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"Is this your big reveal or was it a joke all along? I've been wrong before, never was there any doubt at all." 

- Bent Van Looy 
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Verklaring in verband met de consulteerbaarheid 
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tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. 

Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en). Het auteursrecht beperkt 
zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur 
respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende 
documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen 
en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn. 
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Inleiding 

Uld. moet zig (…) alles wat koninklijk is, verbeelden, en als dan sult uld. niet mistasten ofte te groote 
gedagten maken. Het zijn logementen een voor een gekroont (…) kostbare tapicerijen, schilderijen en 
meubilen zijn er in de ruijmte, pragtige en treffelijk gestoffeerde kamers in overvloedt. Prins Carel neemt in 
dees abdij zijn intrek wanneer hij hier is. d'abdij-kerk is wonderkostelijk. Het groot autaar is geheel van zilver, 
niet lomp ook niet bekrompen, maar konst en kostbaarheid twisten om den rang. De mindere autaren zijn 
evenreedig. Ik ben niet in staat om in een brief die tot mijne uitspanninge scrijve, naa waarde alles bescrijven. 
Al wat ik uld. van Antwerpen, St Bernard en andere heijlige, dat is roomsch-heijlige, plaatsen gescreven 
hebbe, kan hier bij niets halen.   1

Jan Jacob van Beaumont, lid van het Amsterdamse reisgezelschap Semper Idem, vond de woorden niet om de 
kostbaarheid van de Gentse Sint-Pietersabdij te beschrijven bij zijn bezoek in 1764. Hij was erg onder de indruk van 
deze roomsch-heijlige plaats en dat is opmerkelijk want rooms-katholieke kerken waren onder gereformeerde gelovigen 
allesbehalve onbesproken in die tijd. Het calvinisme kende grote aanhang in de Republiek en verbood de materiële 
beleving van het geloof. Kerken werden er niet versierd of rijkelijk ingericht zoals dat wel het geval was in de 
Zuidelijke Nederlanden. De oude rooms-katholieke kerk, met zijn pracht, rijkdom aan prenten, beelden en schilderijen, 
riep er weerstand op.  Een kerk in de Republiek was een sobere ruimte waar de geloofsgemeenschap samenkwam om te 2

bidden. Toch waren zeventiende- en achttiende-eeuwse gereformeerde reizigers meestal enorm aangetrokken door de 
rijkelijke bekleding van de rooms-katholieke kerken in de Zuidelijke Nederlanden. In de Republiek werden dat soort 
kerken streng veroordeeld en waren gereformeerden er zeer minachtend over. Die dubbele houding maakt een 
onderzoek naar vroegmoderne beeldvorming over katholieke kerkgebouwen interessant. Anne-Françoise Morel is 
doctor in de architectuurgeschiedenis en zij stelt dat reisverslagen reflecteren over de impact van een gebouw op haar 
bezoeker. Morel beargumenteert de overtuigingskracht van rituele kunst of architectuur.  In deze masterproef wordt de 3

beeldvorming over vroegmoderne kerkgebouwen in de Zuidelijke Nederlanden bestudeerd door te kijken naar hoe 
erover geschreven werd in de reisverslagen van Noord-Nederlanders. 
 Reisverslagen of -gidsen kenden in de zeventiende en achttiende eeuw een enorme populariteit. Zij vormden 
het informatiekanaal bij uitstek om over bepaalde landen kennis te verwerven en ze spraken dan ook een groot publiek 
aan.  De inhoud was meestal niet strikt zakelijk of objectief, een reisverslag streefde ook naar amusement. Enerzijds 4

deden reizigers weinig inspanningen om de informatie over een plek als een coherente verzameling van kennis te 
brengen. Anderzijds bepaalde de selectie van bezochte plaatsen sterk de beeldvorming over die plek. Een reisverslag 
kon een schijnbaar coherent beeld van een stad vormen dat in realiteit niet bestond.  5

 Vroegmoderne reisgidsen presenteren regio's of steden voornamelijk als een collectie van monumenten en 
gebouwen die de bezoeker zeker gezien moet hebben.  In de verslagen van reizigers duiken bezoeken aan monumenten 6

of gebouwen die buiten de "canon" van de reisgids vallen dan ook zelden op. Verder zijn de meeste reisgidsen kort en is 
er weinig ruimte voor persoonlijke reflectie. Reisverslagen mogen dan wel iets langer en persoonlijker zijn, vaak 
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brengen zij een waarde- of smaakoordeel dat bijgevolg ook subjectief is.  Reisgidsen hadden een niet te onderschatten 7

invloed op de eigenlijke reiservaring en het -verslag. Veel reizigers kopieerden passages uit de gidsen en namen die 
letterlijk over in hun eigen nota's met als resultaat dat dezelfde passages terugkeerden in de verslagen van verschillende 
reizigers. Niettemin konden reisverslagen zeer divers zijn in hun reikwijdte en compositie. 
 Het is niet altijd even evident om uit een reisverslag op te maken hoe een reiziger een kerk percipieerde. De 
beschrijving ervan was ook niet altijd even uitgebreid. Over het algemeen worden kerkgebouwen in een verslag kort 
beschreven. Het interieur wordt geprezen en verder gaat de aandacht voornamelijk naar de stichter van het gebouw - in 
plaats van de architect ervan. Als er overigens geen relieken aanwezig zijn in de kerk dan houdt het daar meestal al op.  8

Een uitgebreide stichtingshistoriek is uitzonderlijker en smaakoordelen beperken zich bij verschillende reizigers tot: het 
is een fraai gebouw, een mooie kerk, er is niet bijzonder aan. Kees Van Strien bestudeerde achttiende-eeuwse verslagen 
van Britse en Franse reizigers in de Nederlanden en bevestigt dat de meesten vrij beschrijvend zijn. Als er gefocust 
wordt op kunst en architectuur dan gaat het voornamelijk over de esthetische waarde van de schilder- en 
beeldhouwkunst in de kerkgebouwen, minder op de achterliggende betekenis ervan.  Toch valt er veel af te leiden uit 9

wat tussen de bezoeken door werd opgeschreven of uit de interactie met katholieke gelovigen ter plaatse. Die interactie 
plaatst de kerkbezoeken in een bredere maatschappelijke context. Reizigers die meerdere steden bezochten, maakten in 
hun verslag bijvoorbeeld vergelijkingen met kerken die ze elders al hadden gezien. 
 De analyse en interpretatie van reisverslagen vraagt om contextuele informatie. Biografische gegevens van de 
auteurs zijn noodzakelijk om na te gaan tegen welke achtergrond de inhoud van een verslag moet worden gelezen. Notie 
hebben van de maatschappelijke positie van een auteur, maar ook van zijn of haar reisintenties, is essentieel om 
uitspraken te kunnen doen over beeldvorming. De deconstructie van een bepaald beeld vraagt om een reconstructie van 
de tijdsgeest. Het bronnencorpus van deze studie leent zich daartoe. In de verslagen halen gereformeerde reizigers 
meermaals uit naar de levenswijze van katholieken, naar hun rituele cultuur en gebruiken. De reisverslagen in het 
corpus zijn allemaal afkomstig van reizigers uit de Republiek waardoor er veel minder verwijten van katholieken in te 
lezen zijn. De kritieken die sluimeren doorheen de verslagen vormen een belangrijk aspect inzake perceptie. De 
informatie over de "andere" geeft tegelijk informatie over de wijze waarop de reiziger zichzelf percipieert. In beperkte 
mate kan de lijn zelfs doorgetrokken worden naar de perceptie over katholieken tegenover het zelf, in dit geval meestal 
gereformeerden. De inhoud van reisverslagen legt (on)gekende culturele waarden bloot in de vorm van een individuele 
impressie. De auteur geeft aan hoe hij anderen identificeert, maar daardoor krijgt de lezer ook inzicht in hoe hij of zij 
zichzelf percipieert.  10

Opzet 

Deze studie brengt aan de hand van een historiografisch overzicht en een bronnenstudie van vroegmoderne 
reisverslagen een analyse over vroegmoderne beeldvorming inzake kerken. De reisverslagen zelf zijn manuscripten 
afkomstig van reizigers uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, kortweg de Republiek. Reisgidsen 
waarnaar verwezen wordt in de verslagen vullen de analyse aan. Deze studie draagt bij tot het ruimere historisch 
onderzoek naar antikatholieke sentimenten in reisverslagen van Noord-Nederlandse reizigers uit de zeventiende en 
achttiende eeuw. Ze steunt op een corpus van 13 reisverslagen en enkele reisgidsen. De reisverslagen nemen 
verschillende vormen aan. Sommigen zijn geschreven in briefvorm naar een geliefde of vriend. Anderen lijken meer op 
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dagboeken. De verslagen laten toe om inzicht te krijgen in de wijze waarop reizigers reageerden op de katholieke 
misvieringen, processies en andere vormen van devotie, maar bovenal gaat het over hun reactie op de katholieke, 
rijkelijk versierde kerken. De bronnen zijn geselecteerd uit het bronnenrepertorium van Lindeman, Scherf en Dekker. In 
hun overzicht zijn alle reisverslagen van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw 
chronologisch verzameld.  De keuze viel op manuscripten van zeventiende- en achttiende-eeuwse reizigers. Daarnaast 11

waren hun reisbestemmingen doorslaggevend: enkel reizen door de Zuidelijke Nederlanden werden opgenomen. De 
geselecteerde reisverslagen worden allemaal bewaard in de grote bibliotheken en archieven van Amsterdam, Leiden en 
De Haag. De transcripties van de verslagen die nog niet zijn uitgegeven, zijn terug te vinden in de bijlage van dit 
onderzoek. Ze vormen de basis van waaruit de bronnenanalyse tot stand is gekomen.  

 De schriftelijke neerslag van de reiservaringen was een belangrijk onderdeel van de Nederlandse reiscultuur. 
Thuisblijvers die het verslag opgestuurd kregen of achteraf konden lezen deelden op die manier in de ervaringen van de 
reizigers. De reisverslagen geven dus een goede indicatie van de wijze waarop het thuisfront op de hoogte werd 
gehouden, maar ook van wat de reiziger voor zichzelf wilde onthouden na afloop van zijn tocht. Reisverslagen kunnen 
indien ze vergeleken worden met die van andere tijdsperiodes een goede bron zijn voor onderzoek naar de veranderende 
reisgewoontes van elites.  12

 Volgende vragen vormen de kapstok waar de vele informatie steeds zal worden aan teruggekoppeld: welk 
beeld wordt er gebracht over de kerk? Is er een waarde- of smaakoordeel te bespeuren en waarop is dit oordeel 
gebaseerd? Wat zegt de achtergrond van de auteur over zijn visie? Binnen welke context komen de verslagen tot stand? 
In hoeverre is de inhoud gebaseerd op originele ervaringen? Wat is de invloed van reisliteratuur op het daadwerkelijke 
reizen en sprong men er kritisch mee om? Wat valt er te zeggen over de verspreiding van het reisverslag en voor welk 
publiek werd er geschreven? Tot slot ligt de focus op de contacten tussen de gereformeerde reizigers enerzijds en de 
katholieke gelovigen die ze onderweg tegenkomen anderzijds.  
 Er zal rekening gehouden worden met de sociale reikwijdte van de bron. De verslagen zijn voornamelijk 
afkomstig uit het smalle, exclusieve milieu van regenten, kooplui en topambtenaren, wat maakt dat het beeld over de 
katholieke Nederlanden vooral door hen wordt bepaald en in mindere mate door de lagere stedelijke ambtenaren, leden 
van middengroepen of mensen die helemaal geen verslagen nalieten of reizen maakten.  Schrijvende reizigers vormden 13

ten allen tijde een zeer kleine minderheid die beslist niet representatief is.  14
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1. Reisverslagen en beeldvorming 

Travel writings usually acknowledge that travel entails the construction of particular myths, visions and fantasies, 
and the voicing of particular desires, demands and aspirations. At the same time, travel writings include utterances 
in which the subject of commentary claims to be concerned primarily with the ordening of knowledge of the 
world.  15

De schijnbaar neutrale positie die reizigers in hun verslag aannemen, reflecteert nauwelijks in wat ze uiteindelijk 
schrijven over een kerkgebouw, een plek of de bevolking die er woont. Ook wanneer ze aangeven dat ze niet zullen 
vervallen in waardeoordelen, blijkt dat uiteindelijk vaak toch het geval te zijn. De ene reiziger slaagt er natuurlijk net 
iets beter dan de andere in om zonder vooringenomenheid te rapporteren over zijn of haar reis.  
 Reisverslagen zijn egodocumenten waarin authentieke informatie doorvlochten is met fictieve elementen.  16

Ondanks het subjectieve karakter ervan, vormen ze de basis voor veel historisch onderzoek. Objectieve criteria die de 
betrouwbaarheid van de bronnen bevestigen, worden echter vaak te weinig benoemd. Reisverslagen zijn unieke 
egodocumenten omdat ze, in tegenstelling tot de meeste dagboeken, vaak werden gepubliceerd. Verslagen geschreven 
met het oog op publicatie bevatten - en daar heb je meteen de keerzijde - vaak minder persoonlijke informatie. Ze waren 
nu eenmaal niet louter voor eigen gebruik bestendigd. Reisverslagen die een publiek karakter hadden, konden tegelijk 
privé zijn wanneer ze gericht waren aan thuisgebleven familie of andere bekenden. Sommige schrijvers richtten zich 
expliciet tot de lezers of toehoorders: reisverslagen werden vaak voorgelezen.  17

 Daarnaast volgden reisverslagen vaak een vast stramien. Bijna altijd wordt de lezer geïnformeerd over de 
route, vervoermiddelen, herbergen, bezienswaardigheden, en uitgaven. Aan het begin wordt vaak vermeld wie deel 
uitmaakt van het reisgezelschap. Veel verslagen zijn voorzien van bijlagen waarin prenten of kaarten zijn opgenomen, 
maar soms gaat het ook om tabellen met uitgaven of lijsten met de bagage. Verschillende schrijvers maakten tekeningen 
van wat ze onderweg zagen. Soms werden die opgenomen in de tekst, soms werden ze apart bewaard.  18

