367
J.K. | 460
Joachimi, Albert (1560-1654)* | 357, 375, 378,
383, 428, 445, 470
Jonckheyns, Cornelia | 407, 474
Jong, Agatha de* | 53, 210, 359, 383, 448
Jonge, Johan Bonifacius de (1614-54) | 384
Jonge, Maria de (1603-30) | 385
Jonge van Ellemeet, Cornelis de (1646-1721)*
| 53, 62, 94, 99, 112, 117, 136,
139-141, 157, 165, 178, 185, 187, 214,
225, 277, 282, 285, 322, 359, 361, 367,
383-384, 398, 402, 447
Jonge van Ellemeet, Jacob de (1601-50) | 359,
383
Jonge van Ellemeet-van Bredehoff van
Oosthuijzen, Cecilia de (1648-86)* |
210-211, 359, 383, 448
Jonge van Ellemeet-Verheije, Johanna de
(1643-93)* | 210, 359, 383, 448
Jonge van Oosterland, Cornelis de (1645-94)*
| 361, 384, 398, 447
Jonge Willemsdr., Ida de | 375
Jónsson, Arngrímur (1568-1648) | 290
Joppeszoon, Cornelis (1561-91) | 327
Jordens, Hendrik (1663-1715)* | 11, 13, 87,
89, 99, 117, 134, 150, 157, 165, 177,
282-283, 285, 305, 307, 365, 384, 448

Jordens, Joan (1639-93) | 384
Juckesz, Simon | 368
Juliens, Sara (1596-1669) | 404
Julius II (1443-1513), paus | 246
Junius, Adrianus (†1670) | 286
Junius, Elisabeth (1585-1659) | 108, 416
Junius, Franciscus, jr. (1591-1677) | 277, 370
Junius, Franciscus, sr. (1545-1602) | 391
Junius, Hadrianus (1511-75) | 329
Junius, Patricius (1584-1652) | 370
Justel, Christophe (1580-1649) | 167, 370
Justel, Henri (1620-93) | 167
K

Kabel, Adriaan van der (ca. 1630-1705)* | 75,
384-385
Kabel, Cornelis Jansz. van der | 384-385
Kabel, Engel van der (ºca. 1641)* | 384-385
Kant, Immanuel (1724-1804) | 296
Karel Emiel, keurvorst van Brandenburg
(1655-74) | 361, 378, 432, 470
Karel II, koning (1630-85) | 114, 153, 160,
164-165, 408, 441-442, 457
Karel Jozef, markies van Arronches
(1661-1713) | 156
Karel Lodewijk, keurvorst van de Palts
(1617-80) | 413
Karel VII, koning van Napels (1716-88) | 365
Karel X Gustaaf, koning van Zweden
(1622-60) | 312
Kessel, André van | 385
Kessel, Hendrik van | 451
Kessel, Theodoor Andries van (1640-94)* |
368, 385, 393, 410, 451-452
Keyser | 371, 417, 434
Keyser, Hendrick de (1565-1621) | 320
Kieft, Andries* | 283, 385
Kieft, IJsbrand* | 349, 356, 373, 377-378, 385,
435
Kies van Wissen, Adrianus de* | 9, 385
Kies van Wissen, Johan de (1633-1705) | 385
Kiliaan, Cornelis (ca. 1529-1607) | 290
Killigrew, Thomas (1612-83) | 153
Kinner van Löwenthurn, Gottfried Aloys
(º1610) | 380
Kinschot, Caspar van (1622-49)* | 33, 36, 99,
134, 151, 323-324, 361, 372, 385, 426
Kinschot, Gaspar van (1592-1654)* | 354,
361, 386
Kinschot, Jasper van (1552-1603) | 142, 386
Kinschot, Lodewijk van (1595-1647)* | 385
Kinschot, Nicolaas van (1585-1660) | 142, 386
Kleef, Karel Frederik van (1555-75) | 323
Knuyt, Johan de (1587-1654) | 470
Köningsmarck, Kurt Christoph von (1634-73)
| 300, 317
Kool, Jan (†1705) | 386
Kool, Joannes (1672-ca. 1708)* | 7, 56, 121,

132, 282, 386, 415, 424, 449
Kranitz von Wertheim, Georg | 119
Kruijtpenningh | 439
L
Lalande, Jacques de (†1703) | 107
Lambert | 460
Lambert, Constantijn | 221
Lamot | 439
Lanaci, Gabriel | 402
Landi | 409
Lange, Cornelia Michielsdr. de | 397
Langendeijk, Nicolaas* | 125, 159, 282,
386-387, 449
Langermann, Margaretha | 370
Langkamp, Hans von der | 359, 428
Lannoye, Philippe de | 68, 226, 294, 325
Lassels, Richard (ca. 1603-68) | 30, 47, 68, 84,
132-133, 174, 194, 296, 423
Laud, William (1573-1645) | 164
Laura | 133, 324, 448
Laurentius, sint | 240, 243
Lee, Nathaniel (1653-92) | 101
Leeuw, Maria Catharina de | 206, 208
Leeuwen | 37
Van Leeuwen | 285, 436
Leffring, Wijnout* | 356, 386, 412, 462
Leijden van Leeuwen, Diderik van (1628-82)*
| 379, 387, 402
Lely, Peter | 442
Lemojon de Saint-Didier, Alexandre-Toussaint
de (1630-89) | 133
Leonard, Jean | 451
Leonardo della Notte | 358
Leopold, graaf Berchtold (1759-1809) | 129
Leopold I, keizer (1640-1705) | 161
Leti, Gregorio (1630-1701) | 277
Leu de Wilhem, David le (1588-1658) | 446,
473
Leuwen, Leopold van | 450
Liebergen, N. van | 404
Liere, Jacoba van | 417
Lieshoud, François | 387
Lieshoud, Johannes (1628-63)* | 6, 13,
125-126, 159, 175, 196, 230, 239, 242,
244-245, 272, 277, 279, 282, 294, 303,
306-307, 310, 313-314, 323, 333,
386-387, 449
Lieshoud, Sara | 387
Lijbaerts, Martijntje | 357
Linde, Jacob van der (1768-1815) | 205
Linde, Johanna van der | 205
Linde, Neeltje van der | 205
Linschoten, Jan Huygen van (1563-1611) | 55
Lintelo, Johanna Agnes van (†1696)* | 206,
387
Lintelo, Johan van (1603-52) | 387
Lipsius, Justus (1547-1606) | 33, 46, 57-58,
- 549 -

Indices

M

67-68, 71, 84, 226, 266, 287, 294, 322,
325
Livius (59 v. Chr.-17 n. Chr.) | 68, 167-169
Lodewijk, dauphin (1661-1711) | 141, 154,
164, 167-168
Lodewijk XIII, koning (1601-43) | 98-99, 114,
137, 347, 354, 397
Lodewijk XIV, koning (1638-1715) | 27, 91,
93, 140-141, 154, 160, 162, 170, 272,
401, 456, 534
Lonati, Carlo Ambrogio (ca. 1645-1712) | 158
Loon, Gerard van (1683-1758) | 365
Loon, Nanning van* | 282, 367, 387, 431-432
Lope de Estúñiga, Giacomo | 295
Loredano, Gian Francesco (1607-61) | 58, 373
Lorrain, Claude (1600-82) | 1, 151
Lorraine, Charles de (1571-1640) | 409
Lourens, J. | 466
Loysius, Georgius | 69
Lubin, Augustin (1624-95) | 167
Lucas, apostel | 242
Ludolf, Job (1624-1704)* | 89, 282, 313, 387,
410, 461
Lully, Jean-Baptiste (1632-87) | 158
Lunadoro, Girolamo (1575-1642) | 277
Luther, Maarten (1483-1546) | 101, 221
Luyken, Jan (1649-1713) | 99-100, 102
Lycklama, Dedje (1615-86) | 349
Lynar, Johann Sigismund zu (1616-65) | 30
Machiavelli, Niccolò (1469-1527) | 71, 223
Machwiths, M.V. | 317
Maffei | 122
Magliabechi, Antonio (1633-1714) | 81, 166,
168, 230, 252, 261, 369
Maltzhan, W. | 460
Marcus Aurelius (121-80) | 152
Marenholz, Johan | 366
Marez, Daniël de (1641-81) | 376
Marganetti, Antonio | 53, 58, 150, 231, 293
Margaretha Theresia, infante van Spanje
(1651-73) | 423
Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) | 246
Margarita Pia | 158
Maria Amalia van Saksen, koningin (1724-60)
| 365
Maria Anna van Oostenrijk, koningin
(1634-96) | 404
Maria Anna Victoria van Beieren, grande
dauphine (1660-90) | 154, 165
Maria Elisabeth, koningin van Oostenrijk
(1680-1741) | 213
Maria II Stuart, koningin (1662-94) | 165
Maria Louisa, landgravin van Hessen-Kassel
(1688-1765) | 206
Maria Theresia, koningin van Oostenrijk
(1638-83) | 141