 In de vroegmoderne tijd werden reisverslagen razend populair. Voor alles wat met reizen te maken had, was er 
grote interesse. Let op, dit gold voornamelijk voor de geletterde bovenlaag van de samenleving. Het humanisme heeft 
reizen mee op de kaart gezet. Het willen leren over de rest van de wereld vormde daarin een belangrijke schakel. Reizen 
bood empirische informatie over zaken en plekken die anders enkel van op afstand werden bestudeerd.  Toch was het 19

gebruikelijk dat veel reisverslagen gebaseerd waren op de lectuur van andere auteurs, veeleer dan op eigen ervaringen.  20

De reiservaring vormt nochtans een belangrijke fantasierijke component van het reisverslag. Hoewel de vroegmoderne 
reisschrijver in de eerste plaats een onderzoeker was die informatie van verschillende geografische regio's bijeenbracht, 
vormde het reisverslag altijd meer dan een filosofisch-informatief traktaat. De reiservaring maakte er fundamenteel deel 
van uit. Vroegmoderne reisverslagen waren ontspannende literatuur met een richtinggevende, informatieve 
component.  21
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 De meeste reizigers die langer onderweg waren, schreven hun verslag tijdens de reis. Wanneer reizigers pas 
enkele dagen of weken na een bezoek het verslag erover opmaakten, bestond het risico dat de unieke ervaring van het 
moment gevormd of vervormd werd door de latere indrukken van de schrijver.  Als onderzoeker is het niet makkelijk 22

om te achterhalen welke ervaringen gelijktijdig zijn neergepend en welke later. Meestal noteert de reiziger in zijn 
verslag de datum van de gebeurtenis en niet de datum waarop hij zijn bedenkingen erover neerschreef. Een prangende 
vraag is dan ook wat er zich afspeelt tussen het moment van de reiservaring enerzijds en de perceptie en representatie 
ervan anderzijds? Tim Youngs benadrukt in zijn monografie over travel writing dat gebeurtenissen in reisverslagen 
voornamelijk chronologisch worden geordend en dat die techniek afkomstig is van het dagboek-genre. Al in de late 
middeleeuwen hielden - voornamelijk - pelgrims reisdagboeken bij.  Chronologie brengt structuur aan in de 23

ervaringswereld die per definitie arbitrair is. Het is denkbaar dat voorgaande en opvolgende gebeurtenissen invloed 
hebben op de beschrijving van de reiservaring, maar eigenlijk zegt het, tenzij het verslag concrete aanwijzingen geeft, 
weinig over het vormingsproces. Stijn Polfliet daarentegen analyseerde vroegmoderne verslagen van reizen naar 
Rusland. Hij ondervond dat auteurs beschrijvingen van observaties maakten, maar tegelijk ook reflexieve geschriften, 
waarin filosofische, esthetische, morele of politieke meningen naar voor kwamen. Die reflexieve geschriften typeren 
volgens hem achttiende-eeuwse reizigers.  Er zijn dus verschillende hypotheses denkbaar over de spanning tussen de 24

eigenlijke reiservaring en de constateerbare neerslag ervan. Opmerkzaam blijven voor mogelijke interpretatiefouten is 
dan ook aangewezen en sluitende conclusies lijken uitgesloten.  

1.1 Reisverslagen in historisch onderzoek 

Sinds de jaren 1970 is de belangstelling voor reisverslagen in het historisch onderzoek sterk toegenomen. Rudolf 
Dekker wijst op de bloei van de sociale en mentaliteitsgeschiedenis op dat moment enerzijds, en op de interesse voor de 
confrontatie tussen de westerse en niet-westerse wereld anderzijds. Ook de groeiende belangstelling voor de individuele 
ervaring ziet hij als een trigger voor de opleving van historisch onderzoek op basis van reisverslagen.  Niettemin 25

beseften onderzoekers zeer goed dat reizigers van elkaar overschreven, dat ze zagen wat ze wilden of hoorden te zien en 
dus vooral clichés bevestigden. Hoewel dit besef de verwachtingen van onderzoek naar reisverslagen wellicht heeft 
getemperd, is er onder historici vandaag nog steeds enthousiasme om reisverslagen onder de loep te nemen. Ze blijven 
de basis vormen van verschillende onderzoeken inzake culturele ervaringsgeschiedenis, maar ook in studies over 
beeldvorming zoals deze er één is.  

 Reisverslagen zijn interessante bronnen voor de geschiedenis van de bezochte landen, maar ook voor de landen 
van herkomst van de reizigers. In historisch onderzoek over de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw werden 
ze meermaals bestudeerd om na te gaan in hoeverre religieuze tolerantie effectief doordrong tot de verschillende 
groepen en lagen van de samenleving. Reisverslagen bieden nu eenmaal de mogelijkheid om het meer alledaagse 
samenleven van diverse religieuze groepen te illustreren. Historisch onderzoek van Benjamin Kaplan, Willem Frijhoff 
en Marijke Spies toont aan dat de verdraagzaamheid in de Republiek in de praktijk vrij groot was. Gereformeerden en 
katholieken gingen vrij vriendschappelijk met elkaar om in het dagelijkse leven, ze maakten deel uit van dezelfde 
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verenigingen of dreven onderling handel. Confessionele verschillen werden in het dagelijks leven als het ware ‘tussen 
haakjes’ gezet, er heerste een soort omgangsoecumene.   26

 Toch zijn er ook onderzoekers die kanttekeningen plaatsen bij het eeuwenoude aura van religieuze tolerantie 
dat de Republiek leek te kenmerken. Zo heeft Jonathan Israel het liever over verborgen intolerantie omdat (religieuze) 
minderheden getolereerd werden, maar tegelijkertijd ook onzichtbaar moesten zijn in het publieke leven. Als voorbeeld 
haalt hij de Amsterdamse schuilkerken aan. Hij verwijst ook naar de volgens hem reële bedreiging voor het christendom 
destijds, met name de radicale filosofen en latere verlichte geesten.  27

 De meeste reizigers hadden enorm veel interesse voor vreemde gebruiken en rituelen. De voorkeur ging zeker 
uit naar zaken die in het thuisland verboden waren of niet werden getolereerd. In elk vroegmodern reisverslag vond men 
wel informatie terug over de plaatselijke cultuur of gewoonten of men die nu smaakte of niet. Het gevolg daarvan was 
dat reisgidsen, een vrij populair literair genre vanaf de zeventiende eeuw, zeer veel informatie over die vreemde 
gebruiken samenbrachten met als resultaat een zeer stereotiepe beeldvorming over de gehele regio. Een kort bezoek aan 
bijvoorbeeld Amsterdam was al genoeg om in een verslag een veralgemenend oordeel te lezen over de hele Nederlandse 
Republiek. Clichés werden herhaald of uitvergroot, maar beïnvloedden eveneens de reiservaringen ter plaatse. Benjamin 
Kaplan formuleerde het ongeveer als volgt: In part, this was visitors seeing what they were prepared to see and 
reporting back what they themselves had read in earlier reports.   28

 Het narratieve karakter van een reisverslag maakt dat het telkens balanceert tussen feit en fictie. Het is zelden 
helemaal duidelijk wanneer reizigers hun mening geven, iets overschrijven uit een reisgids of papegaaien wat hen werd 
verteld of ter ore kwam. Vroegmoderne reizigers brachten net zoals historici vandaag met de neerslag van hun 
onderzoek, structuur aan in de werkelijkheid, in het verleden. Het postmodernisme heeft ervoor gezorgd dat het 
historisch narratief als middel om het verleden te representeren, niet langer kritiekloos wordt gehanteerd. De informatie 
die onderzoekers extraheren uit historische bronnen moet dan ook met de nodige kritische zin en zelf-reflectie worden 
geordend.  Zeker wanneer het om egodocumenten als reisverslagen gaat.  29

1.2 Reisgidsen 

Een reisgids onderscheidt zich duidelijk van een reisverslag door het ontbreken van de persoonlijke insteek en de zeer 
praktische informatie die het verstrekt. Al moet door de vermenging van subjectieve en schijnbaar objectieve informatie 
dat onderscheid eigenlijk ook met een korrel zout genomen worden. Verder namen zowel schrijvers van reisgidsen als 
van reisverslagen op grote schaal stukken van anderen over, haalden ze aanvullende informatie uit andere bronnen en 
zogen ze dingen uit hun duim. Sommige reisgidsen werden een bestseller: ze werden onder een andere naam 
uitgegeven, gekopieerd of heruitgegeven zonder toestemming van de schrijver en werden in vele talen vertaald. De 
meeste reisgidsen waren niet origineel.  Het aantal uitgaven van reisgidsen moet in de vroegmoderne tijd in de 30

honderden hebben opgelopen ook al waren velen vaak slechts het resultaat van een kunstig vlechtwerk van oudere 
publicaties. Men compileerde, ontleende, werkte om, vertaalde, schreef elkaar na etc. Een bronvermelding was zeker 
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niet altijd de regel. Reisgidsen werden samengesteld met het oog op de interesses en behoeften van de lezer of reiziger. 
Ze boden praktische informatie over maten, prijzen en gevaren waarmee de reiziger te maken kon krijgen. Soms 
raadden ze zelfs bepaalde routes of herbergen aan.   31

 Een typisch voorbeeld van een vroege reisgids is de Descrittione di tutti i Paesi Bassi van Lodovico 
Guicciardini die in 1567 in Antwerpen is uitgegeven. Sinds 1542 had deze invloedrijke Florentijn zich in Antwerpen 
gevestigd als handelsagent. Hij wilde beschikken over een gids waarin de voornaamste bezienswaardigheden van een 
stad, streek of land werden opgesomd. Daarnaast wilde hij ook informatie hebben over het wegennet en de tolrechten 
per streek. In zijn topografisch-historisch werk stonden steden centraal. De stad was voor hem het referentiepunt en het 
platteland werd slechts vernoemd in functie daarvan. Anne-Marie Van Passen schrijft in haar bijdrage over Antwerpen 
in de zestiende en zeventiende eeuw dat Guicciardini voortdurend begaan was met de juistheid van zijn beweringen. 
Volgens hem waren de beste informanten kooplui. Als handelsmetropool kende Antwerpen dan ook geen gebrek aan 
betrouwbare adviseurs.   32

 Guicciardini's uitgave was een zeer populaire handleiding voor reizigers. Ze werd op een eeuw tijd vertaald in 
het Duits, Frans, Nederlands, maar ook in het Engels, Latijn en Spaans. In populaire reisgidsen kregen stereotiepe 
beelden makkelijk vorm. Interessant is dan ook om na te gaan in hoeverre die reisgidsen invloed hadden op de 
eigenlijke reiservaring. Het reisverslag als bron geeft daar in beperkte mate toegang tot. Terugkerende passages, maar 
ook foute voorstellingen raken door reisgidsen gemakkelijk verspreid en konden dan ook nefaste gevolgen hebben voor 
de beeldvorming over een plek of gebouw. Naast Anne-Marie Van Passen deed ook Gerrit Verhoeven onderzoek naar 
reisgidsen en hun impact op stereotiepe beeldvorming. Verhoeven maakt de kanttekening dat reisverslagen weinig 
zeggen over de concrete toe-eigening van stereotiepe beelden door de reiziger.   Het is goed mogelijk dat er verschillen 33

waren tussen wat een reiziger neerschreef over een kwestie en hoe hij zich effectief gedroeg in diezelfde kwestie. De 
discrepantie tussen woord en daad nuanceert de impact van clichés in reisgidsen op de eigenlijk reiservaring. 
 Er circuleerden, naast de vele vertalingen van Lodovico Guicciardini's uitgave, natuurlijk ook andere 
reisgidsen of naslagwerken die dienden als bron van reisinfo. De Brabantse jurist Jean-Baptiste Christyn publiceerde in 
1711 Les Délices des Pays-Bas, een reisgids die ook meermaals geciteerd wordt in de reisverslagen in deze studie.  Jan 34

Jacob van Beaumont maakte tijdens zijn reis door Vlaanderen en Brabant gebruik van de Hedendaagse historie of 
Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren van de Amsterdamse uitgever Isaac Tirion (1705-1765), een overzichtswerk dat 
uit 45 delen bestond. François Hovius maakte gebruik van de Flandria illustrata uit 1641 van Antonius Sanderus, maar 
ook van De historie van Belgis van Marcus Van Vaernewijck en de Gendtsche geschiedenissen van Bernardus De 
Jonghe.   35

 Overzichtswerken werden aangevuld met gidsjes over een specifieke stad of regio. François Hovius maakte in 
Gent gebruik van nog twee anderen gidsen: de Curieux et facile pour la connoissance des tableaux et sculptures pour la 
Flandre et Brabant (193-9) en de Description des plus fameux tableaux que l'on trouve dans les eglises et autres defices 
dans la ville de Gand (3). In Antwerpen raadpleegde Jan Jacob van Beaumont de Beschrijvinge der schilderkonst ende 
beeldhouwerije in de kerken, kloosters der stad Antwerpen en Le peintre amateur et curieux, ou Description générale 
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des tableaux des plus (…) van Pierre Guillaume. Le peintre amateur et curieux werd door verschillende reizigers 
gebruikt op hun tocht door de Zuidelijke Nederlanden.  

 1.2.1 Reisgidsen en het verleden 

De auteurs van reisgidsen hadden niet allemaal even veel belangstelling voor het verleden. Verhoeven schrijft dat de 
eigentijdse geschiedenis in reisgidsen vaak veel meer tot de verbeelding sprak dan bijvoorbeeld gebeurtenissen uit de 
oudheid of middeleeuwen. 

Wanneer het woelige verleden moest opboksen tegen andere divertissementen zoals barokke schilderijen, 
Franse concerten, trendy winkels of belommerde wandelpaden, dan was haar bekoring veelal bescheiden.  36

Wat eveneens veel interesse opriep bij reizigers was de zestiende-eeuwse geschiedenis en vooral de Nederlandse 
Opstand. Antwerpen, maar ook Brussel en Oostende waren in de zeventiende en achttiende eeuw populaire lieux de 
mémoire wanneer het ging over de Nederlandse Opstand. De in 1612 uitgegeven Nederlandse vertaling van Lodovico 
Guicciardini's oorspronkelijke reisgids bijvoorbeeld, beschreef heel precies het verhaal van de Val van Antwerpen wat 
ervoor zorgde dat het verhaal op zijn beurt werd overgenomen in latere zeventiende- en achttiende-eeuwse reisgidsen. 
Verder waren ook veel steden in de Republiek belangrijke memorieplekken voor de zestiende-eeuwse geschiedenis. 
Noord-Nederlandse reizigers hielden onderweg naar Vlaanderen en Brabant zeer vaak halt aan historische, belangrijke 
plekken als Leiden of Den Briel.  37

 Een interessant werk over de beeldvorming rond vroegmoderne kerken is de Gentse kroniek van Marcus van 
Vaernewijck. In Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568 wordt er 
geschreven over hoe de bevolking omging met de Gentse kerken tijdens de jaren van de beeldenstorm, maar ook over 
hoe de calvinisten erover spraken. Van Vaernewyck was een inwoner van Gent waardoor we niet kunnen spreken van 
een reisverslag, wel van een kroniek. Niettemin biedt zijn werk veel interessante context-informatie voor die twee 
bewogen jaren in Gent.  Ook achttiende-eeuwse reizigers maakten nog gebruik van Van die beroerlicke tijden tijdens 38

hun bezoek aan de stad.  
 De Ghendtsche geschiedenissen (1746) is het achttiende-eeuwse traktaat van de dominicaan Bernardus de 
Jonghe dat informeert over de zestiende-eeuwse opstand in Gent.  Het werk is doordrongen van engagement en 39

vooringenomenheid en het brengt een heftig en ongenuanceerd relaas over de gebeurtenissen. Het verhaal van de 
Gentse opstand in de zestiende eeuw is - zoals we dat ook in de rest van de Zuid-Nederlandse historiografie van de 
achttiende eeuw aantreffen - zonder meer het katholieke verhaal en zette zich uitdrukkelijk af tegen de Noordelijke, 
protestantse versie van die geschiedenis.  Reizigers lieten zich maar al te graag informeren over de contreien waar ze 40

naartoe trokken door dit soort polemische geschriften. De meeste achttiende-eeuwse reisverslagen zijn - meer dan een 
eeuw na de religieuze oorlogen van de zestiende eeuw - nog steeds doorspekt van smaak- en waardeoordelen over die 
gebeurtenissen. Ze worden levende legendes aan de hand waarvan de eigentijdse bevolking wordt beoordeeld.  
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 1.2.2 Reiservaring versus de reisgids 

Dat reizigers gebruik maakten van reisgidsen staat buiten kijf. Het blijft echter moeilijk om in te schatten in hoeverre 
die gidsen de reiservaringen beïnvloedden. In de achttiende eeuw schreef Abraham Ruchat de reisgids Les délices de La 
Suisse. Ruchat wilde bewust een positief beeld over reizen door Zwitserland ontwikkelen omdat de regio volgens hem 
tot dan toe steeds onterecht werd afgeraden als een gevaarlijke of onherbergzame reisbestemming. Ruchat schreef zijn 
gids naar de smaak van de Nederlandse reiziger en Gerrit Verhoeven kwam tot de constatatie dat er in de jaren nadien 
effectief belangstelling groeide voor reizen naar Zwitserland.  De Zwitserland-casus is vergelijkbaar met de opzet van 41

deze studie. Het is uitkijken naar passages in reisverslagen die overgenomen zijn uit reisgidsen of die ernaar verwijzen. 
Beeldvorming wordt in die gevallen mee bepaald door de inhoud van de geraadpleegde gids. Daarnaast zijn ook 
herhalingen in verschillende verslagen goede indicaties dat de reiziger gebruik maakte van de informatie uit een reisgids 
voor zijn verslag. Gelijke passages die in verschillende verslagen terugkomen zonder verwijzing, kunnen het gebruik 
van een reisgids ontmaskeren. Ze geven een idee van de mate waarin het reisverslag is opgebouwd uit eigen ervaringen. 

1.3 Beeldvorming 

Een meermaals herhaald narratief in de secundaire literatuur is dat van de gereformeerde anti-katholieke houding 
tegenover alles wat het katholieke geloof typeert. Het ongenoegen is meestal wederzijds. Toch zijn er ook studies die 
dat klassiek narratief doorbreken. Antje Stannek wees erop dat gereformeerde reizigers, ondanks ideologische 
tegenstellingen, net veel interesse toonden in de katholieke kerken, kloosters en tradities. Die interesse was 
voornamelijk esthetisch van aard en gericht op de barokke pracht en praal, maar ook humanistische idealen droegen bij 
tot een tolerante houding.  Vroegmoderne gereformeerde reizigers - voornamelijk mannen uit de hogere sociale rangen 42

- waren op religieus vlak vrij ruimdenkend.  Religieuze nieuwsgierigheid was overigens ook aanwezig aan katholieke 43

zijde. Michal Bauwens wees erop dat de houding van katholieken vrij gematigd was na afloop van de Beeldenstorm in 
Gent. Veel katholieken deden inspanningen om het gereformeerde geloof beter te leren kennen in plaats van zich ervan 
te distantiëren.  44

 1.3.1 Vroegmoderne artistieke appreciatie 

Vroegmoderne reisverhalen vormen bijzonder boeiende bronnen om de concrete kunstperceptie van reizigers te 
analyseren. Gerrit Verhoeven schreef zijn doctoraat over de vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse 
elites en legde daarbij de focus op reisverslagen als bron voor alledaagse en soms wat naïeve opvattingen over kunst. 
De insteek was om eens niet de kunsttheoretici of kunsthandelaars aan het woord te laten over vroegmoderne kunst, 
maar de "gewone" - hoewel nog steeds meer gegoede - mens. Uiteraard resulteerde dat hooguit in opinies van 
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vermogenden of hoogopgeleiden. Daarnaast werd duidelijk dat ook die denkbeelden vaak werden overgenomen uit 
handboeken of reisgidsen die het kunstpatrimonium uitvoerig beschreven.    45

 In navolging van de humanistische principes waren vroegmoderne reizigers allesbehalve vrij in de manier 
waarop ze hun reis beleefden. Er werd verwacht dat reizigers nauwgezet nota namen van politieke, wettelijke, 
economische en religieuze aangelegenheden. Een goed reisverslag bestond uit  een beschrijving van de belangrijkste 
plekken van een stad: de stadsomwalling, de haven, het stadhuis, de voornaamste kerkgebouwen, het centrale 
marktplein etc. In de zeventiende eeuw verschoof de aandacht van reizigers geleidelijk aan naar kunst en cultuur: 
schilder- en beeldhouwkunst, maar ook muziek, woord en rijkelijke interieurs waren erg populair.  Een minder 46

gedwongen reispraxis won terrein op de strenge humanistische voorschriften die de nadruk legden op korte, maar 
zorgvuldige informatie over geschiedenis, politiek, economie en topografie. Reizigers maakten in hun verslagen meer 
ruimte vrij voor ontspanning, vrije tijd en cultuur. Auteurs beperkten hun beschrijvingen niet langer tot een droog relaas 
van feiten en maakten meer vermeldingen van kunst. Ook in de manier waarop er over kunst geschreven werd, spreekt 
Verhoeven van een veranderende habitus: reizigers hanteerden een kritischer discours en maakten gebruik van 
vaktermen als dessin, koloriet of clair-obscur. in hun beschrijvingen.  Toch was dat taalgebruik zeker niet de norm. De 47

reisverslagen die in deze studie bestudeerd worden berichten over het algemeen weinig kritisch over de geziene 
kunstwerken. Soms zeer uitgebreid, maar nauwelijks kunstkritisch. De omvang van de verschuiving naar aandacht voor 
kunst en hoge cultuur mag dus zeker niet worden overschat. Lokale geschiedenis,  religie, politiek, bouwkunst en 
economie bleven belangrijk.  48
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2. Context: situatie in de vroegmoderne Nederlanden 

2.1 Algemeen 

De renaissance was een tijd van economische expansie waarin reizen een noodzaak werd. Bovendien maakte reizen deel 
uit van de opvoeding, zij het niet per se in eigen persoon, maar zeker door het lezen van reisverslagen of -verhalen. 
Reizen betekende van de ene naar de andere stad trekken. In de verschillende verslagen over die tochten bezochten de 
reizigers steeds kerken, openbare gebouwen, stadswallen of ander materieel erfgoed.  In de vijftiende en zestiende 49

eeuw bleven de Italiaanse steden belangrijke bestemmingen voor West-Europese reizigers. Andere steden kwamen veel 
minder in aanmerking bij jonge edellieden of gegoede burgers. Het type rondreis dat aansloot bij deze vorm van reizen 
werd de grand tour genoemd. In de zeventiende eeuw was de grand tour in Europa in opmars. Het werd zeer 
gebruikelijk dat jonge zonen van goede komaf hun opleiding afsloten met een rondreis door het buitenland. Voordien 
werd er veel minder gereisd. De traditionele, middeleeuwse reis was de pelgrimstocht, maar deze raakte in de loop van 
de vroegmoderne tijd in heel Europa op de achtergrond. Dat weinig Staatse reizigers nog pelgrimstochten ondernamen 
had dus niet alleen te maken met de overwinning van het hervormde geloof in de Republiek.   50

 In vrijwel heel Europa maakten jonge edellieden een rondreis ter afsluiting van hun opleiding. Reizigers 
kwamen uit de Nederlanden, uit Scandinavië, uit Oostenrijk, Polen, Bohemen en Hongarije, maar ook uit Frankrijk en 
in mindere mate uit Italië. Hoewel de precieze invulling van die educatiereis sterk verschilde van reiziger tot reiziger, 
liep vrijwel elke tocht via Frankrijk en Italië. De grand tour moest jongeren voorbereiden op een latere 
maatschappelijke bestemming als bestuurder of op een functie in de diplomatie, het leger of aan het hof. Anna Frank-
van Westrienen geeft aan dat de educatiereis generatie na generatie vaster verankerd raakte in het traditionele 
opvoedingspatroon van aristocratische families. Zo studeerden jonge edellieden vaak rechten in Leiden en maakten ze 
daarna een grand tour door Frankrijk en Italië.  Maar liefst vijf van de elf reizigers waarvan de verslagen in deze studie 51

worden bestudeerd, hadden rechten gestudeerd in Leiden.  
 Het reizen limiteerde zich niet tot Frankrijk en Italië. Achttiende-eeuwse reizen naar de Zuidelijke 
Nederlanden, de Republiek, Groot-Brittannië e.a. wijzen erop dat Italië als aloude Europese reisbestemming inboette 
aan populariteit. De voornaamste oorzaak van die verschuiving was de toegenomen interesse voor de moderne 
samenleving en de metropolen in Noord- en Centraal-Europa waar die tot uiting kwam. Toch ging het om meer dan de 
aantrek van nieuwe bestemmingen. Deze geografische verschuiving moet op zijn minst ook veroorzaakt zijn door de 
toegenomen welvaart bij de gegoede burger en de verbeteringen in het transportnet.  
 In Beyond the Grand Tour stellen Gerrit Verhoeven, Rosemary Sweet en Sarah Goldsmith dat een 
mentaliteitswijziging aan de grondslag lag van de nieuwe reisbestemmingen. In de loop van de vroegmoderne tijd 
ontwikkelden reizigers veel meer interesse voor de hedendaagse maatschappij in tegenstelling tot de Grand Tour-
reizigers die voornamelijk uitkeken naar restanten van de klassieke periode. Reizen omvatte natuurlijk altijd zowel 
historisch als hedendaags Europa, maar in de loop van de zeventiende eeuw ontstond er duidelijk meer interesse voor 
niet-klassieke, eerder eigentijdse Europese steden. Die aandacht voor het eigentijdse manifesteerde zich in aandacht 
voor de politieke constellatie: voor machtswissels of wijzigende invloedssferen.  Toch ging het om meer dan politiek. 52
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Ook voor ontspanningsreisjes wonnen nieuwe bestemmingen geleidelijk aan populariteit. Londen, Parijs, Amsterdam en 
in mindere mate ook Berlijn, Dresden, Brussel of Nancy waren vaak gekozen steden voor plezierreizen.  
 Reizigers uit Engeland, Frankrijk, het Duitse Keizerrijk of de Republiek die op reis waren in de Zuidelijke 
Nederlanden werden vooral bekoord door het barokke kunstpatrimonium. Het gros van die kunstschatten stamde uit de 
vroege zeventiende eeuw, de periode van de militante contrareformatie. Kunstkenners waren vooral belust op de 
barokke meesters: Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Jacob Jordaens, Gaspar de Crayer of Erasmus Quellin. Hun 
werken vulden de talloze kapellen, kerken en kloosters in de katholieke Zuidelijke Nederlanden.  De interesse voor 53

religieuze schilderkunst kan verbonden worden met ontwikkelingen in de kunsttheorie. Religieuze, historische en 
mythologische motieven werden beschouwd als de meest verheven kunstthema's. Verhoeven benadrukt dat meesters die 
zich aan de meest complexe Bijbelse thema's waagden - zoals Rubens, Van Dyck, Michelangelo, Poussin, Titiaan, 
Veneonese en de Carraci-broers op handen werden gedragen.  In hoeverre reizigers zich van die artistieke kostbaarheid 54

bewust waren, blijft onduidelijk. Iedereen wist ongetwijfeld dat Rubens een beroemd schilder was, maar minder 
duidelijk is of ze zijn kunst louter apprecieerden omwille van zijn naambekendheid of er effectief sprake was van 
toegenomen kunstkennis.  
 Gereformeerde reizigers lieten in hun verslagen vaak de esthetische waarde van rooms-katholieke 
kunstvormen primeren op hun omstreden confessionele boodschap. De uitweidingen over de pracht en praal van het 
katholieke leven doen vermoeden dat voor de meeste gereformeerde gelovigen, het katholicisme niet langer een 
bedreiging vormde.  Er waren natuurlijk altijd reizigers die wel scherp ingingen tegen de katholieke cultuur. De 55

katholieke missen of ommegangen leenden zich daar perfect toe. Niet elke reiziger liet op die momenten na om 
spottende uitingen neer te schrijven in zijn of haar verslag. De confessionele verdraagzaamheid van gereformeerde 
reizigers had grenzen. Bij bezoeken aan processies of misvieringen bleven de gereformeerde reizigers in alle gevallen 
toeschouwer. Ze  observeerden de rituele praktijken, maar namen er niet aan deel. In de Republiek werden geen of toch 
nauwelijks processies gehouden. Dat reizigers erg nieuwsgierig waren naar die rooms-katholieke bezienswaardigheid, 
valt te begrijpen. Een processie was een religieus feest en ging naast de rituele handelingen vaak gepaard met 
volksvermaak en kermissen. Ook vanuit politiek oogpunt waren reizigers geïnteresseerd in ommegangen omdat er 
telkens talloze magistraten in meeliepen. Tot slot blijft het nostalgische aspect van de processies misschien wel de meest 
voor de hand liggende reden voor een bezoek:  