- 550 -

Indices

Marliani, Bartolomeo (1488-1566) | 133
Marlowe, Christopher (1564-93) | 100
Marnix van Sint-Aldegonde, Filips van
(1540-98) | 33, 46, 67, 69
De Marolles | 446
Martens, Baertje | 363
Martens, Cornelia Jacoba (1747-1831) | 205
Martens, Engelberta Elisabeth (1746-1826) |
205
Martens, Jacob Carel (1711-58) | 205
Martens, Margareta Aletta (1742-1819) | 205
Martino | 297
Mathenesse, Johan van (ca. 1596-1653) | 470
Matteacci, Pietro | 233
Mauger, Claude | 119
Maundrell, Henry (1665-1701) | 57
Mazio, Georgio | 409
Meckema, Ibel van | 347
Medici, Leopoldo de' (1617-75) | 441
Meerman, Gerard (1650-1710) | 388
Meerman, Johan (1687-1746)* | 212, 362, 388,
473
Meerman, Johan (1753-1815) | 229
Meerman, Nicolaas* | 369, 388, 399
Meersch, Abraham Arent van der (1720-91) |
197-198, 200, 202, 388
Meersch, Abraham van der, jr. (1676-1719) |
388, 450
Meersch, Abraham van der, sr. (1643-1728)* |
7, 11-12, 62, 144, 157, 172, 185, 196,
332, 358, 371, 388, 397, 415, 449-450,
534
Meersch, Arent van der, jr. (1683-1768)* | 12,
24, 61, 144, 146, 198-199, 249,
357-358, 388, 394, 450
Meersch, Arent van der, sr. (1601-67) | 388
Meersch, Catharina van der (1666-1723) | 388
Meersch, Guilliam van der (1732-1809) | 198,
388
Meersch, Pieter van der (º1677)* | 11-12, 144,
146, 157, 198, 280, 328, 358, 388, 450
Meersch, Sara van der (†1674)* | 201, 358,
388, 449
Meersch-Roeters, Anna van der (1669-1724)*
| 201, 357-358, 388, 394, 449-450
Meijden, Johan van der (1609-77) | 286
Melani, Domenico (1634-93) | 220
Ménage, Gilles (1613-92) | 112, 167, 370
Ménard, Claude (1574-1652) | 370
Mercator, Gerard (1512-94) | 54, 359
Merens, Jan Martensz. (1574-1642)* | 235,
293, 389
Merens, Maarten (1544-73) | 389
Merian de Oudere, Mattheus (1593-1650) |
465
Merode, Floris van | 390
Merode, Johan van (1607-66)* | 282, 347, 381,

390, 401, 447, 470
Merode-van Wassenaar, Emilia van (ca.
1610-66) | 446
Merula, Paul (1558-1607) | 56
Merwede, Matthijs van der (ca. 1625-ca.
1677)* | 35, 186, 313, 356, 372, 390,
404
Mesnardière, Jules de la (1610-63) | 289, 294
Mestarti | 439
Meteren, Emanuel van (1535-1612) | 359, 428
Meulen, Adam Frans van der (1632-90) | 163
Meurs, Jacob Cornelisz. van | 391
Meursius, Johannes (1579-1639)* | 391,
395-396
Mewen | 439
Mey, George de (1628-1712)* | 6-7, 16, 20,
221, 360, 381, 391, 397, 403, 446, 450,
457, 470
Mey, Jan de | 391
Mey, Willem de (1658-1709)* | 6-7, 16, 127,
451
Miadalchini, Olimpa (1591-1657) | 390
Michielsen, Frederick | 167, 304
Miering | 37-38, 426
Mijle, Cornelis van der (1579-1642)* | 67, 235,
391, 396
Milles, Jeremiah (1714-84) | 40
Misson, Maximilien (ca. 1650-1722) | 57, 296,
320
Molenwerff, Dirk* | 392, 403, 438
Molière (1622-1673) | 157
Moltke, Levin Claus* | 81, 392
Monconys, Balthasar de (1611-65) | 133
Monsu, Teodoro | 373. Zie ook: Helmbreeker,
Dirck (1633-96)*
Montague, William | 305
Montaigne, Cloude Ernst de (º1624) | 392
Montaigne, Gabriël André de (º1663)* | 87,
392, 451
Montaigne, Michel de (1533-92) | 67, 124, 323
Montanus, Petrus (ca. 1594-1638) | 290
Montesquieu (1689-1755) | 302
Monteverdi, Claudio (1567-1643) | 158, 239
Montmorency, Frans van (1628-95) | 317
Montreuil, Jean de (1354-1418) | 243
Moons, Magdalena (1541-1613) | 327
Moorman, A.* | 351, 353, 367, 392, 407, 414
Moray, Robert (1610-73) | 441-442
Moreelse, Paulus (1571-1638) | 350
Moretus, Balthasar, II (1615-74)* | 4, 6, 8,
11-12, 20-21, 102, 144, 279-280, 368,
392, 451-452
Moretus, Balthasar, III (1646-96)* | 6, 8,
11-12, 21, 230, 285, 326, 368, 385,
392, 410, 451-452
Moretus, F.M. | 6, 451-452
Moretus, Franciscus (1656-1705)* | 392, 452

Moretus, Jan, II (1576-1618) | 392
Moretus, Johannes Jacobus (1647-1718)* |
368, 392, 451-452
Moretus, Maria Isabella (1655-76)* | 368, 392,
452
Morus, Alexander (1616-70) | 370
Muijs, Leendert Leendertze | 422
Mulder, Giese* | 357, 388, 394, 450
Myle, Adriaan van der | 391
Myle, Anna van der | 361
Myler von Ehrenbach, Johann (1610-77) | 423
N
Nagtglas, Jacoba Johanna (1739-1812) | 206,
208
Nassau, Anna van (1638-1721) | 472
Nassau, Justina van (1634-ca. 1676) | 472
Nassau, Justinus van, II (1633-58)* | 347-348,
359, 394, 472
Nassau, Louise Juliana van (1570-1640) | 161
Nassau, Willem Maurits van (1603-38) | 394,
472
Nassau-Beverweerd, Lodewijk van (1602-65) |
394
Nassau-Odijck, Willem Adriaan van (ca.
1632-1705)* | 351, 353, 394, 401, 407,
414-415, 470
Nassau-Siegen, Hendrik van (1611-52) | 379
Naudé, Gabriel (1600-53) | 370
Neander, Carolus Casparus (ºca. 1655)* | 11,
18, 77, 92, 94-97, 99-100, 102-103,
110, 117, 122, 133, 138, 142, 157,
162-163, 178, 230, 238, 241-242, 272,
277, 279, 285, 320-323, 326-327, 329,
377, 394, 453
Nellesteyn, Clasina Cornelia van (1783-1847) |
205, 208
Nepveu, Thomas | 370
Nerli, Francesco jr., kardinaal (1636-1708) |
160
Nestelghat* | 358
Neufville, Anna Maria de (1743-82) | 206,
208-209
Nieuwerkerke, Willem Hendrik van (º1753) |
229
Nijenborgh, Anna (1672-71) | 411
Nijenrode, Geertruid van | 401
Nijs, Clara (1599-1648) | 378
Nittard | 398, 454
Nittard, Johan Everard | 454
Nittart, Geertruid | 398
Nivard, Germain (†1692) | 370
Nooms, Reinier (ca. 1623-64) | 88
Noorthoorn, Hylke | 382
Noris, Enrico (1631-1704) | 56
Noue, François de la (1531-91) | 67
Novara, Julius van (†404) | 242
Noy, Trijntje Thijsdr. van | 374
- 551 -

Indices

O

P

Noyelles, Marguérite Claire van | 446
Nuyl, Aleida ten (1619-56) | 369, 371
Ockinga, Here Jarichs van (1610-82) | 394
Ockinga, Jarich van (1644-1714)* | 52-53, 58,
99, 113, 116, 133, 136, 138, 320, 349,
394, 453
Odescalchi, Benedeto. Zie: Innocentius XI,
paus (1611-89)
Oetgens van Waveren, Anthony (1585-58)* |
143, 395, 414, 418, 436, 470
Oldenbarnevelt, Johan van (1547-1619)* | 73,
80, 235, 266, 328, 330, 348, 391,
395-396
Oldenbarnevelt, Maria Johanna van | 391
Oldenbarnevelt, Reinier van (1588-1623)* |
73, 347, 391, 395-396
Oldenbarnevelt, Willem van (1590-1634)* |
73, 80, 347-348, 391, 395-396
Olfertsz, Cornelis (†1672)* | 396, 404, 436
Onderwaeter, Mathes* | 354, 369, 397, 417
Ooms | 349, 356, 373, 377-378, 385, 435
Oosterland | 140-141
Oranje, Maurits van (1567-1625) | 326, 386,
391, 395-396
Oranje, Willem van (1533-84) | 28, 266,
325-326, 329-330, 332, 395, 535
Ossenbeeck, Jan (ca. 1624-74) | 404
Ostade, Adriaen van (1610-85) | 352
Oudenbarnevelt, Gerrit van (1516-89) | 395
Van Oudenkerke | 164
Overbeek, Arnout van (1632-74) | 286
Overrijn van Schoterbos, Maria | 361
Overschie, Adrianus van (ca. 1650-1724)* | 6,
11-13, 18, 20, 61, 124, 161, 230, 235,
257, 277, 397, 454
Overschie, Lambert van (1604-52) | 397
Paedts, Maria (1621-70) | 402
Paets, Adriaen (1631-86)* | 86, 167, 322, 369,
397, 433
Pagie | 439
Pain et Vin, Moïse (ca. 1620-73) | 318
Pallandt, Floris van (1577-1639) | 470
Palm, Johanna Constantia (1733-84) | 206,
208-209
Palma, Giacomo il Giovane (ca. 1548-1628) |
152
Panhuys, Catharina van (º1657) | 365
Pantiatichi, Bandino (1629-1718) | 252
Pappenheim, Gottfried Heinrich zu
(1594-1632) | 316
Paracelsus (ca. 1493-1541) | 302
Paran, Frederik* | 371, 388, 397, 415, 449
Paschalis II, paus (†1118) | 246
Paulus, apostel | 243
Paulus III (1468-1549), paus | 249