Dankzij een reisje naar de Zuidelijke Nederlanden konden gereformeerden ongestoord kloosterlingen en 
begijnen beloeren, maar ook broederschappen, sacramentsvieringen, processies en tal van andere katholieke 
relicten observeren die de Reformatie een eeuw vroeger in Holland meedogenloos had weggeveegd.  56

2.2 Zuidelijke Nederlanden 

De Nederlandse steden waren populaire reisbestemmingen omdat er veel hoogstaande kunst aanwezig was. In de 
Republiek was invloedrijke kunst voornamelijk in privé-bezit van rijke regenten of zakenlui terwijl in de Zuid-
Nederlandse steden de vele kerken, abdijen en kloosters de plek bij uitstek vormden om kunst te bewonderen. 
Alexander Farnese (1545-1592) was er als landvoogd van de Nederlanden in geslaagd om tussen 1579 en 1588 
verschillende opstandige steden - Brugge, Oudenaarde, Gent, Brussel en Antwerpen - te heroveren. Vrij snel nadien 
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kenden de grote Vlaamse en Brabantse steden een heropleving van het katholicisme. Vooral Antwerpen werd in korte 
tijd een contrareformatorisch bolwerk van grote betekenis. Het platteland volgde telkens met enkele decennia 
vertraging.   57

 Tijdens het bewind van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621) werd de katholieke hervorming in de 
Spaanse Nederlanden definitief verankerd. Onder impuls van krachtige bisschoppen werden belangrijke diocesane 
synoden georganiseerd die de basis legden voor een grondige hervorming van de kerkelijke kaders. Onder invloed van 
de contrareformatie bestelden kapittels, dekens en priors in de eerste decennia van de zeventiende eeuw enorm veel 
kunstwerken, gaande van preekstoelen, altaarstukken, praalgraven en heiligenbeelden tot ware schilderkunstige 
meesterwerken. Steden in de Zuidelijke Nederlanden als Antwerpen, Brussel en Luik groeiden daardoor uit tot 
belangrijke culturele bestemmingen voor Noord- en Zuid-Nederlandse reizigers, maar even zeer voor Franse of Britse 
toeristen.   58

 Tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de katholieke reformatie geconsolideerd met de 
gekende krachtlijnen: een betere opleiding voor de parochiegeestelijkheid in seminaries, de hervorming van de 
bestaande kloosters en kapittels, de vestiging van nieuwe krachtige orden (zoals de jezuïeten), grote aandacht voor 
predicatie en godsdienstonderwijs etc.  Sinds het laatste kwart van de zeventiende eeuw functioneerden de 59

bisschoppelijke seminaries van Mechelen en Antwerpen als volwaardige vormingsinstituten.   60

 In het begin van de achttiende eeuw kende Brabant wellicht de grootste concentratie aan kloosters uit zijn 
geschiedenis. Het aartsbisdom Mechelen, dat een groot deel van het hertogdom besloeg, telde in 1713 niet minder dan 
115 vrouwenkloosters tegen 88 in 1596 om maar een voorbeeld te geven.  Na afloop van de Spaanse successieoorlog 61

(1701-1713) werden de Zuidelijke Nederlanden toegewezen aan de Oostenrijkse Habsburgers. Het nieuwe beleid 
maakte een moeizame start door en was lange tijd eerder impopulair. Dat veranderde pas grondig onder het bewind van 
Maria-Theresia.   Tijdens de eerste helft van de achttiende eeuw konden de bisschoppen, hun clerus, de abdijen en 62

kloosters de vruchten plukken van het katholiek vernieuwingsproces dat sinds de regering van de aartshertogen Albrecht 
en Isabella met grote inspanningen was doorgevoerd. Wellicht het belangrijkste resultaat van de katholieke hervorming 
was immers de hervorming van de clerus zelf. Die bleek voortaan degelijk opgeleid en voorbereid, legde de nodige ijver 
aan de dag en leidde een voorbeeldig leven.  63

2.3 Republiek (1588-1795) 

Er was dus in de Republiek als geheel geen sprake van één numeriek overheersende godsdienst. Maar er was 
ook geen enkele gelijkvormigheid in al die diversiteit.  64

Tijdens de periode van de reformatie hadden verschillende geloofsinrichtingen vaste voet aan grond gekregen in de 
Republiek. In de zeventiende eeuw vormde ze ten opzichte van andere Europese landen een uitzondering omwille van 
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individuele vrijheid van geweten en de mate waarin er godsdienstvrijheid heerste. Er was in de Republiek geen sprake 
van één overheersende confessie die op eigen houtje algemeen aanvaard werd zoals Frijhoff, Van Bunge en Veldhorst 
aangeven in hun monografie over de zeventiende-eeuwse Nederlandse cultuur.  De staatsvorming verliep er anders dan 65

in die landen waar de eenheid van staat en religie vanzelfsprekend was - of waar die na verloop van tijd opnieuw 
vanzelfsprekend werd. Staatsvorming en confessionialisering gingen goed samen in die landen waar één godsdienst 
domineerde.  Het bevorderde de samenwerking tussen kerk en staat. Ook in de Republiek werkten overheden nauw 66

samen met de verschillende religies, maar omdat er niet één confessie domineerde, is er veel minder sprake van 
confessionalisering.   67

 De rooms-katholieke godsdienstuitoefening was officieel verboden in de Republiek. Katholieken mochten 
geloven wat ze wilden, want het geweten was vrij, maar ze waren genoodzaakt om vieringen in de private ruimte of in 
schuilkerken te houden.  Priesters werden vervolgd, maar mits betaling werden hun niet-publieke erediensten wel 68

gedoogd. De houding ten opzichte van de vele niet-officiële godsdiensten verschilde sterk van stad tot stad.  Ook de 69

soepelheid waarmee autoriteiten het publieke verbod op de uitoefening van alle niet-gereformeerde geloofsinrichtingen 
hanteerden, varieerde enorm. Willem Frijhoff benadrukt dat het Staatse gedoogbeleid bij uitstek een politiek of 
staatkundig concept was dat vorm had gekregen in de hoofden van zeventiende-eeuwse politici en regenten uit 
Hollandse steden met een pluriforme bevolkingssamenstelling zoals Amsterdam en Rotterdam. Ideële opvattingen - 
zoals het liefdegebod van Christus en God als enige rechter van het gemoed, - hadden  invloed op de ontwikkeling van 
tolerantie in de Republiek, maar pragmatische overwegingen namen uiteindelijk de bovenhand. Pieter de la Court, de 
Leidse lakenfabrikant en reiziger wiens verslag verderop in deze studie wordt bestudeerd, publiceerde in 1662 samen 
met zijn vriend Johan de Witt de Interest van Holland. Het traktaat wijst zeer duidelijk op de bestuurlijke pragmatiek 
die heerste wanneer beide mannen pleiten voor religievrijheid in de Republiek. De Witt en De la Court zien de 
acceptatie van religieuze pluriformiteit als noodzakelijke voor het bewerkstelligen van de economische welvaart van 
individu en gemeenschap.  70

 In Staatse polemische geschriften kregen de rooms-katholieken het zwaar te verduren. Er werden allerlei 
pamfletten, maar ook overheidsplakkaten gericht tegen katholieken, gedrukt en verspreid. De rooms-katholieken waren 
zeker niet de enige geloofsinrichting die het zwaar te verduren kreeg in de Republiek. Er werd eveneens gescholden 
tegen allerlei sektarische bewegingen of tussen remonstranten en contraremonstranten.  Het is vrij opvallend dat 71

gereformeerde reizigers tegelijkertijd met veel aandacht voor de barokke cultuur van de contrareformatie door de 
Zuidelijke Nederlanden trokken. Toch was de anti-katholieke houding die in de pamfletten leesbaar was en zich uitte in 
de verslagen van de reizigers eenmaal ze op katholiek grondgebied waren nooit ver weg. Ondanks het aura van 
tolerantie, konden burgers van Republiek zowel thuis als in het buitenland erg onverdraagzaam uit de hoek komen.  Zo 72

was openheid naar nieuwkomers of vreemdelingen toe ook in de Republiek niet vanzelfsprekend. De vele 
verworvenheden en rechten verschilden van provincie tot provincie en daarbinnen ook nog eens van stad tot stad. Wie 
deel uitmaakte van de stedelijke samenleving kon zich beroepen op bepaalde voorrechten. Die waren er niet voor 
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vreemdelingen of rondtrekkende reizigers. Het corporatistische systeem sloot de vreemdeling uit. De vreemdeling was 
in principe "eerloos" en hij of zij genoot geen vertrouwen. Aart Vos bestudeerde zeventiende- en achttiende-eeuws 's-
Hertogenbosch en wees erop hoe de stedelijke samenleving zich oriënteerde volgens de mechanismen van in- en 
exclusie. De eigen stedelijke groepsidentiteit werd bevestigd door het zwart maken van de buitenstaander, vaak de 
vreemde reiziger.  73

 In het historisch onderzoek over interconfessionele ontmoetingen op basis van reisverslagen is nog veel 
onontgonnen terrein. Om een vollediger beeld te schetsen van de houding van reizigers ten opzichte van ontmoetingen 
met gelovigen of praktijken anders dan de eigen confessie, moeten nog veel meer reisverslagen geanalyseerd worden. 
De ontdekking van het reizen van Maczak baseert zich op reisverslagen, maar focust daarbij voornamelijk op sterke 
verhalen van - in dit geval Engelse - reizigers tijdens hun tochten door Italië, Frankrijk en het Duitse Keizerrijk.  Er 74

wordt nauwelijks focus gelegd op de omgang en verdraagzaamheid in de praktijk tussen de gelovigen van verschillende 
confessies. Of de verdraagzaamheid van de vroegmoderne Republiek doorsijpelde tot bij de bredere middengroepen en 
lagere klassen blijft dan ook een moeilijk te beantwoorden vraag.  De traktaten van geleerden, kooplui of regenten 75

geven inzage in hun denken of handelen, maar zeggen weinig over het draagvlak van hun opvattingen voor de brede 
lagen van de bevolking. Reisverslagen geven inzichten vanuit het buitenstaandersperspectief, maar blijven grotendeels 
reflecties op de visies van elites of rijkere burgers die per definitie geschoold waren. De mate waarin ze effectief 
informatie geven over de religieuze verdraagzaamheid van de brede bevolking blijft dan ook een heikel punt. 

2.4 Gereformeerde reizigers in de Zuidelijke Nederlanden 

De fascinatie voor de rooms-katholieke cultuur liep als een rode draad door de zeventiende- en achttiende-
eeuwse reiservaringen.   76

Gerrit Verhoeven schrijft dat reizigers uit de Republiek over het algemeen een oprechte, behoedzame, belangstelling 
voor het katholieke leven hadden. Hoewel Johannes Calvijn (1509-1564) de luxe en praalzucht van de clerus aan de 
kaak had gesteld, werden de barokke kerkinterieurs in de Zuidelijke Nederlanden zelden bekritiseerd door de 
gereformeerde reizigers uit de Republiek. Heiligenbeelden, relieken, maar ook de rijkelijke uitrusting van de priesters 
wekten meer belangstelling op dan beroering. Verhoeven stelt dat Staatse reizigers zich wel eens ergerden aan de 
roomse bijgelovigheid, maar de echte dogmatische twistpunten meestal onberoerd lieten.  Niet elke reiziger was er 77

overigens even vertrouwd mee. Over het algemeen was er weinig confessionele kritiek. Openlijke aanvallen, waarvan 
we er verderop in deze paper nog enkele zullen lezen, waren eerder de uitzondering dan de regel. Daarnaast is het 
belangrijk om voor ogen te houden dat niet elke reiziger zijn scherpe confessionele kritiek toevertrouwde aan het papier. 
 Men zou kunnen vermoeden dat de belangstelling voor de katholieke pracht en praal ingegeven werd door het 
sociale profiel van de reizigers. Wie zich plezierreizen kon veroorloven kwam hoe dan ook uit de gegoede 
maatschappelijke lagen van regenten en kooplui. Zij worden meestal als ruimdenkend beschouwd, al zou het 
overmoedig zijn om daar zeer algemene conclusies uit op te maken. Die ruimdenkendheid verschilde sterk van persoon 
tot persoon.  Daarnaast hebben mensen nu eenmaal veel interesse voor wat elders, in dit geval thuis, verboden wordt. 78
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Het katholicisme werd in de Republiek niet langer in de publieke ruimte beleden. De beeldenstorm en latere religieuze 
hervormingen hadden veel van de materiële geloofsbeleving uitgewist. Enkel in het buitenland konden reizigers uit de 
Republiek nog rooms-katholieke kunst, barokke interieurs of de processies ter ere van heiligen bewonderen.  
 Bij verschillende reizigers moet ongetwijfeld ook een nostalgische reflex een rol hebben gespeeld. Zoals reeds 
vermeld kregen zeventiende- en achttiende-eeuwse reizigers geleidelijk aan meer interesse voor het recentere verleden. 
Zo was er in veel families aandacht voor de zestiende-eeuwse geschiedenis of de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in 
het algemeen. De splitsing van de Nederlanden in de latere Republiek en de gewesten die onder het Spaanse bestuur 
bleven, maakte dat beide regio's een compleet verschillende weg uitgingen. Voor veel reizigers vormde een tochtje naar 
de Zuidelijke Nederlanden, decennia later, een nostalgische reis door het niet zo verre verleden. Een minder idyllische 
hypothese over de vrij lakse houding van gereformeerde reizigers ten opzichte van de barokke katholieke cultuur kan 
het tijdsbestek zijn. Aart Vos schrijft dat leden van de gereformeerde kerk in de Republiek, maar ook 
hoogwaardigheidsbekleders aanvankelijk zeer scherp waren voor katholieken, maar dat naarmate de tijd verstreek hun 
religieuze onverdraagzaamheid afnam. Overigens bleek ook dat de bevolking veel minder doordrongen was van de 
afkeer tegenover het katholicisme eenmaal de rust was teruggekeerd.  Langzaam aan lieten zowel kerk als overheid 79

katholieke priesters hun gang gaan.   80

 Niettemin waren er momenten waarop de religieuze intolerantie opnieuw opflakkerde zoals de herroeping van 
het Edict van Nantes door Lodewijk XIV in 1685 waardoor de rechten van veel hugenoten werden ingeperkt. Van tijd 
tot tijd stak de angst voor een katholieke machtsgreep opnieuw de kop op.  Toch geeft Verhoeven aan dat de 81

heropflakkering van confessionele tegenstellingen zich nauwelijks weerspiegelde in de reispraktijk. Hij verwijst 
daarvoor naar de reis die Pieter de la Court maakte tussen 1641 en 1643. In 1641 bezocht De la Court in Antwerpen de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Jezuïetenkerk. Hij nam geen aanstoot aan de barokke interieurs van beide kerken. 
Verhoeven vindt dit opmerkelijk omdat de familie van Pieter de la Court in de late zestiende eeuw omwille van 
gereformeerde opvattingen was verdreven uit de Zuidelijke Nederlanden.  Toch maakt hij hier volgens mij een 82

ongenuanceerde redenering. De koopman Pieter de la Court was in 1641 via Antwerpen op doorreis naar Engeland. Zijn 
reis was commercieel geïnspireerd. Dat valt ook af te leiden uit de vele beschrijvingen die hij in zijn verslag maakt over 
laken in het buitenland. De la Court en zijn familie vaarden op het moment van zijn reis wel. Een geografische 
terugkeer naar de familiale "roots" lijkt dan ook helemaal niet zo vreemd. Dat hij bewondering had voor de Antwerpse 
barokcultuur sluit daar mooi bij aan.  83
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3. Bronnencorpus 

3.1 Pieter de la Court (de Jonge) (°1618-*1685) 

 Biografie  

Van 25 september 1641 tot 30 oktober 1643 reisde Pieter de la Court vanuit Den Briel naar Engeland, Frankrijk, 
Zwitserland, Duitsland, Vlaanderen en Brabant ten voordele van de handel in stoffen. Pieter de la Courts ouders waren 
van oorsprong wevers afkomstig uit Ieper. Ze moesten emigreren uit Vlaanderen omwille van hun gereformeerde 
opvattingen en kwamen uiteindelijk in Leiden terecht waar Pieter geboren werd. Zijn vader werkte zich er op tot een 
invloedrijke lakenfabrikant en Pieter studeerde er rechten aan de universiteit. Later volgde hij ook nog letteren en 
theologie. De la Court trouwde twee keer. Zijn eerste huwelijk hield amper een jaar stand, maar het bezorgde hem wel 
toegang tot het netwerk van Leidse regenten. Zijn tweede huwelijk bracht hem in kringen van rijke Amsterdammers die 
handelscontacten met Italië onderhielden. Na afloop van zijn twee-jarige reis werd Pieter de la Court een invloedrijke 
lakenhandelaar in Leiden.   84

 Verder had hij één broer, die ook in de lakenhandel zat en waarmee hij economisch-georiënteerde geschriften 
publiceerde die best wel wat aandacht kregen. De belangstelling ging aanvankelijk vooral uit naar de Interest van 
Holland van 1662 (zeven jaar later opnieuw uitgegeven als Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van 
de Republike van Holland en West- Vriesland).  In hoeverre de inhoud van het traktaat beïnvloed werd door zijn 85

Europese rondreis van zo'n twintig jaar voordien, is moeilijk in te schatten. Op politiek vlak was Pieter de la Court een 
aanhanger van Johan de Witt. Na de moord op De Witt en door het aantreden van Willem van Oranje als stadhouder in 
1672 was de la Court genoodzaakt om te vluchten naar Antwerpen. Pieter de la Court was een man die zich afzette 
tegen de gevestigde belangen van de voornaamste regeringsgroepen. Zo voerde hij een felle strijd tegen de octrooien 
van de Oost- en West-Indische Compagnieën, die niet alleen buitenlanders uit de buiten-Europese handel moesten 
weren, maar die ook de gemene Hollandse koopman daarvan uitsloten. Pieter de la Court was zelf aandeelhouder van de 
West-Indische Compagnie en bijgevolg een mercantilistisch-georiënteerde opposant van het bestuur van de Republiek.  86

Over het algemeen was hij tevreden over de zeventiende-eeuwse politieke organisatie van de Republiek, maar hij had 
een grote afkeer voor centrale politieke sturing en gezag. Hij was tegenstander van het huis van Oranje, de gesloten 
monopolies en de gilden. De la Court maakte deel uit van de Hollandse koopmansstand en hij baatte erbij wanneer de 
politieke organisatie van de Republiek diffuus was, het gaf hem commercieel vrij spel.  Na zijn terugkeer vanuit 87

Antwerpen naar de Republiek heeft de la Court niet meer gepubliceerd. Hij overleed op 28 april 1685.  88
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Reis  

Pieter de la Courts reis van 1641 tot 1643 door Europa wordt beschouwd als een educatiereis. Het is opmerkelijk dat hij 
Italië in die twee jaar links liet liggen. Op zijn reis combineerde de la Court zakenbezoeken steeds met ontspannende of 
culturele uitstapjes. Zijn reisverslag is vrij uniek omdat het in tegenstelling tot veel andere reisverslagen niet is 
overgeschreven van de gedrukte reisgidsen uit die tijd. 
 Zijn reis begon met een bezoek aan Engeland waar Londen, Oxford en Cambridge populaire reisbestemmingen 
voor buitenlanders waren.  Tijdens zijn verblijf in Londen volgde de la Court een maand lang taallessen Engels. Frank-89

van Westrienen geeft aan dat de la Court vrij snel Engels moet hebben geleerd omdat hij na korte tijd al ter kerke ging 
bij een Engelse predikant uit Norwich.  De eerste kerk waarover de la Court schrijft in zijn verslag is de Christuskerk 90

van Norwich. Naast het kerkgebouw bevond zich een preekgestoelte omdat er in de zomer in open lucht werd gepredikt. 
Hij bezocht er ook een Duitse kerk met een spitse, hoge toren van waar uit hij een mooi uitzicht over de stad had. Terug 
in Londen bezoekt hij de Sint-Pauluskerk en een kartuizerklooster. Pieter de la Court is tijdens zijn bezoek aan Londen 
toevallig getuige van gebeurtenissen die er uiteindelijk voor zorgden dat het koninkrijk Engeland een republiek werd. 
Begin 1642 was de verhouding tussen Karel I en het Engelse parlement vrij verbitterd. Daarnaast hielden veel 
Londenaars er al enkele weken anti-paapse protesten. In zijn verslag bericht Pieter de la Court over deze politieke 
gebeurtenissen, maar hij onthoudt zich van persoonlijke commentaar.  Over het algemeen vermeldde de la Court 91

weinig kerkbezoeken tijdens zijn verblijf in Engeland. Zijn focus lag die periode duidelijk meer bij de politieke 
ontwikkelingen die zich afspeelden. Alvorens hij richting Frankrijk trok bezocht hij wel nog de kerk van Wheatley nabij 
Oxford. 
 Vanuit Londen reed de la Court naar de kust waar hij vanuit Rye de oversteek naar Dieppe in Frankrijk maakte. 
In Dieppe, nabij Rouen, bezocht hij met zijn gezelschap de gereformeerde kerk. Eén derde van de bevolking was er 
aanhanger van het gereformeerde geloof waardoor de kerk tamelijk groot was en zich ook drie predikanten kon 
veroorloven. De la Court blijft er een tijdje ter plaatse om zijn reisgezelschap uit te breiden. Eenmaal ze met een 
dertigtal personen waren, zetten ze de tocht verder richting Parijs. In Parijs bezocht het gezelschap de Notre-Dame en 
de Sint-Jakobskerk. Opmerkelijk is dat hij meer aandacht leek te hebben voor de gedragingen van katholieke gelovigen 
dan voor de materiële kostbaarheden. Hij beschrijft deze laatste nauwelijks in zijn verslag. Daarnaast neemt hij 
meermaals aanstoot aan de in zijn ogen wonderlijke vormen van fanate geloofsbelijdenis en verblinde devotie.  In 92

Saumur, nabij Tours, bezochten ze opnieuw een Onze-Lieve-Vrouwekerk. In het gebouw werd een Mariabeeld 
aanbeden waarvan gezegd werd dat het ooit gevonden is in de Loire. De Maria-verering in Saumur leverde heel veel 
geld voor de lokale geestelijken. De la Court schreef dat er zo veel geld was binnengehaald dat de gemeenschap een 
nieuwe kerk kon bouwen die volstond met kostbaarheden en schilderijen. Anna Frank-van Westrienen geeft aan dat de 
la Court tijdens zijn rondreis door Frankrijk zeer veel belangstelling had voor alles wat met het katholicisme te maken 
had. Vrijwel meteen na zijn terugkomst in Leiden, schreef hij zich in als student in de rechten en theologie.  Pieter de la 93

Court was erg nieuwsgierig naar de katholieke geloofsbeleving, maar hij bekeek alles wel van op afstand. Zijn verslag 
was vrij zakelijk. Wanneer zijn Franse geloofsgenoten getroffen werden door plagerijen van katholieken dan reageerde 
hij daar onbewogen op.  De Fransen hadden op dat moment nochtans een protestantse koning wat de Hugenoten niet 94
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compleet weerloos maakte.  Over gesprekken met medepassagiers op de boot tussen Orléans en Blois of met 95

minderbroeders schreef hij het volgende in zijn verslag: (…) waeren goetaerdige doch gants onwetende gesellen.  Zijn 96

opvattingen en gedragingen bleven dan ook ongewijzigd. De la Court was erg geïnteresseerd in het katholicisme, maar 
bleef het een curiositeit vinden. In geen geval raakte hij overtuigd van de rituelen of gebruiken. In Angers bezocht het 
gezelschap de kerk van St-Maurice. De la Court schreef dat hij onder de indruk was van de nieuwe kapel die versierd 
was met schilderijen en een groot zilveren crucifix. Verder vond hij het opmerkelijk dat de kerk geen pilaren had, maar 
toch vrij breed was. In Saint-Serge, een deelwijk van Angers, bezocht hij de gereformeerde kerk. In Avignon vroeg 
niemand hem of hij roomsgezind was en hij schreef dat het parlement van Grenoble uit evenveel roomsgezinden als 
gereformeerden bestond. In tegenstelling tot de andere reizigers die deel uitmaken van dit bronnencorpus, schreef de la 
Court veel over gereformeerden in het buitenland. Hij was ook een van de weinigen die onderweg regelmatig een 
gereformeerde kerk bezocht. 
 Van september 1642 tot juni 1643 was de la Court in Zwitserland. Genève was voor hem een rustpunt tussen 
Frankrijk en Italië - waar hij uiteindelijk niet meer geraakte - om de laatste nieuwtjes en reistips uit te wisselen.  In 97

Genève leerde de la Court Frans. Frank-van Westrienen wijst erop dat hij een rudimentaire kennis van het Frans moet 
hebben gehad omdat hij zich vrij goed kon verdedigen voor de lokale magistraat na een discussie met een herbergier.  98

In het Heilig Roomse Rijk bezocht de la Court met zijn gezelschap de jezuïetenkerk van Duisdorf, nabij Bonn. In zijn 
verslag schreef hij over de aanwezige schilderijen. De marmeren beelden van apostelen vond hij mooi. Pas na zijn 
bezoeken in het Heilig Roomse Rijk trok hij met zijn gezelschap terug richting Vlaanderen en Brabant. In de Zuidelijke 
Nederlanden bezocht de la Court kerken in Antwerpen, Mechelen, Brussel en Gent. Verderop in deze paper ga ik er 
dieper op in. 