- 552 -

Indices

Pauw, Adriaan (1585-1653)* | 380, 397, 470
Pauw, Reynier | 397
Peerse, Gories | 290
Pelling, Elias | 229
Pellison Fontanier, Paul | 453-454
Pelluchi, Antonio | 150
Perre, Adriaan van der | 397
Perre, Paulus van der (ca. 1598-1653)* | 360,
381, 391, 397, 403, 446, 450, 457, 470
Petit, Alexander le (ca. 1612-ca. 1658) | 406
Petit, Pierre (1598-1677) | 442
Petrarca, Francesco (1304-74) | 133, 323, 390,
448
Pflaumern, Johann Heinrich von | 55, 133,
296
Philaretus | 294
Philippe, hertog van Orléans (1640-1701) |
164
Philipsdr, Maertje | 384-385
Piblis, Patritius | 370
Picart, Bernard (1673-1733) | 317
Piccolomini, Ottavio (1599-1656) | 312
Piedro | 121
Pieter | 439
Pieterson, Pieter* | 361, 384, 398, 447
Pighius, Stephanus (1520-1604) | 323
Pignatelli, Steffano | 168
Pijl, Christina (º1601) | 354
Pijll, Josina (1562-1601) | 386
Pinabel | 272, 419
Planques, Johanna des (1595-1663) | 363
Plessis, Armand Jean du (1585-1642) | 454
Plinius de Jongere (61-113) | 195
Plinius de Oudere (23-79) | 58, 195
Pluvinel, Antoine de (1555-1620) | 114-115
Pococke, Richard (1704-65) | 40
Poelaert, Allard | 398
Poelaert, Jan (1653-1701)* | 152, 398
Poelaert, Sara (1666-1740) | 9, 90, 163-164,
177, 272, 306, 362-363, 472
Pomerede, Egbert de (º1628)* | 11-13, 46, 71,
99, 102, 117, 136, 139-140, 187, 230,
233, 235, 272-273, 279, 284, 296, 298,
323, 398, 454
Pomerede, Joan Daniëls de | 398, 454
Pont, Dirck* | 398, 437
Pontanus, Johannes (1571-1639) | 65
Pool, Matthijs (1676-1740) | 75
Poorten, Anna Louise van der (1752-1845) |
206
Porta, Guiglielmo della (1500-77) | 249
Porte, Anna Catharina de la (1656-1736) | 372
Pory, John (ca. 1572-ca. 1636) | 314
Post, Pieter (1608-69) | 309
Postel, Christiaan Heinrich (1658-1705) | 157
Pott, Pieter (†1691) | 41, 59, 87, 104, 119-121,
148, 150, 250, 275, 303-304, 398

Q
R

Pott, Wicher (1661-1716)* | 41, 59, 87, 104,
119-121, 148, 150, 195, 230, 240, 250,
275, 285, 303-304, 398
Pré, Johanna du | 348
Prideaux, John (1578-1650) | 161, 370
Primano, Feliciano | 409, 416
Priuli, Antonio (1548-1623) | 166
Pufendorf, Samuel (1632-94) | 271
Putte, Carel van de (1634-95) | 399
Putte, Samuel van de (1690-1745)* | 365, 399
Quintingh, Ariaantje Jansr | 416
Quintius, Johannes | 317
Raat, Johan* | 356, 399, 438
Radcliffe, Ann (1764-1823) | 207
Radermacher | 213
Radermacher, Daniël | 399
Radermacher, Maria Elisabeth (1728-90) |
205, 208
Radermacher, Samuel (1693-1761)* | 87, 157,
326, 399
Ramus, Petrus (1515-72) | 129
Rataller, Cornelia | 399
Rataller Doublet, George (1600-55)* | 235,
369, 388, 399, 416
Ratel* | 75, 229, 417
Ravenswaij | 439
Raye, Johan (º1737) | 229
Rechteren, Adolf Hendrik van (1656-1731)* |
11, 99, 117, 136, 139-140, 144, 400,
455
Rechteren, Joachim Adolf (1627-86) | 400
Rechteren, Johan Willem van (1658-1718)* |
144, 400, 456
Rechteren, Reinhard van (1659-1732)* | 144,
400, 456
Reede, Godard Adriaan van, I (1621-91)* | 74,
282, 347, 371, 381, 390, 401, 447
Reede, Godard Adriaan van, II (1674-1730) |
401
Reede, Godard van (1593-1641) | 401
Reede, Godart van (1588-1648) | 470
Reede tot Renswoude, Frederik van (ca.
1630-1715)* | 351, 353, 394, 407,
414-415, 470
Reede tot Renswoude, Johan van (1593-1682)
| 401
Reepmaker, Jacob (1599-1651) | 401
Reepmaker, Johan (1647-86)* | 7, 401, 456
Regniers, Emmerentiana de (1549-1627) | 347
Reigersberg, Maria van (1589-1653) | 30, 231,
409, 416
Reigersberg, Nicolaas van (1584-1654) | 409,
416
Reininza van Schele, Agnes (1610-82) | 387
Renaudot, Eusebius (1646-1720) | 167

S

Reuter, Christian (1665-1711) | 174-175
Van Rhijn | 439
Rhodius, Joannes (1587-1659) | 370
Ricci, Michael Angelo (1619-92) | 441
Richter, Georg | 370
De Ridder van Groenensteijn | 158, 187,
272-273, 285, 422
Rijn, Catharina Wijnina van (ca. 1660-1703) |
388
Rijn, Maria van (º1609) | 409
Rijn, Rembrandt van (1606-69) | 229, 363, 376
Ripperda, Johan Willem van (1682-1737)* |
402
Ripperda, Willem (1600-69) | 470
Ripperda tot Winsum, Ludolph Luurdt (ca.
1647-1721) | 402
Rivet, André (1572-1651) | 46, 370
Rixtel, Pieter (1643-73) | 330
Rond d'Alembert, Jean le (1717-83) | 296
Rosenhahn, baron van | 387
Roset | 155
Rosiers | 439
Rotgans, Jacob | 439
Rothen, Gottlob | 297
Rou, Eva | 391
Rovere, Vittoria della (1622-94) | 160
Rubens, Pete Paul (1577-1640) | 229
Rufelaar, Dorothea (†1637) | 349
Ruichaever, Nicolaas* | 367, 402, 447
Rumpf, Christiaan Constantijn (1633-1706) |
154
Rutgers, Ermgard (†1633) | 372
Ruysch, Alida (†1616) | 357
Ruysch, Coenraad (1650-1731)* | 8, 12, 18,
20, 25, 41-42, 45, 48, 61, 76, 86, 88,
95-97, 106, 109, 111, 114, 121, 127,
132-133, 135, 143-144, 148, 151, 153,
155, 157-158, 164, 166, 181, 184, 188,
190-191, 195, 214, 222, 230, 235-236,
239, 241-242, 247, 249-251, 253, 255,
261, 263, 266, 272, 279, 282-285,
295-296, 300, 304, 306, 313, 320-321,
323, 330, 333, 359, 376, 387, 397, 402,
418, 456, 535
Ruysch, Elisabeth (1646-1704) | 408, 474
Ruysch, Nicolaas (1610-70) | 402
Ruyter, Michiel de (1607-76) | 266, 330-331
Sade, Donatien Alphonse François de
(1740-1814) | 194, 296
Saenredam, Pieter Jansz (1597-1665) | 465
Saint-Maure, Charles de (1610-80) | 167-168
Van Salingen | 439
Samuels Biscop, Johanna Constantia | 399
Sandrart, Joachi von (1606-88) | 312
Santen, Jan van | 44
Saumaise, Claude de (1588-1653) | 370, 410,
- 553 -

Indices

416, 461
Scaliger, Josephus Justus (1540-1609) | 36,
320, 322, 448
Scaliger, Julius Caesar (1484-1558) | 36, 289,
320, 322, 448
Scève, Maurice (ca. 1501-ca. 1564) | 134-135
Schaap, Gerard (1599-1655)* | 360, 381, 391,
397, 403, 446, 450, 457, 470
Schaep, Dierck Jans (1627-1702) | 78, 439
Schagen, Adriaen (1633-99)* | 7, 20, 197, 364,
378, 381-382, 391, 397, 403, 408, 446,
450, 457, 470
Schagen, Cornelis | 403
Schagen, G. | 374
Schellinger, Voljard* | 374, 392, 403, 438
Schellinks, Laurens | 403
Schellinks, Willem (1623-78)* | 48, 187, 190,
363, 403, 409
Schepers, G. | 460
Scherer, Gaspar | 460
Scherer, Hogguer | 460
Scherer, Salomée | 460
Schinne, Isaac van | 404
Schinne-Timmers, Suzanne Libertine van
(1684-1732)* | 213, 404, 410
Schoenfeldt, Johan Hendrik | 390
Van Schoonheeten | 404, 410
Schooten, Frans van (1615-60) | 377
Schottus, Andreas (1552-1629) | 55
Schottus, Franciscus (1548-1622) | 65, 129,
133
Schrader, Lorenz (º1530) | 295
Schurman, Anna Maria van (1607-78) | 35,
446
Schut, P. | 465
Schuylenburgh, Cornelia Hillegonda van
(1723-65) | 474
Scioppius, Gaspar (1576-1649) | 416
Scolte | 95
Scorel | 181
Seegers, Josina | 206, 208-209
Segen, Cornelis Jacobs* | 396, 404, 436
Selden, John (1584-1654) | 370, 399
Seneca (4 v. Chr.-65 n. Chr.) | 152, 167
Sengeber, Polycarbe | 370
t’Serclaes, Johan, graaf van Tilly (1559-1632) |
316
Sermes | 426
Settala, Manfredo (1600-80) | 151
Van Seyssel, graaf | 155
Silvestre, Israel (1621-91) | 465
Simons, Menno (ca. 1496-1561) | 217, 252
Sirmond, Jacques (1559-1651) | 243
Six, Catharina | 404
Six, Jacob (1593-1639) | 404
Six, Jan | 404
Six, Jan I (1618-1700)* | 7, 70, 150, 404
- 554 -

Indices

T

Six, Joost (Justus) | 404
Sixtus V, paus (1521-90) | 224, 233
Six van Chandelier, Joannes (1620-95)* | 38,
76, 142, 152, 193, 196, 217, 221, 231,
233, 235, 247, 251, 265, 274, 281, 303,
349, 369, 390, 404, 406
Slingelandt, Barthoud van (1590-1638) | 406
Slingelandt, Cornelia van | 352
Slingelandt, Govert van (1623-90)* | 364, 378,
382, 403, 406, 457, 470
Slingelandt, W. van | 354
Sloet, Johan Gabriël Albert (1677-1765) | 402
Sloterdijck | 404, 410
Sluijer, Pieter | 404
Sluse, René François de (1622-86) | 442
Smeth, Raimond de | 404
Sminia, Fokje van (1615-58) | 412, 475
Snakenburg | 212, 429
Socrates (ca. 469-399 v. Chr.) | 112
Soetens, Michiel (º1626)* | 38, 193, 265, 404,
406
Solms-Braunsfels, Amalia van (1602-75) | 446
Sorbière, Samuel de (1615-70) | 305
Sorel, Charles (1602-74) | 119
Spaen, Johan Frederik Willem van (1746-1827)
| 229
Spanheim, Ezechiel* | 407
Spanheim, Friedrich, jr. (1631-1701) |
254-255, 259, 359
Spanheim, Friedrich, sr. (1600-49) | 161
Spinoza, Baruch (1632-77) | 251-253, 255,
260, 359
Spon, Jacob (1647-85) | 133
Spratt, Thomas (1635-1713) | 305
Spreeuwbek | 38, 193, 265, 404, 406
Standert, Sibilla | 354
Staring, Anthonie Hendrik Christiaan
(1749-1805) | 229
Stavenisse, Levina (1622-56) | 384
Steenbergen, Geertruid | 384
Stefano della Bella, Springend | 115
Steno, Nicolaus. Zie: Stensen, Niels (1638-86)
Stensen, Niels (1638-86) | 252, 254-255
Strabo (63 v. Chr.-23 n. Chr.) | 58, 167, 192
Strada, Famiano (1572-1649) | 58
Struys, Jan Janszoon (1630-94) | 57
Sustermans, Justus (1597-1681) | 253
Sweder, Alexander (1703-68) | 211, 362
Sweelinck, Jan Pieterszoon (1562-1621) | 65
Sweert, Franciscus de | 451
Sweerts, Michiel (1618-64) | 152, 357
Sweet, Maria de (1588-1655) | 392
Swol, Herman* | 351, 353, 367, 392, 407, 414
Tacitus (ca. 56-117) | 166, 168, 294, 297, 375,
447
Tanara | 254

Tassin d'Alonne, Abel (1646-1723)* | 407
Tassoni, Alessandro | 324
Tavel, Frederik Salomon (†1780) | 229
Teding van Berkhout, Adriaan (1571-1620)* |
407-409, 474
Teding van Berkhout, Agnes Vygh
(1656-1724) | 474
Teding van Berkhout, Anna (1677-1710) | 474
Teding van Berkhout, Coenraad (1714-70) |
173, 460, 474
Teding van Berkhout, Cornelia (1614-80) |
474
Teding van Berkhout, Elisabeth (1673-1707) |
474
Teding van Berkhout, Heyndrick | 475
Teding van Berkhout, Jacoba (1670-1750) |
474
Teding van Berkhout, Jan (1547-ca. 1633) |
407
Teding van Berkhout, Jan (1713-66)* | 48,
115, 150, 173, 365, 408, 474
Teding van Berkhout, Jan* | 407, 474
Teding van Berkhout, Joan (1648-1720)* |
131, 408, 474
Teding van Berkhout, Lidewij | 475
Teding van Berkhout, Lucretia (1674-95) | 474
Teding van Berkhout, Machteld | 475
Teding van Berkhout, Maria (1672-95) | 474
Teding van Berkhout, Nicolaas Zacharias
(1681-1743) | 474
Teding van Berkhout, Paulus | 460, 474
Teding van Berkhout, Paulus (1609-72)* | 82,
131, 407-409, 474
Teding van Berkhout, Paulus (1676-1757)* |
272, 408
Teding van Berkhout, Pieter (1572-1656) |
407
Teding van Berkhout, Pieter (1643-1713)* | 8,
12, 110-111, 408, 460
Teding van Berkhout, Pieter (1688-1729) |
408, 474
Teding van Berkhout, Pieter (1711-44) | 173,
460, 474
Teding van Berkhout, Simon | 475
Teding van Berkhout, Susanna Maria
(1715-79) | 460, 474
Teding van Berkhout, Volkert (1601-32)* | 78,
81, 235, 283, 367, 407-409, 416, 474
Teding van Berkhout, Willem Hendrik
(1745-1809) | 474
Teellinck, Willem (1579-1629) | 298
Tempel, Abraham van den (ca. 1622-72) | 152
Van Teylingen | 81
Thévenot, Mechisédech (1620-92) | 111,
167-168, 441
Thévet, Andre de (1502-90) | 465
Thibaut | 212, 357, 366, 411, 461