3.2 Pieter Hulft (°1643-*1694) 

 Biografie 

De reis van Pieter Hulft verliep grotendeels per schip. Vanuit Amsterdam voer hij via Rotterdam naar Noord-Brabant en 
de Zuidelijke Nederlanden. Via Antwerpen, Brussel en Mechelen keerde Hulft uiteindelijk terug naar de Republiek. De 
reis was vrij kort en vond plaats van 1 tot 18 juni 1682. Pieter Hulft was een jurist in Amsterdam, vervulde functies in 
de schutterij en volgens het bronnenrepertorium van Rudolf Dekker was hij ook een remonstrant.  De remonstranten 99

waren een afscheuring van de gereformeerde kerk begin 17de eeuw. Ze verzetten zich voornamelijk tegen de 
predestinatie-leer van Calvijn. Hulft was ook een tijdlang schepen van Amsterdam.  100

 Reis 

Pieter Hulft bezocht tijdens zijn reis kerken in Antwerpen, Brussel en Mechelen, maar hij gaf er nauwelijks uitleg over. 
In het verslag wordt over het algemeen weinig aandacht besteed aan kerkbezoeken. Wanneer hij er toch over schreef 
dan beperkte hij zich tot een opsomming van de namen van de bezochte gebouwen. 
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3.3 Pieter van der Meersch 

 Biografie 

Het verslag van Pieter van der Meersch was het resultaat van een reis vanuit Amsterdam door Zuid-Holland naar 
Zeeland, Vlaanderen en Brabant. Met zijn gezelschap hield hij onder meer halt in Kortrijk, Antwerpen en Gent. Het 
verslag omvat een bijlage met een overzicht van de gemaakte onkosten onderweg. De reis vond plaats van 13 april tot 
17 mei 1700. Pieter van der Meersch maakte deze reis samen met zijn vader en broer. Het verslag ervan wordt bewaard 
in de Bijzondere Collecties van de universiteit van Amsterdam.  

 Reis 

Het reisverslag van Pieter van der Meersch is vrij kort en er wordt zeer weinig aandacht besteed aan de uitstapjes ter 
plaatse. In het verslag ligt de focus op de reis zelf zonder echt stil te staan bij wat ze onderweg zijn tegengekomen qua 
cultuur en religieuze gebouwen. De lezer van het verslag wordt door Pieter van der Meersch meegevoerd van logement 
naar logement en wordt voornamelijk geïnformeerd over de reisweg. De plekken waar ze toch kerken bezochten waren 
Dordrecht, Kortrijk en Antwerpen.  

3.4 Pieter de la Court (van der Voort) (°1664-*1739) 

 Biografie 

Pieter de la Court (van der Voort) was de zoon van de hierboven genoemde Pieter de la Court (de Jonge). Hij was 
eveneens koopman en had rechten gestudeerd in Leiden. Het verslag dat verderop wordt besproken was het resultaat 
van een reis in het gezelschap van zijn eigen zoon Allard. In de achttiende eeuw gebeurde het wel vaker dat een vader 
met zijn zoon of andere familieleden op reis ging. Voordien werd dat veel minder gedaan. Het reisverslag van Pieter de 
la Court (van der Voort) is het resultaat van brieven die hij schreef aan zijn vrouw Sara Poelaert. Ze worden bewaard in 
de archiefinstelling Erfgoed Leiden en Omstreken. 

 Reis  

Pieter en Allard vertrokken vanuit Leiden via Vlaanderen en Brabant naar Parijs. De reis vond plaats van 1 augustus tot 
8 september 1700. Het grootste stuk van de reis van Pieter en Allard ging door Frankrijk. De meeste tijd brachten ze 
door in Parijs. In het verslag wordt Versailles zeer uitgebreid beschreven terwijl ze zowel op de heen- als terugreis 
nauwelijks aandacht besteedden aan wat er te zien was in de Zuidelijke Nederlanden. Enkel in Antwerpen schreven ze 
over kerkbezoeken. Over het algemeen was er weinig aandacht in het verslag voor religieuze gebouwen. In het 
uitgebreide verslag over hun bezoek aan Versailles werd nu en dan ook de aandacht gevestigd op de aanwezige 
kapellen, in Saint-Denis bezochten ze een klooster zonder te specificeren om welk klooster het ging en in Ham, gelegen 
tussen Compiègne en Saint-Quentin, bezochten ze een nieuw regulier klooster en de Onze-Lieve-Vrouwekerk.  
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3.5 Gisbert Cuper (°1644-*1716) 

 Biografie 

Veel diplomatieke gezanten reisden naar de Zuidelijke Nederlanden. Zij waren beroepshalve verplicht een verslag op te 
stellen van hun ervaringen ter plaatse. Meestal waren dat geen algemene analyses van de plek in kwestie, maar 
persoonlijke reacties aangevuld door allerlei geruchten en kritieken. Een uitzondering hierop vormde het dagboek van 
Gisbert Cuper uit 1706.  Cuper had letteren gestudeerd in Leiden en heeft dertien jaar lang zijn gewest Overijssel 101

vertegenwoordigd als gedeputeerde ordinaris in de Staten-Generaal. In 1706 werd hij benoemd tot gedeputeerde te 
velde in de Zuidelijke Nederlanden. De benoeming hield verband met de Spaanse successieoorlog die op dat moment 
vier jaar bezig was. Cuper was gereformeerd en een overtuigd aanhanger van Oranje.   Omdat men onder de 102

Oranjegezinden de sterkste voorstanders van de successieoorlog vond, werd Gisbert Cuper gekozen als één van de 
gedeputeerden.  Met militaire en politieke aangelegenheden was Cuper op het allerhoogste niveau bekend. Daarnaast 103

had hij een brede belangstelling voor cultuur. Tijdens zijn aanwezigheid in de Zuidelijke Nederlanden werden om 23 
mei 1706 de Franse troepen verslagen te Ramillies en moesten zij Vlaanderen, Brabant en Mechelen overlaten aan de 
Anglo-Bataafse coalitie die namens Karel III het bewind overnam. Ook dit bestuur slaagde er niet in zich geliefd te 
maken. Engelsen en Hollanders pasten de douanepolitiek aan hun eigen wensen aan en de aanwezigheid van grote 
groepen protestanten leidde tot voortdurende confrontaties met de clerus. Het bezettingsregime duurde nog tot 1716. 
Toen pas werd het bestuur over de Oostenrijkse Nederlanden definitief overgedragen.   104

 Veenendaal merkt op dat Cuper vol bewondering voor de cultuurschatten door de Zuidelijke Nederlanden 
wandelde, zonder het superioriteitsgevoel dat veel andere Hollanders wel hadden. In zijn calvinistische geloof voelt hij 
zich tegelijkertijd wel meerwaardig.  In zijn studie over de terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-105

protestantse natie schrijft Theo Clemens dat de plaats van de katholieken in de Republiek vóór 1795 niet sterk was. Het 
superieure gevoel dat reizigers naar de Zuidelijke Nederlanden zichzelf aanmaten is in dat opzicht niet zo vreemd. 
Clemens stelt dat er sprake was van een zekere openheid en waardering, maar dat die er was vanuit het bewustzijn 
superieur te zijn.  106

 Reis 

Het dagboek dat hij bijhield beschreef zijn reis vanuit Deventer naar de Zuidelijke Nederlanden via Arnhem, Maastricht 
en Leuven. Hij verbleef in Brussel voor zijn deputatie. De reis duurt van 20 mei tot 3 december 1706 en is opgetekend 
in het Frans met hier en daar wat Nederlands en Latijn. Veenendaal geeft aan dat het dagboek dat Cuper bijhield 
werkelijk zeldzaam is. Het is bijgehouden van dag tot dag, bij uitzondering werd er enkele dagen niet geschreven, maar 
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belangrijk is ook dat het ter plaatste geschreven is, op de plek waar hij zich bevond. Het is niet aangepast of aangevuld 
met info uit reisgidsen op latere momenten.   107

Voor de geschiedenis heeft het dagboek onbetwistbare verdiensten. Historici met zeer verscheiden 
belangstelling zullen in de bonte inhoud iets van hun gading kunnen vinden. Het is reisjournaal, staatkundig 
dagboek, militair journaal en geleerden-diarium tegelijk.   108

Hoewel het verslag vrij lang is - zo'n 263 folio's - zijn er zeer weinig bezoeken aan kerken opgenomen. De reis focuste 
voornamelijk op ontmoetingen met hooggeplaatsten en politieke aangelegenheden. Het dagboek is uniek, maar tegelijk 
zijn er ook wel passages waarin Cuper verwijst naar het standaardwerk van Guicciardini over de Nederlanden. Op die 
manier hoefde hij de beschrijving van het monument of gebouw in kwestie niet zelf meer te geven, maar was het wel 
geïntegreerd in zijn verslag. Niettemin is het overgrote deel van zijn dagboek van de eigen hand. In tegenstelling tot 
sommige andere reizigers, waren de stukken die overgenomen waren uit reisgidsen die circuleerden beperkt. 
 Cuper bezocht religieuze gebouwen in Venlo, Roermond, Tongeren, Leuven, Brussel, Vorst en Ninove. Cuper 
hield ervan om de katholieke heiligenverering te bewonderen al bleef hij het bijgeloof vinden. In Roermond bezocht hij 
de ursulinen, de grote kerk en die van de jezuïeten. In Tongeren had Cuper de gelegenheid om met zijn gezelschap te 
logeren in de abdij. De paters toonden hem de ondergrondse kerk waar gereformeerden de eerste preek hielden in 
aanwezigheid van onder meer Willem van Oranje en de graaf van Egmont. De bezoeken aan Leuven en Brussel worden 
verderop in deze paper meer specifiek besproken. Verder bezochten ze nog de abdij van Vorst en dineerden ze in die van 
Ninove. 

3.6 Gijsbert Frederik van Dedem (°1698-*1763) 

 Biografie 

Gijsbert Frederik van Dedem was ontvanger van de gemene landsmiddelen te Breda en gedeputeerde bij de Staten-
Generaal. Zijn verslag rapporteert over een reis per schip vanuit Den Haag door Holland en Zeeland naar Gent en 
Antwerpen. Hij was in het gezelschap van enkele leden van de Raad van State en moest in de Zuidelijke Nederlanden 
landsmiddelen verpachten en fortificaties bezoeken. De reis vond plaats van 25 augustus tot 20 september 1711 en 
wordt beschreven tot in Antwerpen.  
 Dekker schreef dat er twijfel is over de identiteit van de schrijver van het verslag, maar dat van het gezelschap 
Gijsbert Frederik van Dedem de enige was die ervoor in aanmerking kwam. Van Dedem was nog maar 13 jaar toen hij 
meereisde naar de Zuidelijke Nederlanden. Toch was zijn aanwezigheid bij deze officiële reis niet zo vreemd. Hij was 
namelijk vier jaar eerder al tot belastingontvanger benoemd, iets wat in regentenkringen niet ongebruikelijk was.  Hij 109

moet de opdracht gekregen hebben het reisverslag bij te houden.  

 Reis  

Het gezelschap bezocht religieuze gebouwen in Middelburg, Gent en Antwerpen. Over het algemeen werden er weinig 
culturele uitstapjes gedaan tijdens deze reis. Er was dan ook nauwelijks aandacht voor kerkgebouwen in het verslag. 

!33

 Veenendaal, Het dagboek van Gisbert Cuper, xxv en xxvi. 107

 Veenendaal, Het dagboek van Gisbert Cuper, xxviii.108

 Dekker, "Van "grand tour" tot treur- en sukkelreis," 14-5.109



Van Dedem schreef wel dat er op een diner in Hulst met de heren van de Raad van de provincie Overijssel en Holland 
veel paepse fabelties werden verteld.  

3.7 Pieter de la Rue (°1695-*1770) 

 Biografie 

Pieter de la Rue was een advocaat en regent uit Middelburg. Hij bekleedde er het schepenambt en dat van thesaurier. In 
1725 werd hij benoemt tot rekenmeester van Zeeland. 

 Reis  

Zijn reisverslag, dat bewaard wordt in de Bijzondere Collecties van de universiteit van Amsterdam, bespreekt een reis 
per jacht door Zeeland, Vlaanderen en Brabant naar onder meer Brussel en Gent. Het gaat om twee korte reizen in 
hetzelfde jaar: de eerste van 8 tot 16 juni 1724 en de tweede van 1 tot 23 september 1724. Beide reizen werden afgelegd 
in het gezelschap van prof. A. Vogel, predikant Gondela en Zeizius. Pieter de la Ruë's verslagen stonden op rijm. De 
meeste reiziger schreven van hun berijmde verslagen een eerdere versie in proza. Dekker benadrukt dat rijm erg 
populair was bij eenvoudige auteurs.   110

 Het gezelschap bezocht religieuze gebouwen in Sas van Gent, Brussel, Leuven, Aalst, Gent en 's Gravenshage. 
Er was weinig aandacht in het verslag voor de kerkgebouwen of voor de stadsbezoeken in het algemeen. Pieter de la 
Rue schreef voornamelijk over de mensen die hij ontmoette onderweg en het traject dat ze aflegden. 