U

V

Thierry, Jacques jr. (1648-1709)* | 48, 190,
403, 409, 458
Thierry, Jacques sr. (1604-77) | 409
Thijs, Antoni | 410
Thijs, Johan (1621-53)* | 6, 30, 89, 124, 132,
144, 282, 313, 387, 410, 460, 470
Thijs, Magdalene (1569-1622) | 43
Tholinx, Jan, jr. (1631-1705)* | 368, 385, 393,
410, 452
Tholinx, Jan, sr. | 410
Thomas, apostel | 240
Thomassin, Simon (1655-1733) | 162
Timmers, Johan (1684-1738)* | 213, 404, 410
Timmers, Pieter | 410
Timmers-Boogaart, Ignatia Geertruida
(1714-33)* | 205, 208, 213, 215, 404,
410
Timmers-van Zuijlen van Nijevelt, Aletta
Johanna (1707-75)* | 213, 404, 410
Titiaan (1488-1576) | 151
Tjassens, Bernard | 21, 97, 461
Tjassens, Cornelius (1628-73) | 411
Tjassens, Daniël (1660-1713)* | 7, 11, 13, 21,
61, 97, 411, 461
Tollenaer, Elisabeth (1640-58) | 472
Ton, Trijntje Adriaens | 357
Tongen, Gerard van* | 209, 371, 376, 411, 438
Toorts* | 75, 229, 419
Tournon de Meyres, Anne de | 465
Traversi, Ambrogio | 324
Trip, Maria (1617-72) | 401
Trommius, Abraham (1633-1719)* | 320, 322,
377, 411, 419
Tromp, Maarten Harpertszoon (1598-1654) |
326, 330
T'santele, Anna Catherine (†1708) | 358
Turquet de Mayerne, Théodore (1573-1655) |
55
Turrettini | 93, 154
Tuyll van Serooskerke, Philipbert van | 411
Tuyll van Serooskerken, Hendrik van
(1574-1627)* | 352, 357, 409, 411,
470
Uffelen, Jan van | 404
Ulrich II, graaf van Oost-Friesland (1605-48)
| 366
Urbanus VIII (1568-1644), paus | 414
Ursula, sint | 242, 270
Utrecht, Maria van (ºca. 1551) | 395
Valle, Pietro della (1586-1652) | 57
Vanderplaten | 439
Vanderscheur | 30, 439
Vandesande | 80, 439
Vangeelen | 439
Vassy, Cornelia Carolina de* | 25, 205, 208,
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212, 357, 366, 372, 411, 461
Veen, Pieter van | 231
Veer, Gerrit de | 55, 201
Veer, Sara de (1604-67) | 388
Vegelin van Claerbergen, Assuerus
(1687-1771)* | 115, 356, 386, 412,
462-463, 475
Vegelin van Claerbergen, Ernst Frederik
(º1648)* | 11, 25, 58, 60, 71, 77, 90,
117, 123-124, 154, 156, 164, 248, 291,
298, 412-413, 462, 475
Vegelin van Claerbergen, Hessel (1655-1715)*
| 6, 11, 43, 49, 121, 179, 248, 285,
412-413, 462, 475
Vegelin van Claerbergen, Hessel (1723-50)* |
412
Vegelin van Claerbergen, Johan (1690-1773)*
| 43, 49, 87, 356, 386, 412-413, 475
Vegelin van Claerbergen, Nehemia
(1691-1739)* | 229, 402, 412-413, 475
Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst, jr.
(1613-93)* | 6, 121, 144, 179,
412-413, 462-463, 475
Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst, sr.
(1580-1637) | 413
Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik
(1685-1738) | 412-413, 463, 475
Velecker, Elisabeth (1622-58) | 368
Velsen, Gerard van (†1296) | 330
Velsen, Jacomina van (†1658) | 367
Veltkamp, Johannes (º1733) | 229
Veneroni, Giovanni (1642-1708) | 57
Verduyn, Maria Theunis (º1539) | 389
Verfalje, Maijke Vincents | 414
Vergilius (70 v. Chr.-21 n. Chr.) | 179, 231,
320, 323, 390
Verheije, Jacob (1640-1718) | 383
Verkolje, Anna Maria (1753-1810) | 206, 208
Vermeer | 424
Veronese, Paolo (1528-88) | 151
Viatis, Bartholomäus (1538-1624) | 328-329
Vichet | 142
Victrijn | 121
Vierssen, Anna Maria van (1653-96) |
412-413, 475
Vierssen, Magdalena van | 371
Vignier, Benjamin | 134
Villamont, Jacques de (ca. 1560-1625) | 35
Vander Vin | 305
Vingboons, Philip (1607-78) | 159
Vinne, Laurensz. Gillesz. van der Vinne
(º1585) | 414
Vinne, Vincent Janszn. van der (1736-1811) |
465
Vinne, Vincent Laurensz van der (1628-1702)*
| 6, 10, 13, 18, 36-38, 48, 122, 124,
130, 136-137, 139-140, 144, 176, 249,
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276, 298-299, 303, 313, 320, 326, 329,
352, 357, 364, 373, 413, 465
Visscher, Claes Jansz. (1587-1652) | 98
Visscher, Roemer (1547-1620) | 65
Vivien, Anthony (º1603) | 414
Vivien, Nicolaas (1631-92)* | 34, 67, 414, 418
Vleuten, Guurtje van (º1786) | 205, 208
Vleuten, Maartje van | 205, 208
Vliet, Johannes van (1620-66) | 37, 44, 442
Voet, Jacob-Ferdinand (1639-89) | 49, 153,
166, 181, 259-260
Vollenhove, Arnoldus | 414
Vollenhove, Joannes (1631-1708)* | 4, 88, 185,
221, 351, 353, 371, 394, 401, 407,
414-415, 470
Vondel, Joost van den (1587-1679) | 38, 147,
201, 207, 235, 252, 353, 414
Vondel, Joost van den, sr. | 414
Vondel, Willem van den (1603-28)* | 38, 40,
147, 231-232, 235, 252, 283, 351, 353,
367, 392, 407, 414
Voorst, Lucas van (1670-1738)* | 56, 132,
282, 386, 415, 449
Voort, Catharina van der (1622-74) | 363, 472
Voort, Michael van der (1667-1737)* | 77, 415
Voragine, Jacobus de (ca. 1228-98) | 242
Vorst, Jacomina van der (1611-65) | 408, 474
Vorsterman, Abraham* | 371, 388, 397, 415,
449
Vos, Isaak (ca. 1600-51) | 295
Vos, Jan (1612-67) | 160, 378
Vossius, Elizabeth (1585-1659) | 416
Vossius, Gerardus Joannes* | 415
Vossius, Gerhard (1577-1649) | 370, 399, 416
Vossius, Isaac (1618-89)* | 4, 40-41, 108, 353,
370, 372, 387, 416
Vossius, Matthaeus (1610-46) | 416
Le Vraij | 460
Vrijburch, Adriaan van (ca. 1605-28)* | 82,
409, 416
Vrijburch, Pieter van | 416
Waijop, Simon* | 417, 437
Walpole, Horace (1717-97) | 40
Walta, Lucia van (1610-74) | 347-348, 472
Wangenheim, Jacob von* | 81, 366, 392, 417
Wassenaar van Obdam, Jacob Emmery van
(1672-1724)* | 73, 348, 355, 371, 417,
434
Wassenaer, Jacob van | 417
Wassenaer Obdam, Jacob van (1610-65) | 326,
330
Weede, Deliana van (ca. 1524-1587) | 395
Weenix, Jan Baptist (1621-59)* | 75, 229, 417
Welgemaeckt* | 77, 415
Wesel Rochusz, Thomas van | 375
Westrenen, Pieter Hiëronymus van

(1768-1845) | 229
Weynes, Jan Jansz. | 417
Wheler, George (1651-1724) | 56
Wijnen, Domenicus van (1661-98)* | 75, 417
Willeboorts | 177
Willem Frederik, prins van Nassau-Dietz
(1613-64) | 121, 371, 413
Willem I (1772-1843), koning | 367
Willem II (1626-50), stadhouder | 326, 380,
407, 418
Willem III (1650-1702), stadhouder | 50, 91,
155, 165, 200, 209, 212, 304, 317, 330,
350, 354, 356, 373, 377, 380, 401, 443
Willems, Hestertje (º1597) | 349
William, graaf van Craven (1608-97) | 381
Williams, J. | 460
Winckelmann, Johann (1717-68) | 194
Winckler, Bernhard | 222
Windebank, Francis (1572-1656) | 30
Van Winter | 120, 122, 356, 364, 371
Winter, Lucretia Johanna van (1785-1845) |
206, 208
Witt, Jacob de (1589-1674)* | 143, 328, 395,
414, 418, 436, 470
With, Gijsbert de (º1611)* | 97-98, 111, 127,
203, 354, 369, 397, 417
Withoos, Matthias (1627-1703) | 419
Witsen, Maria (1597-1683) | 377
Witsen, Nicolaas (1641-1717) | 328
Witt, Cornelis de | 417
Witt, Cornelis de (1545-1622) | 418
Witt, Cornelis de (1623-72)* | 25, 41, 61, 73,
80, 110, 144, 146, 148, 151, 153, 161,
282, 315, 321, 331, 414, 418, 468
Witt, Jacob de (1653-1675)* | 316, 418
Witt, Johan de (1625-72)* | 25, 30-31, 34,
40-41, 61, 73, 80, 87, 102, 110-111,
144, 146, 148, 151, 153, 161, 277, 282,
315, 321, 328, 330, 354, 361, 369, 373,
406, 414, 418, 468
Witt, Johan de, jr. (1662-1701)* | 272, 419
Witt, Johanna de (1617-92) | 354
Wittel, Caspar van (1653-1736)* | 75, 229, 419

Z

Wolff, Abraham de | 252
Wolfgang Julius, graaf van HohenloheNeuenstein (1622-98) | 155
Wolfsen, Johan | 197
Wollstonecraft, Mary (1759-97) | 207
Wolzogen, Johannes Ludovicus | 419
Wolzogen de Meningstorf, Louis (1631-90)* |
320, 377, 411, 419
Woude, Herman Hartman van der (1621-77)*
| 419, 468
Woude, Johannes van der (º1658)* | 419, 468
Woude, Margaretha van der (1661-77)* | 419,
468
Woude-Bock, Elisabeth van der (1657-98)* |
204-205, 208, 419, 468
Wren, Christopher (1632-1723) | 122
Wybrantsdr, Wyts | 368
Wymer, Anna | 404
Zalm, Claas van der* | 212
Zaunslifer, Johannes Albertusz. | 420
Zaunslifer, Petrus (1677-1739)* | 221, 368,
420, 468
Zedler, Johann Heinrich (1706-51) | 296
Zeiller, Martin (1589-1661) | 55, 71, 85, 296,
465
Ziani, Pietro Andrea | 158
Zoelen, Ignatia van | 410
Zoete van Laecke, Alexander de (1595-1678) |
421, 472
Zoete van Laecke, François de (1637-1720)* |
20, 72, 86, 127, 143, 282, 347, 359,
421, 469, 472
Zoete van Laecke, Philips de (1636-89)* | 20,
72, 86, 127, 143, 282, 347, 359, 421,
469, 472
Zuijlen van Nijevelt, Jacob van (1699-1753) |
410
Zwicker, Samuel | 68
Zwinger, Theodor (1533-88) | 54, 128

13.2. Index van plaatsnamen
Plaatsen
Denemarken
Kopenhagen | 74, 198, 200, 401, 404, 449,
457
Nyborg | 201, 332
Odense | 449

Sora | 391
Duitsland
Aken | 206, 278, 354, 372, 401, 408, 446,
449, 464
Altdorf | 297, 370
Andernach | 465
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Apen | 184
Augsburg | 32, 187, 273, 278-279, 301,
370, 414, 434-435, 449, 456
Aurich | 81, 366, 417
Bacharach | 36
Baden | 65
Bamberg | 414
Bautzen | 315
Bayreuth | 198, 450
Bentheim | 379, 436
Berlijn | 106, 361-362, 376, 378, 429, 432,
472
Bingen | 37, 217, 465
Bonn | 206, 317
Boppard | 465
Bremen | 43, 129, 184, 351, 353, 372, 401,
432, 436
Camenz | 367
Charnitz | 273
Coburg | 249
Coppenbrügge | 179
Detern | 184
Dresden | 295, 329, 414, 431, 434, 456,
467
Durlach | 65, 359
Düsseldorf | 247, 432
Emden | 349, 352, 398, 437
Emmerik | 269, 402, 465
Epsdorf | 444
Erfurt | 387
Erlangen | 105
Frankfurt am Main | 104, 279, 311, 387,
398, 414, 424, 430, 434-435, 445,
449, 453, 465, 467
Frankfurt-Höchst | 465
Gernsheim | 314
Glückstadt | 77, 164, 285, 317
Grein | 186
Halberstadt | 351
Hamburg | 33, 120, 157, 198, 201, 205,
285, 354, 356, 358, 362, 364,
370-371, 373, 375, 388-389, 395,
429, 432, 436, 439, 449, 456-457,
467, 472, 474
Hameln | 179
Hammerstein am Rhein | 465
Hannover | 121, 179, 198, 429, 450, 462
Heidelberg | 34, 102, 107, 161, 308, 314,
352, 367, 395-396, 411, 414, 452,
465
Kalkar | 269
Kaub | 465
Keulen | 91, 107, 175, 242, 245, 247, 249,
269, 285, 292, 299, 315, 354,
372-373, 376, 392, 394-395,
401-402, 411-412, 423-424, 430,
432, 445, 448-449, 451-453, 465,
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Kleef | 18, 33, 146, 149, 205-206, 209,
212, 285, 349, 354, 362, 367,
383-384, 401, 426, 429, 447, 458,
472, 475
Koblenz | 465
Leer | 285, 462
Leipzig | 34, 414, 423, 429, 434, 450, 456
Lier | 128
Lübeck | 143, 300, 373, 414, 418, 436,
457, 470
Lüneburg | 371, 434
Lutherstadt Wittenberg | 34, 414
Maagdenburg | 28, 266, 312, 432
Mainz | 36, 176, 292, 329, 430, 432, 435,
448-449, 453, 465
Mannheim | 453
Metz | 375
Moers | 446
Monheim am Rhein | 270
München | 166, 370, 430
Münster | 86, 91, 253, 312-313, 315, 385,
397, 401, 410, 460, 470
Neuenhaus | 314
Neurenberg | 34, 82, 105, 175, 276, 279,
300-301, 312, 328-329, 354, 373,
409, 414, 434-435, 449-450
Neuss | 269
Neustadt an der Haardt | 413
Oppenheim | 314
Pilatusloch | 186
Regensburg | 370, 376, 414, 434
Rolandswerth | 186
Rothenburg ob der Tauber | 276
Rüsselsheim | 465
Salzbuch an der Murr | 142
Sandhorst | 81, 366, 392
Sankt Nikola an der Donau | 186
Schenkenschanz | 470
Schrobenhausen | 311
Schwalbach | 414
Seligenstadt | 314
Spa | 18, 44, 149, 206, 208, 212, 362, 372,
403-404, 408, 429, 446, 458, 472
Spiers | 49, 432
Stade | 300, 317, 351, 353-354
Stuttgart | 308, 445
Trier | 446
Tübingen | 308
Uerdingen | 465
Ulm | 456
Wellmich | 465
Wesel | 285, 307, 383, 432
Wiesloch | 465
Wolfenbüttel | 121
Worms | 432, 465
Würzburg | 187, 302

Xanten | 285, 383, 447
Zell | 444, 446, 473
Egypte
Caïro | 473
Frankrijk
Abbeville | 86, 150, 311
Agen | 105, 320, 322, 398, 448
Aix-en-Provence | 311, 320, 322, 358,
368, 422, 448
Amiens | 358
Angers | 12, 32, 34-35, 61, 92-93, 103,
110-112, 114, 116-117, 153, 310,
357, 365, 369-370, 379, 381, 384,
391, 404, 408, 410, 414, 416, 418,
430, 432, 435, 437, 446-448, 453,
455, 468, 475
Angoulême | 370
Antibes | 464-465
Arceuil | 310
Arles | 61, 468
Arras | 358, 448
Auberives-sur-Varèze | 465
Avignon | 96, 103, 133-134, 279, 309,
324, 370, 430-431, 435, 442, 456,
464
Béziers | 370
Blain | 153, 435
Blois | 32, 36, 97, 99, 104, 118, 273, 277,
351, 418, 424, 432, 440, 448, 453,
461
Bois de Boulogne | 141, 188
Bordeaux | 32, 36, 96, 132, 311, 370, 411,
422, 432, 435, 439, 441, 447-448,
453-454, 456, 458-459, 467-468
Bourges | 12, 283-284, 348, 395, 460, 472
Bovignies | 414
Cadillac | 95
Caen | 61, 111-112, 121, 124, 143, 167,
370, 432, 461
Calais | 87-89, 248, 305, 314, 375, 389,
416, 426-427, 441-442, 448, 453,
468
Cambrai | 32, 90, 104, 157
Cavaillon | 103
Chambéry | 230, 465
Champier | 122
Chantilly | 141
Chantonnay | 97
Charenton-le-Pont | 96, 139-140, 283
Châtillon-en-Bazois | 347
Châtillon-en-Michaille | 309
Colombes | 140
Dieppe | 32, 87, 314, 430, 432-433, 437,
447, 454, 458, 461
Dijon | 370, 416
Douai | 463
Duinkerken | 273, 285, 400, 404, 412,

419, 426, 437, 464
Essone | 380
Fontainebleau | 91, 93, 104, 128, 145, 154,
162, 169, 404
Fontaine-de-Vaucluse | 134, 324, 448
Grenoble | 32, 87, 132, 150, 155, 370,
375, 441-442, 453, 465, 468
Haguenau | 308
Ham | 306
Hénin-Liétard | 463
Île de Ré | 98
La Charité-sur-Loire | 103
La Rochelle | 30, 32, 93, 96-98, 370, 375,
439, 459, 467-468
Le Havre | 32, 87, 285, 432, 435, 465, 468
Lille | 90, 358, 363, 377, 388-389,
392-393, 451, 474
Loudun | 97, 468
Louvres | 141
Lunel | 306
Lyon | 96, 100, 133, 153, 155, 231, 273,
283, 285, 311, 356, 370, 373,
384-385, 416, 423-425, 430-433,
435, 439, 441-442, 447-449,
453-454, 456, 458-460, 465,
467-468
Marseille | 32, 36, 87, 96, 104, 135, 230,
351, 358, 416, 430, 432-433, 439,
447-448, 453-454, 456, 458-459,
464, 468
Maubeuge | 444
Mer | 100
Monaco-Ville | 464
Montargis | 431-432
Montauban | 96-97, 456
Mont Cenis | 190, 230, 425, 430-431, 433,
456, 459
Montluel | 465
Montmélian | 273
Montpellier | 32, 93, 96, 107, 355, 411,
422, 424, 432, 435, 439, 441, 448,
458-459, 467-468
Moret-sur-Loing | 453
Moulin | 375
Nantes | 10, 14, 32, 87, 91-93, 95, 97, 103,
106, 109, 155, 230, 262, 311, 432,
435, 453, 456, 458, 468
Nantua | 465
Narbonne | 132
Neuilly | 139, 145
Nevers | 92, 311, 431
Nice | 220, 230
Nîmes | 32, 36, 86, 93, 97, 351, 370, 411,
448, 461, 468
Noyon | 306
Orange | 36, 44, 86, 96, 311, 370, 441,
448, 468
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Orléans | 12, 32, 65, 78, 80, 92-93, 104,
107-108, 111, 120, 187, 203,
283-284, 311, 351-352, 354, 357,
360, 363, 366, 369, 374, 382, 385,
391, 398, 403, 407, 414, 416, 424,
426, 437, 439, 442, 446, 467, 475
Parijs | 9, 12, 29, 31-33, 36, 41-42, 44, 54,
57, 60-61, 65-67, 71, 81, 86, 91,
96, 107, 111, 114-118, 122, 127,
154, 171, 178, 187-188, 198, 203,
208, 229, 231, 240, 246, 248, 277,
283, 285, 291, 298, 304, 306, 310,
347, 351, 353, 355-356, 358-359,
362-363, 367-370, 373, 375,
379-381, 387, 390-395, 404, 409,
411, 416, 422-428, 430-435, 437,
441-443, 446-449, 451, 453-456,
458-462, 464-465, 467-469,
472-473, 533-534
Péronne | 274
Poitiers | 12, 86, 109, 111, 402, 459
Pont du Gard | 448
Pont du Gard | 36
Pont-Saint-Esprit | 468
Quevillon | 61
Rennes | 153, 437
Richelieu | 134, 162
Rouen | 311, 370, 430, 432-433, 448, 458
Rueil | 139, 141, 145
Saint-Chamas | 424
Saint-Cloud | 90, 139, 141, 145, 162, 310,
427
Saint-Denis | 136, 145, 240, 458
Saintes | 439
Saint-Germain-en-Laye | 66, 128, 162,
165, 168-170
Saint-Maurice-en-Trièves | 359
Saint-Nazaire | 92
Saint-Quentin | 272
Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 96, 283
Saint-Symphorien-d'Ozon | 122
Saint-Valéry-sur-Somme | 37-38, 91, 304
Sancerre | 96
Saumur | 32, 43, 65, 78, 80, 93, 96, 102,
106, 114, 116-118, 228, 367, 370,
377, 424, 430-432, 439, 441,
447-448, 453, 456, 458
Sedan | 375
Sens | 465
Straatsburg | 104, 107, 173, 176, 308, 398,
414, 448, 453, 465, 467
Tain-l'Hermitage | 422
Thouars | 399
Toulon | 424
Toulouse | 32, 97, 114, 370, 404, 432, 435,
439, 441, 447, 454, 456
Tournon | 465
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Tours | 32, 101, 309, 467
Valence | 111, 422, 430
Valenciennes | 272, 363
Vaumurier | 441
Versailles | 66, 90, 128, 139, 141, 162,
169-170, 534
Vieux-Condé | 274
Vincennes | 141
Frans-Guyana | 204, 468
Groot-Brittannië
Attleborough | 122
Bath | 153, 157, 321, 423-424, 427, 429,
446, 458, 468
Bristol | 311, 321, 423-424, 468
Cambridge | 32, 320-321, 369, 416, 423,
426, 430, 450
Canterbury | 367, 370, 458
Cardiff | 446
Chatham | 28, 266, 325, 333, 418, 424
Colchester | 303, 404
Dover | 32, 88, 426, 441-442, 448, 453,
458, 468
Exeter | 429
Farnham | 399
Glastonbury | 241
Gloucester | 446
Gravesend | 445-446, 450, 453, 461, 468
Harwich | 423-424, 427, 429, 448
Hull | 351
Lincolnshire | 59
Londen | 7, 32, 44, 59-60, 74, 77, 101,
103, 122, 124, 146, 151, 155, 157,
160-161, 164-165, 171, 176-177,
185, 198, 208, 275, 277, 285, 300,
303-304, 307, 311, 331, 351,
353-354, 359-360, 362, 364,
370-371, 373, 376, 379, 383, 394,
397-399, 401, 404, 407, 409, 411,
415-416, 423-424, 426-427,
429-430, 432, 437, 441-442, 444,
446-448, 450, 453, 458-459, 461,
468, 472
Margate | 437
Marlborough | 468
Molesey | 162
Newcastle | 114
Orford | 40
Oxford | 32, 70, 248, 308, 311, 320-321,
367, 369-370, 380, 411, 423, 426,
429-430, 446, 453, 458, 468
Rye | 32, 125, 430, 437, 447, 458
Salisbury | 146, 423, 427, 458
Windsor | 32
Hongarije
Boedapest | 315, 423
Ierland
Drogheda | 319