3.8 Adriana de la Court (°1696-*1748) 

 Biografie 

Adriana de la Court is de enige vrouwelijke reisauteur in het bronnencorpus van deze paper. Adriana was de dochter van 
de lakenhandelaar Pieter de la Court (van der Voort) die bovenop al werd vermeld. In historisch onderzoek wordt vaker 
de vraag gesteld of vrouwelijke reizigers op een andere manier reisden, of zij andere ervaringen hadden of er op zijn 
minst anders over schreven dan mannen?  Vrouwelijke auteurs zijn er altijd veel minder geweest, ook wanneer het 111

over egodocumenten als reisverslagen ging. Schrijven was voor vrouwen zelden een beroepsmatige verplichting, maar 
ze gingen ook minder op reis dan mannen. Vrouwen maakten geen grand tour om hun opleiding af te sluiten. Daarnaast 
werd reizen voor een vrouw als gevaarlijker beschouwd. Vroegmoderne vrouwen kregen met meer belemmeringen te 
maken dan mannen wanneer het op reizen aankwam.    112

 Reis  

Het verslag van Adriana begon in Delft. Van daaruit trok ze met haar gezelschap naar verschillende steden in Brabant en 
Vlaanderen. Ten tijde van de reis werden de Oostenrijkse Nederlanden bestuurd door landvoogdes Maria Elisabeth van 
Oostenrijk. Zij heerste namens haar broer, keizer Karel VI. De reis was vrij kort en vond plaats van 13 augustus tot 1 
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september waarschijnlijk in het jaar 1740. Over het precieze jaartal is namelijk onduidelijkheid. Onderweg bezocht het 
gezelschap zowel kerken, kloosters als paleizen. Het manuscript wordt bewaard in het archief van de Hoge Raad van 
Adel in Den Haag. Onlangs publiceerde Streng Hansen de uitgave van de transcriptie van het verslag verzorgd van de 
nodige context.  113

 Het gezelschap bezocht religieuze gebouwen in Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen, Leuven en Brussel. De 
reis draaide voornamelijk om kerkbezoeken. Gebouwen van bijvoorbeeld politieke of economische aard waren duidelijk 
bijkomstig. Hoewel er snel over de beschrijving van de kerkgebouwen heen wordt gegaan, ligt de nadruk voornamelijk 
op de altaarstukken en de schilderijen die er zich bevinden. Zelden wordt er iets over het uitzicht of de architectuur van 
het gebouw gezegd en ideologische standpunten worden al zeker niet ingenomen. Ook kunstkabinetten vielen enorm in 
de smaak. In Antwerpen bezocht het gezelschap het kabinet van kanunnik Petrus Arnoldus de Ligt. Ze zagen er werken 
van Rubens, van Dyck, van der Goes, Gabron, van Orley, Swanenburgh, van den Bossche, Cock, de Bruyn en Warnaar. 
Adriana de la Court had grote belangstelling voor de Vlaamse en Brabantse kunst.  

3.9 Jan Jacob van Beaumont (*1799) 

 Biografie 

Jan Jacob van Beaumont maakte deel uit van het Amsterdamse reisgezelschap Semper Idem. Er zijn een hele reeks 
verslagen van de reizen die ze maakten bewaard gebleven.  Van Beaumont was hoogstwaarschijnlijk de auteur van het 114

verslag over de Zuidelijke Nederlanden dat we in deze paper analyseren. Dekker geeft aan dat vroegmoderne 
reisgezelschappen vaak een natuurwetenschappelijke interesse hadden. Semper Idem was geïnteresseerd in buitenlandse 
geneeskunde en bezocht daarom regelmatig universiteiten en aula's. Het doet wat denken aan de geleerden die van 
universiteit tot universiteit trokken, van beschermheer naar beschermheer via vakgenoten.  115

 Reis 

De reis van Semper Idem vond plaats van 6 juli tot 7 september 1764. Het gezelschap bestond uit vier mannen 
waaronder Jan Jacob van Beaumont, Jan Deutzoon, Nicolaas Warin Anthonyszoon en een reisknecht. Het verslag neemt 
de vorm aan van negen brieven geschreven aan een vriend van Van Beaumont. Het is niet duidelijk om wie het gaat.  
 Semper Idem bezocht zeer veel religieuze gebouwen op hun reis van drie maanden. Ze bezochten kerken in 
Dordrecht, Bergen-op-Zoom, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Brussel, Aalst en Gent. Ze bezochten eveneens kerken in 
Walcheren, Zierikzee, Brouwershaven, Dreischor, Sint-Maartensdijk, Tholen, Goes en Middelburg. Later keerden ze 
terug en deden kerkbezoeken in Brugge, Nieuwpoort, Duinkerken en Ieper. In Frankrijk bezochten ze Rijsel, Doornik, 
Leuze, Beloeil, Sint-Brixen, Sint-Armand, Valenciennes en Famars. Vervolgens trokken ze naar Bergen, Namen, Luik 
en Spa. In Spa splitste het gezelschap en gingen enkelen nog naar Aken.  
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3.10 Albertus van Nietveld  

 Biografie  

Albertus van Nietveld ondernam in 1770 als amanuensis, assistent van een ambtschrijver, van de Raad van State een 
reis vanuit Den Haag naar Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, Vlaanderen en Brabant.  Hij reisde in gezelschap van enkele 116

gedeputeerden van de Raad van State en was van 4 juni tot 16 juli 1770, ongeveer anderhalve maand, onderweg. 

 Reis  

Het gezelschap bezocht religieuze gebouwen in Sas van Gent, Goes, Bergen-op-Zoom, Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent, 
Affligem en Brussel. Opvallend in het verslag is de grote detaillering waarmee kerkinterieurs werden beschreven. De 
focus ligt op schilderijen, maar ook op de verschillende altaarstukken en andere opmerkelijke elementen. Daarnaast valt 
op dat het gezelschap over het algemeen bijna alleen kerken, kloosters en abdijen bezocht. Andere reizigers 
combineerden hun kerkbezoeken vaak met uitstapjes naar stadhuizen, marktpleinen of economisch belangrijke plekken.  

3.11 Leonard Thomas de Vogel (°1725-*1794) 

 Biografie 

Leonard Thomas de Vogel maakte jarenlang reizen naar verschillende Europese landen. In het jaar 1770 bevond hij zich 
in de Oostenrijkse Nederlanden. Leonard was doopsgezind. De doopsgezinden waren van oorsprong ontstaan uit een 
radicaal reformatorische stroming in de Noordelijke Nederlanden.  

 Reis  

Vanuit Amsterdam begon De Vogel zijn reis naar steden in Vlaanderen en Brabant. Hij bezocht kerken in Breda, 
Antwerpen, Mechelen, Gent, Kortrijk, Ninove, Affligem, Brussel en Maastricht. In Maastricht werd er onder andere een 
gereformeerde kerk bezocht. In dit verslag werd niet veel extra informatie meegegeven over het interieur van de kerken 
of hun architectuur. Bij de kerkbezoeken stond Leonard Thomas de Vogel maar zeer kort stil in zijn verslag.  

3.12 François Hovius (°1753-*1813) 

 Biografie 

Ook François Hovius maakte deel uit van het Amsterdamse reisgezelschap Semper Idem. Hij had rechten gestudeerd en 
was tevens de schrijver van de verslagen over de twee reizen die het gezelschap maakte van 30 juni tot 13 juli 1778 en 
van 23 juni tot 6 juli 1779. In beide verslagen wordt een zeer uitgebreide beschrijving gegeven van alles wat er te zien is 
per stad. Het gezelschap had grote belangstelling voor kunst en geschiedenis zodat zeer plichtmatig alle bijzonderheden 
- wanneer de tijd het natuurlijk toeliet - werden bezocht en beschreven. Heel specifiek hadden ze ook erg veel 
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belangstelling voor bezoeken aan anatomische kamers.  François was de zoon van Jacobus Hovius, een rooms-117

katholieke dokter uit Amsterdam. Ze reisden jarenlang samen, maar het was telkens François die hun reizen optekende. 
Hij was ook een rooms-katholiek.  

 Reis 

De reis van 1778 verliep door Noord-Brabant, Zuid-Limburg en Antwerpen. Plekken waar religieuze gebouwen bezocht 
werden waren Luik, Sint-Truiden, Tienen, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Sas van Gent, Gent, Brugge, Oostende, 
Nieuwpoort, Duinkerken, Rijsel, Menen en Kortrijk. De reis van 1779 was er één door Vlaanderen. Via Noord-Brabant 
trok het gezelschap naar Zuid-Limburg waarna ze Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende en nog wat kleinere plaatsen 
bezochten. Deze reis was de laatste in een reeks van acht plezierreizen telkens met vertrek in Amsterdam. François 
Hovius was onderweg met zijn zoon Jacobus, die rechten studeerde in Leiden, vergezeld door nog zes andere leden van 
Semper Idem. In de verslagen wordt vaak verwezen naar externe reisgidsen of literatuur. Een opmerkelijke verwijzing 
is er één naar De historie van Belgis van Marcus van Vaernewijk, maar ook de Flandria Illustrata van Antonius 
Sanderus en de Gendtsche geschiedenissen van Bernardus De Jonghe worden regelmatig aangehaald.  De zestiende-118

eeuwse geschiedenis sprak zeer veel reizigers aan. Ook reisgezelschap Semper Idem lijkt enorm begeesterd te zijn 
geweest door de zestiende eeuw.  
 In het verslag geeft Hovius steeds veel extra historische informatie gelieerd aan de plekken die werden 
bezocht. De hoofdmoot van het verslag bestaat uit historische achtergrondinfo die afkomstig was uit reisgidsen en -
literatuur, maar ook van de gids die hen ter plekke rondleidde. De info varieerde van historische veldslagen, 
opmerkelijke gebeurtenissen, tot de geboorte, het doopsel of het overlijden van bekende figuren: voornamelijk koningen 
of personen uit de adellijke stand. Die info werd vaak gekoppeld aan info over erfopvolging.  

3.13 Meinard Johan Macaré (°1764-*1818) 

 Biografie 

Meinard Johan Macaré was boekhouder bij de VOC. Zijn verslag rapporteert over een reis vanuit Middelburg naar 
Gent, Brussel, Mechelen, Antwerpen en terug. Rudolf Dekker gaf aan dat hij vaak in bijbelse trant schreef door een 
verslag te laten aanvangen met de woorden "Oosterse Stijl. 1783. Cap 1. vers. 1. Ende het geschiede in de dagen dat 

(…)".   119

 Reis 

Macaré reisde in het gezelschap van nog twee andere personen. Hij tekende het verslag deels op in het Frans, deels in 

het Nederlands en op rijm. Over de precieze datum van de reis is twijfel. Ze ging door van 22 tot hoogstwaarschijnlijk 

28 augustus 1785. Het gezelschap bezocht in elke stad kerken, maar er werd weinig over opgetekend in het verslag. 
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Macaré schreef over de aanwezigheid van mooie schilderijen, maar vertelde er nooit bij om welke werken het ging of 

door welke schilder ze gemaakt waren.  
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4. Kwantitatieve analyse 

4.1 Reisbestemmingen 

De 15 reisverslagen die ik selecteerde voor deze studie berichten allen over reizen gedaan tussen 1640 en 1785 waarbij 
slechts twee reisverslagen 17de-eeuws zijn. De 18de-eeuwse reisverslagen zijn vrij gespreid: er zijn 7 verslagen die 
dateren uit de eerste helft van de 18de eeuw en 6 verslagen uit de tweede helft van de 18de eeuw. Het aantal 
reisverslagen is beperkt. Het is dan ook niet de bedoeling om op basis van deze gelimiteerde kwantitatieve analyse 
veralgemenende uitspraken  te doen. Wel zullen de gehanteerde parameters van nut zijn voor een vergelijking tussen de 
verslagen onderling. De analyse start met een overzicht van de bezochte plaatsen per land met daar aan gekoppeld het 
aantal keer dat die plaats bezocht is door een reiziger uit het bronnencorpus (figuur 1, 2 en 3). Op die manier krijgt men 
inzicht in de courante reisbestemmingen en de eerder uitzonderlijke. Een belangrijke opmerking hierbij is dat enkel die 
plaatsen waar ook effectief kerken bezocht werden - en waarover dus geschreven is in het verslag - zijn opgenomen in 
het overzicht. In veel reisverslagen is er ook vermelding gemaakt van plekken waar geen kerken bezocht werden en 
ongetwijfeld zullen sommige reizigers ook kerken bezocht hebben zonder hiervan een vermelding te maken in hun 
verslag. Omdat deze studie focust op het vroegmoderne kerkgebouw zijn de andere plaatsen - die hoewel ze zonder 
twijfel ook interessant zijn om te bestuderen - buiten beschouwing gelaten. Daarnaast hebben we geen weet van de 
kerkenbezoeken die niet in het verslag zijn opgenomen waardoor die automatisch geen deel uitmaken van deze studie. 
 

*Luik was onafhankelijk van de Zuidelijke Nederlanden en behoorde tot het Heilig Roomse Rijk.  
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Figuur 1: bezochte plaatsen in de Spaanse/Oostenrijkse Nederlanden (in aantal bezoeken)
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Figuur 3: bezochte plaatsen in Frankrijk (in aantal bezoeken)
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Figuur 2: bezochte plaatsen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (in aantal bezoeken)
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Eén reiziger, Pieter de la Court (de Jonge), bezocht kerken in Londen en Norwich in het Verenigd Koninkrijk. Hij deed 
dat ook in Aken en Duisdorf in het Heilig Roomse Rijk. 

4.2 Reisperiode en -duur  

Tabel 1 geeft de periodes weer waarin de reizigers hun reis hielden. De reisperiode is een interessante parameter om in 
verband te brengen met de reismotieven van de reiziger. Ik verwachtte dat reizigers die plezierreisjes hielden 
voornamelijk in de lente- en zomermaanden van huis waren. Winterse weersomstandigheden konden het reizen in de 
achttiende eeuw namelijk nog sterk bemoeilijken. Niet overal waren er even goede wegen waardoor het reiscomfort bij 
veel regen, maar ook koude, daalde. De Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek kenmerkten zich door veel 
wisselende grondsoorten waardoor landwegen vaak moeilijk begaanbaar waren. Herfst- en winterweer kon landwegen 
gemakkelijk in modderpoelen doen veranderen en in dat opzicht is het denkbaar dat reizigers er niet op uittrokken in de 
wintermaanden als dat niet noodzakelijk was. Niettemin kon ook de zomerse droogte het verkeer over land 
bemoeilijken. Bij droogte hadden de wegen in kleistreken vaak keiharde wagensporen of waren zandwegen 
onbegaanbaar met een rijtuig.  Veel transport verliep waar mogelijk dan ook over water.  120

Tabel 1: overzicht van de reisperiodes van de reizigers (in maanden) 

x: reisperiode 

Gebruikte afkortingen:  

jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

PDLC
J

x x x x x x x x x x x x

PH x

PVD
M

x x

PDLC
V

x x

GC x x x x x x x x

GFVD x x

PDLR x x

ADLC x

JJVB x x x

AVN x x

LTDV x x x

FH x x

MJM x
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 S. Groenveld, Constantijn Huyghens op dienstreis. Zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs 1654 (Hilversum; 120

Verloren, 2013), 21-2.