Wexford | 319
Indië | 54
Indonesië
Jakarta (Batavia) | 347, 399, 425
Israël
Jeruzalem | 57, 241, 400, 455, 473
Italië
Acquapendente | 296, 434
Ancona | 230, 430, 435, 449, 453
Arezzo | 134, 324
Arquà | 134, 323-324
Augusta | 331
Aversa | 303
Baia | 193, 303, 323
Bologna | 32, 39, 122, 190, 230, 283, 303,
370, 423, 430-431, 434, 449,
453-454, 456, 459
Bolsena | 150, 296, 434
Bolzano | 274, 276, 406
Brescia | 150, 308
Bréscia | 150
Brixen (Bressanone) | 189
Buonconvento | 296
Castelfranco Veneto | 311
Chiavenna | 192, 276
Civitavecchia | 220, 230
Empoli | 449
Etna | 194, 459
Ferrara | 39, 124, 249, 294, 323
Florence | 9, 32, 38-39, 57-58, 65, 81, 122,
153, 160-161, 168, 171-172, 177,
218, 220, 230-231, 239, 249,
251-253, 255, 261-262, 293, 304,
315, 324, 359, 369-370, 373, 376,
398, 404, 409, 416, 423, 430-431,
433-435, 439, 441, 449, 453-454,
456, 459
Fondi | 241
Frascati | 231
Fusina | 311
Genua | 16, 32, 58, 104, 187, 230, 272,
358, 373, 376, 398, 404, 416,
422-423, 425, 430, 433-434, 449,
454, 456, 465
Herculaneum | 193
Livorno | 32, 151, 169, 220-221, 230, 272,
284, 358, 373, 404, 430, 433-434,
437, 454, 456, 459
Lodi | 431
Lonato | 308
Loreto | 240
Lucca | 58
Mantua | 159, 358
Messina | 459
Messina | 437
Milaan | 32, 39, 151, 158, 160, 220, 230,
240, 250, 265, 302, 367, 376, 416,

423, 425, 431, 433, 435, 449, 454,
456, 459, 465, 467
Modena | 273
Montefiascone | 150, 295, 303
Montepulciano | 295
Murano | 150, 230
Napels | 32, 39, 48, 58, 147, 186-187, 193,
231, 238, 242, 272, 295, 303, 323,
349, 355, 365, 372-373, 376, 390,
404, 416, 423, 425, 430-431,
433-435, 449, 453-454, 456, 459,
467
Nettuno | 390
Neumarkt (Egna) | 189
Novalese | 191
Orvieto | 295
Padua | 21, 32, 65, 77, 107, 134, 220, 252,
254, 262, 283, 303, 308, 311,
352-353, 355, 362, 367, 385,
390-391, 395-396, 398-399, 416,
418, 430, 433, 459
Palermo | 459
Parma | 157, 303, 350
Perugia | 349
Pisa | 241, 284, 321, 369-370, 433
Poggibonsi | 125, 150
Pompeii | 32, 193
Porta Napoli | 272
Pozzuoli | 32, 133, 193, 231, 323
Primolano | 273
Ravenna | 323
Recanati | 175
Rimini | 230, 434
Rome | 2, 4, 9, 29, 31-32, 35, 37-39, 41,
46, 48, 54-58, 66, 75-77, 81-82,
85, 101, 121, 132-133, 143-144,
147-148, 150-152, 158, 160, 166,
168, 171, 180, 183, 188, 195, 208,
217-221, 223, 228, 230-231, 233,
235, 242-243, 245, 247-249,
251-252, 254, 259, 265, 277, 279,
283, 285, 304, 308, 311, 315-316,
323, 349-350, 355-356, 358, 368,
370, 372-373, 376, 384-385, 387,
390, 392, 396, 398-399, 404, 406,
409, 414-417, 419, 422-425,
430-431, 433-435, 443, 449, 451,
453-454, 456, 458-459, 461, 465,
467, 533, 535
Siena | 12, 65, 81, 107, 114, 150, 230, 277,
283-284, 352, 370, 390, 396, 409,
414, 416, 435, 467
Stromboli | 459
Syracuse | 331, 459
Tavernelle Val di Pesa | 125
Terni | 56
Tivoli | 59, 231
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Trento | 230, 277
Treviso | 431
Turijn | 32, 87, 104, 150, 230, 250, 305,
373, 398, 423, 425, 430-431, 434,
449, 456, 459
Valcimarra | 248, 306
Varallo | 242
Venetië | 9, 32, 36, 38-39, 58, 66, 74, 81,
85, 109, 122, 124, 133, 141-142,
144, 150-152, 155, 157, 159, 166,
171-172, 180, 183, 187, 193,
218-219, 228, 230-231, 239, 249,
254, 265, 279, 292-293, 298, 306,
311, 347, 349, 355, 358, 361, 367,
369-370, 372-373, 376, 380,
390-391, 396, 398-400, 404,
406-407, 416, 423, 425, 430-431,
433-435, 439, 445, 449, 452-456,
459, 465, 467, 470, 472, 475
Vercelli | 272
Verona | 459
Vicenza | 445
Luxemburg
Vianden | 446
Malta
Valletta | 459
Marokko
Tétouan | 402
Noorwegen
Bergen | 419
Oostenrijk
Brennerpas | 189
Hirt | 272
Innsbruck | 230, 430, 434-435, 449, 452
Mürzzuschlag | 272
Wenen | 107, 114, 156, 160, 238, 241, 247,
292, 315, 370, 376-377, 400, 402,
418, 423, 430-431, 439, 467, 470
Wiener Neustadt | 272
Zirl | 122
Polen
Elbing (zie: Elbląg)
Elbląg | 457
Gdańsk (Danzig) | 45, 382, 427, 457, 470
Mariënburg (Malbork) | 45, 188, 382
Warschau | 207
Wrocław | 423
Portugal
Arronches | 156
Lissabon | 389, 422
Republiek | 347, 364, 398, 446
‘s-Gravendeel | 401
Akerk | 398
Alblasserdam | 213
Aldeboam | 412
Alkmaar | 328, 365, 399, 403, 416, 431,
455, 458, 462
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Almelo | 400
Amerongen | 74, 401
Amersfoort | 229, 358, 388-389, 395, 419
Amsterdam | 1, 7, 48, 50, 59, 70, 74, 83,
125, 140, 150, 157, 159, 166, 180,
184-185, 199-201, 217, 220,
241-242, 245, 252-255, 273-275,
279, 285-286, 295, 307, 310-313,
315, 328, 331, 333, 348-353,
355-363, 367-368, 370, 373,
375-379, 387-388, 397, 399, 401,
403-404, 409-410, 412, 414, 417,
419-420, 423-426, 429, 432-433,
435-436, 439, 449-450, 452-453,
455-459, 461-462, 475
Apeldoorn | 146
Arnhem | 291, 400, 424, 436, 439, 455
Bergen op Zoom | 80, 212, 357, 391, 396,
411, 461
Bodegraven | 91, 316
Breda | 12, 46, 209, 354, 356, 378-379,
381, 399, 403, 408, 412, 438, 442,
457, 459, 463, 475
Breukelen | 311
Brielle | 359, 383-384, 387, 408, 423-424,
427, 429-430, 433, 435, 446-448,
453, 461
Brouwershaven | 360
Cranendonck | 446
Delft | 13, 28, 58, 209, 256, 266, 308, 325,
333, 349, 356, 358, 365, 369, 386,
395, 397, 399, 408, 427, 429, 455,
459
Den Bommel | 347
Den Bosch | 356, 364, 368, 374, 392-393,
399, 403, 412, 427, 438, 447, 449,
452, 462-464
Den Haag | 38, 50, 54, 109, 156, 162, 210,
212, 265, 308, 326, 329, 347,
350-352, 357, 360, 364, 366, 370,
372, 375, 378-387, 390-391,
394-397, 399, 401-402, 406-408,
412, 414, 416, 418-419, 421-434,
438-439, 441-444, 446-447, 452,
454-456, 459-463, 468-469, 475
Deventer | 12, 89, 307, 358, 369-371, 384,
436-437, 439, 448
Dordrecht | 34, 310, 328, 352, 354-356,
360-361, 364, 367-368, 376, 399,
401-402, 406, 414, 417-419, 422,
426, 437-438, 446, 448, 455
Driebergen | 394
Edam | 437
Ee | 347
Eindhoven | 446
Ellemeet | 359
Enkhuizen | 399, 455

Enschede | 314
Ferwerd | 412
Franeker | 12, 109, 115, 311, 321, 347,
353, 367, 371, 394, 412, 461
Geertruidenberg | 390
Goejanverwellenssluis | 408
Goes | 213, 383, 438, 455, 461
Gorinchem | 367, 381, 391
Gouda | 13, 280, 354, 391, 455
Goutum | 366
Grave | 367
's-Graveland | 388, 436
Groningen | 12, 38, 104-105, 109, 304,
315, 321-322, 327, 330, 347, 349,
353, 366-367, 374, 377, 382, 390,
398, 411, 419, 425-426, 429, 432,
437, 447, 453, 456, 461
De Haar | 417
Haarlem | 10, 13, 38, 137, 249, 311,
313-314, 326, 330, 357, 364, 373,
413, 465-466
Harderwijk | 65, 150, 212, 319, 359
Haren | 411
Harlingen | 463
Hellevoetsluis | 203, 314, 331, 446-447,
450, 458, 461, 468
Hendrik-Ibo-Ambacht | 354
Hindeloopen | 277
Honselersdijk | 154, 162
Hoorn | 106, 111, 209, 235, 332, 367, 374,
389, 396, 407, 424, 436
Joure | 49, 412-413, 462-463
Jouswier | 347
Kampen | 360, 398, 454
Kapelle | 213
Katwoude | 408
Leeuwarden | 311, 367-368, 371, 394,
412-413, 422, 424, 431, 437, 447,
453, 462-464
Leiden | 12, 34, 36, 59, 65, 69, 87, 90, 92,
106-107, 109, 116, 118, 132,
147-148, 152, 157, 166-169, 182,
184, 211, 233, 240, 252-254, 259,
266, 286, 291, 304, 306-308, 311,
317-318, 321-322, 327, 330, 333,
347-349, 351-355, 357, 359-365,
367-374, 377-380, 384-388,
390-391, 397-399, 402-403,
406-410, 412-414, 416-419, 421,
425, 429-430, 433-434, 439, 441,
445, 447, 455-456, 459-460, 535
Leidschendam | 391
Liesveld | 413
Loenen | 353
Loosduinen | 391
Maarssen | 311
Maasdam | 364

Medemblik | 437
Metslawier | 353
Middelburg | 30, 35, 212-214, 352, 358,
360, 369, 372, 375, 378, 384-385,
397, 399, 404, 415, 419, 436-437,
447-448, 454, 461
Molkwerum | 277
Monnikendam | 407-408
Muiden | 311, 375, 380
Munnikenland | 420
Naaldwijk | 356
Naarden | 319
Nieuwe Niedorp | 419-420
Nieuwersluis | 37, 217, 318
Nijmegen | 33, 187, 209, 349, 354, 371,
394, 398, 426, 438
Oldehove | 402
Olst | 398
Oost-Barendrecht | 365
Oosterlittens | 353
Oostzaan | 420
Opmeer | 420
Oudenbosch | 461
Ouderkerk aan de Amstel | 163
Oudwater | 319
Petten | 365
Purmerend | 140
Putten | 418
Ravestein | 390
Rheden | 212
Rhenen | 166
Rijswijk | 371, 384-385
Roosendaal | 461
Rosendaal | 209
Rotterdam | 205, 214, 285, 308, 311, 320,
324, 352, 370, 381, 384, 391, 395,
397, 404, 410, 413, 430, 433, 447,
450, 452, 456, 461-463, 465-466
Sappemeer | 349
Scheveningen | 445
Schoorl | 365
Selwert | 349
Sint Adolfsland | 347
Sliedrecht | 408
Soest | 363, 388
Sommelsdijk | 347
Spijk | 347
Stavoren | 277
Steenwijk | 391
Tholen | 364
Tilburg | 450
Utrecht | 12, 35, 87, 91, 109, 167, 285,
307-308, 311, 317, 321, 323, 350,
357, 360, 371, 374-375, 377-378,
385-386, 399, 401, 413-415, 417,
419, 424, 428-429, 435-436, 438,
441, 449, 453, 455, 461, 465-466
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Vaals | 278
Vianen | 420
Vlaardingen | 214
Vledder | 414
Vlissingen | 88, 399, 404, 436-438, 454
Vollenhove | 400, 414
Voorburg | 309, 379, 444
Voorne | 384
Wassenaar | 384
Weesp | 353, 375
Westerveld | 400
West-Terschelling | 330
Wijk bij Duurstede | 357
Wouw | 212
Zeist | 394
Zierikzee | 348, 448
Zoelen | 420
Zuilichem | 379
Zwammerdam | 91, 316
Zwolle | 136, 398, 400, 414, 437, 454-455
Republiek Kaapverdië
Santiago | 347, 420, 425
Rusland | 54
Moskou | 372
Sint-Helena | 468
Slowakije
Bratislava | 423, 431, 467
Spanje
Alicante | 303, 404, 437
Bayonne | 200, 433, 454, 464
Biskaje | 274
Cádiz | 221, 300, 332, 368, 404, 422, 437,
468
Granada | 404
Hondarribia | 273
Jerez de la Frontera | 422
Madrid | 29, 74, 86, 161, 206, 282, 347,
354, 387, 390, 397, 401-402, 404,
422, 433, 446-447, 452, 464
Malaga | 400
Pamplona | 200, 464
Puerto de Santa Maria | 300
Puerto de Santa María | 404
Sanlúcar de Barrameda | 404
Santoña | 447
Sevilla | 430
Toledo | 433
Vuillafans | 326
Suriname
Paramaribo | 347
Syrië | 54
Aleppo | 57
Tibet
Llasa | 399
Tsjechië
Praag | 391, 395-396, 431, 434, 467
Turkije | 54
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Constantinopel | 56-57, 359, 399 (zie ook:
Istanbul)
Istanbul | 65, 106, 139, 208, 231, 252, 437
Verenigde Staten
New Mexico | 57
Zuidelijke Nederlanden
Aalst | 444
Agimont | 363
Antwerpen | 12, 18, 32, 53, 87, 102, 115,
119, 149, 177, 198, 206, 209-210,
213-214, 225, 238, 248, 277, 279,
285, 311, 326, 330, 351, 356,
358-359, 363, 368, 375, 383, 385,
391-393, 396, 400, 410, 415,
429-430, 432, 436-438, 441-442,
447-448, 450-451, 454-455, 475
Averbode | 443
Berchem | 49-50, 177
Bergen | 444, 463
Beverlo | 443
Braine-le-Comte | 443
Brugge | 430, 452
Brussel | 18, 32, 53, 87, 115, 149, 152,
206, 209-211, 213-214, 225, 253,
272, 277, 285, 306, 347, 351, 354,
357, 359, 363, 377, 380, 383, 396,
429-430, 436, 438, 441-442,
447-448, 451, 453, 455, 459, 463,
473
Bütgenbach | 446
Daasburg | 446
Dendermonde | 451
Doornik | 12, 392-393, 451, 463
Gent | 43, 363, 450, 452, 455, 463-464
Geraardsbergen | 444
Halle | 322, 431, 443
Herent | 443
Herentals | 443
Heule | 157
Hoei | 464
Hulst | 436
Ieper | 392-393, 404, 451
Kalken | 444
Kestergat | 444
Kortrijk | 450
Landrecy | 459
Lembeek | 443
Leuven | 347, 358, 372, 395, 444
Lillo | 272
Luik | 109, 362, 400, 442, 446
Maastricht | 87, 157, 212, 362-363, 392,
401, 429, 444, 446, 449, 451, 464,
472, 475
Mechelen | 146, 198, 209, 358, 369, 399,
437
Mere | 444
Namen | 464

Nieuwpoort | 325
Oostende | 383, 422
Putte-Stabroek | 374
Roosbeek | 444
Sankt Vith | 446
Scherpenheuvel | 452
Sint-Job-in-'t-Goor | 443
Sint-Kwintens-Lennik | 444
Sint-Winoksbergen | 177
Strépy-Bracquegnies | 443
Thieusies | 443
Vilvoorden | 444
Zelzate | 401
Zweden
Ängelholm | 196
Gotenburg | 449
Helsingborg | 200
Kungsbacka | 157, 201-202
Stockholm | 29, 74, 169, 372, 416
Zwitserland
Bazel | 24, 28, 114, 124, 128, 276, 300,
319, 330, 352, 370, 375, 411, 414,

430, 465
Bern | 414, 435
Chur | 191
Genève | 29, 31-32, 41, 44, 78-79, 93, 104,
107, 114, 117, 133, 141, 144, 154,
175-176, 179, 183, 188, 214, 230,
259, 266, 278, 303, 359, 366, 370,
375, 391, 395-396, 398, 411, 414,
416, 423-424, 430, 432-433, 435,
439, 441-443, 447-449, 453-454,
456, 458-459, 461, 465, 468,
533-534
Gotthardpas | 189
Liestal | 465
Lucerne | 104
Nyon | 465
Solothurn | 122
Waldenburg | 36-37, 465
Walenstadt | 308
Yverdon-les-Bains | 36, 176, 465
Zürich | 230, 435
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