PDLCJ (1641-1643): Pieter de la Court (de Jonge)  
PH (1682): Pieter Hulft 
PVDM (1700): Pieter van der Meersch  
PDLCV (1700): Pieter de la Court van der Voort 
GC (1706): Gisbert Cuper 
GFVD (1711): Gijsbert Frederik van Dedem 
PDLR1 (1724): Pieter de la Rue (eerste reis) 
PDLR2 (1724): Pieter de la Rue (tweede reis) 
ADLC (1740): Adriana de la Court 
JJVB (1764): Jan Jacob van Beaumont 
AVN (1770): Albertus van Nietvelt 
LTDV (1770): Leonard Thomas de Vogel 
FH1 (1778): François Hovius (eerste reis) 
FH2 (1779): François Hovius (tweede reis) 
MJM (1785): Meinard Johan Macaré 

Opmerkelijk is dat zo goed als alle reizen effectief gehouden werden tijdens de lente- of zomermaanden. De twee 
uitzonderingen hierop zijn de reis van Pieter de la Court (de Jonge) en die van Gisbert Cuper. De reis van Pieter de la 
Court (de Jonge) duurde maar liefst twee jaar waardoor hij zowel tijdens het winter- als zomerseizoen onderweg was. 
De reis van Gisbert Cuper duurde zes maanden en twee weken en verliep van mei tot december. Zowel in duur als 
tijdsperiode wijken deze reizigers af van de overigen in het corpus. Onderstaand diagram geeft de reistijd (in dagen) 
weer. Opvallend is dat de andere reizigers veel minder lang onderweg waren dan Pieter de la Court (de Jonge) en 
Gisbert Cuper. De meesten hielden hun reis, zoals de hypothese al aangaf, van april tot september, dus tijdens het lente- 
en zomerseizoen. Pieter de la Court (de Jonge) en Gisbert Cuper vormen duidelijk uitzonderingen.  
 Ver moeten we niet zoeken naar de vermoedelijke oorzaak hiervan. In tegenstelling tot al de andere reisjes had 
de reis van Pieter de la Court een commercieel motief. Het was een zakenreis. Als handelaar in stoffen trok hij twee jaar 
lang door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Oostenrijkse Nederlanden. Daarnaast was Gisbert Cuper 
gedeputeerde te velde in de Oostenrijkse Nederlanden en daarom had ook zijn reis een zakelijk - of beter gezegd 
politiek - motief. De overige reizigers hadden geen specifiek politiek of zakelijk motief voor hun reis. In dat opzicht 
maakte het dus ook niet uit of ze in de winter- of zomerperiode vertrokken. Reizen in de zomerperiode was veel 
comfortabeler en dat verklaart dan ook de keuze voor de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september. 
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Figuur 4 geeft in een diagram de reistijd per reiziger weer. Voor de reizigers die twee reizen ondernamen een 
onderscheid gemaakt tussen hun eerste en tweede reis door het toevoegen van de letter 1 of 2 aan de initialen van hun 
naam. Uit het diagram vallen meteen de reistijden van Pieter de la Court (de Jonge) (PDLCJ) en Gisbert Cuper (GC) op. 
Ze zorgen er zelf voor dat de reistijden van de andere reizigers verwaarloosbaar worden. Daarom zijn deze twee 
uitschieters in figuur 5 (onderstaand) weggelaten. Op die manier krijgen we een preciezer overzicht van de reistijden 
van de overige reizigers. Deze reistijden zijn gecatalogeerd als de reistijden van de plezierreizen (in dagen) omdat het 
reismotief hier net hetgeen is dat de overige reizigers onderscheidt van Pieter de la Court (de Jonge) en Gisbert Cuper. 
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Figuur 4: reistijd (in dagen)
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De duur van de plezierreizen in het bronnencorpus varieerde van één week tot maximum twee maanden. Wanneer je de 
reistijden koppelt aan het aantal plekken waar de reiziger in kwestie kerken bezocht, zie je dat sommigen op zeer korte 
tijd veel verschillende steden of dorpen zagen. De verhouding van het aantal dagen dat een reiziger onderweg was tot 
het aantal plaatsen waar hij kerken bezocht geeft de volgende cijfers voor het gemiddeld aantal dagen dat die reiziger op 
één plek bleef:  

PH (1682): 6 dagen 
PVDM (1700): 11, 7 dagen  
PDLCV (1700): 7,4 dagen 
GFVD (1711): 6,8 dagen 
PDLR1 (1724): 1,8 dagen  
PDLR2 (1724): 11,5 dagen  
ADLC (1740): 2,5 dagen 
JJVB (1764): 1,9 dagen 
AVN (1770): 6,1 dagen 
LTDV (1770): 7,4 dagen 
FH1 (1778): 2,3 dagen 
FH2 (1779): 1,3 dagen 
MJM (1785): 1,8 dagen  
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Figuur 5: reistijd plezierreizen (in dagen)
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Wanneer je deze cijfers rangschikt van klein naar groot kan je de mediaan berekenen (tabel 2). De mediaan is 6,0 dagen 
wat betekent dat de helft van de reizigers minder dan zes dagen op éénzelfde plek bleef en de helft van de reizigers 
langer dan zes dagen.  

Tabel 2: mediaan van het gemiddeld aantal dagen dat de plezierreiziger op één plek bleef (in dagen) 

Een idee hebben van hoelang een plezierreiziger gemiddeld op één plek bleef, heeft in dit onderzoek uiteindelijk weinig 
toegevoegde waarde. Zeker omdat we met een beperkt corpus van 13 reizen werken waarbij de reisbestemmingen 
telkens van reis tot reis verschillen. Factoren als afstand tussen de verschillende plaatsen beïnvloeden dit cijfer, maar 
ook de keuze voor een bepaalde bestemming speelt er in mee. Wanneer reizigers veel grote steden bezochten, dan was 
het logisch dat ze daar langer verbleven dan in bijvoorbeeld een klein dorp. Daarnaast nam niet elke reiziger elke 
gebeurtenis of uitstap op in zijn verslag waardoor het denkbaar is dat veel reizigers meer plekken bezochten dan wij nu 
als onderzoekers kunnen afleiden uit het verslag.  

4.3 Hoe reizen: alleen of in gezelschap? 

Individueel reizen lijkt eerder de uitzondering dan de regel in achttiende-eeuws West-Europa. Ook alle reizigers in het 
bronnencorpus van deze onderzoekspaper reisden in gezelschap. De samenstelling van zo'n reisgezelschap kon wel 
sterk variëren. In de achttiende eeuw bleef reizen een dominante bezigheid van de elites of rijke families, maar 
tegelijkertijd begon ook de welvarendere middenklasser (meer) te reizen. Familiereisjes waarbij vrouw en kinderen of 
broers en zussen meegingen waren een vrij nieuw fenomeen en het gebeurde in die periode als maar vaker. Een 
familiereis was namelijk een statussymbool omdat de hele organisatie van zo een reis een grote financiële kost met zich 
mee bracht.  Gepaard met de wijzigingen in het reispubliek verbeterden ook de reisomstandigheden. Ik heb het dan 121

meer specifiek over het vervoer over water, maar ook de toegang tot voldoende en vers voedsel verbeterde.  122

 Wanneer we naar de samenstelling van de reisgezelschappen in dit bronnencorpus kijken (figuur 6), dan zien 
we dat zes van de dertien gezelschappen bestond uit familieleden van de schrijver van het reisverslag. Pieter de la Court 
(de Jonge) was op reis met zijn zuster; Pieter van der Meersch reisde samen met zijn vader en broer; Pieter de la Court 
(van der Voort) werd vergezeld door zijn zoon; Gisbert Cuper reisde in gezelschap van mannen die ook voor de 
deputatie te velde gecommitteerd waren, maar ook zijn schoonzoon maakte deel uit van zijn gezelschap; Adriana de la 
Court was onderweg met een neef, twee nichten en haar broer met zijn echtgenote; François Hovius tot slot reisde 
samen met zijn vader en nog zes leden van het reisgezelschap Semper Idem. Wat in de literatuur dus geschreven wordt 
over het achttiende-eeuws reispubliek, reflecteert zich ook in dit bronnencorpus waarbij ongeveer de helft van de reizen 
een familiereis genoemd kunnen worden.  
 Van de overige zeven reisgezelschappen vermeldden twee schrijvers, Pieter Hulft en Leonard Thomas de 
Vogel, niet met wie ze reisden. Zowel Gijsbert Frederik van Dedem als Albertus van Nietveld reisden met 
gedeputeerden van de Raad van State van de Republiek. De drie overige schrijvers, Pieter de la Rue, Jan Jacob van 
Beaumont en Meinard Johan Macaré, reisden met een gezelschap van kennissen of vrienden.  

1,3 1,8 1,8 1,9 2,3 2,5 6 6,1 6,8 7,4 7,4 11,5 11,7
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 Batten, Pleasurable instruction, 2. 122



Totaal aantal reisgezelschappen: 13 

4.4 Hoe reizen: per boot of per koets? 

Reizen gebeurde zowel over land als over zee. Zo maakten reizigers vaak gebruik van zeilschepen die soms zelfs 
georganiseerd waren in zeilveren en met een zekere regelmaat vanaf vaste plekken vertrokken. Continu wisselende 
weersomstandigheden - tegenwind, windstilte, storm - maakten de reisduur altijd onberekenbaar en de veiligheid 
onzeker.  Reizigers maakten wel weersvoorspellingen, maar ook toen was dat geen garantie voor gunstig weer op de 123

uitgerekende dag. Daardoor liepen reizigers onderweg vaak enorm veel vertragingen op. Sprekend is volgend citaat uit 
het reisverslag van Pieter de la Court (van der Voort) waarin hij aan zijn vrouw vertelt hoe zeer hij hoopt op gunstige 
weersomstandigheden op zijn terugweg naar huis:  

Ik hoope zoo God, wil het schuytje van Delft ten half drie uure daar te kryge, laat hy daar wagte tot seeven 
uure want zoodaar dan niet ben, zal met de schuyt van half agte op Leyde koome vaare.  124

De aanleg van jachtpaden, waarlangs vooral vanaf 1630 trekschuiten gingen varen, bracht nadrukkelijke verbetering.  125

Trekschuiten hadden het voordeel van een betrouwbare dienstregeling in vergelijking tot zeilschepen. Toch kwam je 
ook niet zo maar overal over water. De optie van reizen over land bleef in gebruik, al gaven de meeste reizigers wel de 
voorkeur aan vervoer over water. Geleidelijk aan kwamen er in de achttiende eeuw ook meer verharde wegen in Europa 
wat het reizen over land minder lastig maakte.  126
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 Groenveld, Constantijn Huyghens op dienstreis, 21-2.123

 Pieter de la Court (van der Voort), Lieve huijsvrouw, (Erfgoed Leiden en Omstreken, FA De la Court 64), p. 65.124

 Groenveld, Constantijn Huyghens op dienstreis, 21-2.125
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Figuur 6: samenstelling van de reisgezelschappen (in aantal reisgezelschappen)
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 Tabel 3 brengt een overzicht van de vervoermiddelen waar elk gezelschap gebruik van heeft gemaakt tijdens de 
reis. Opvallend is dat er toch nog één gezelschap is, met name dat van Gijsbert Frederik van Dedem, dat geen gebruik 
maakte van het rijtuig en zich dus steeds over water verplaatste. Hoewel dus niet iedereen over land reisde, verplaatste 
wel elk gezelschap zich bij momenten over water. Meestal werd er afwisselend gebruik gemaakt van zowel het rijtuig 
als van de transportmogelijkheden over water. De transportmogelijkheden over water waren iets uitgebreider. In het 
bronnencorpus is er sprake van de de volgende vervoermiddelen: het jacht, het schip, de (roei)schuit, de trekschuit, de 
vrachtschuit en de sloep. De trekschuit was een vrij nieuw vervoermiddel zoals hogerop reeds vermeld en werd dan ook 
maar bij één gezelschap gebruikt. Ik veronderstel dat het op veel plaatsen gewoonweg nog niet bestond aangezien het in 
tegenstelling tot het zeilschip of -jacht veel beter kon inspelen op de weersomstandigheden. De vrachtschuit, die 
logischerwijs bedoeld is voor het vervoer van goederen, werd heel uitzonderlijk ook gebruikt door personen om zich te 
verplaatsen. Bij twee reisgezelschappen uit het corpus was dat het geval. De sloep bevond zich telkens aan boord van 
een groter vaartuig en werd dus enkel gebruikt om de laatste kilometers tot de bestemming af te leggen. De (roei)schuit, 
het schip en het jacht waren dus de meest frequent gebruikte transportmiddelen over water in de achttiende eeuw.  

Tabel 3: vervoermiddelen van de reisgezelschappen  

x: vervoermiddel waar het gezelschap gebruik van maakt 
X: vervoermiddel waar het gezelschap het meest gebruik van maakt 

Totaal aantal reisgezelschappen: 13 

4.5 Reismotieven 

De reismotieven van gezelschappen waren vaak business-gerelateerd. Toch combineerden veel reizigers hun zakelijke 
agenda ter plaatse met culturele bezoeken aan paleizen of andere gebouwen, het bijwonen van religieuze diensten of 

Rijtuig Jacht Schip Roeischuit Trekschuit Vrachtschuit Sloep

PDLCJ x X x x

PH x X X X

PVDM x x x

PDLCV x x

GC x x

GFVD X x

PDLR x X

ADLC X x x

JJVB x X X x x

AVN X X x

LTDV X x

FH X x x x

MJM X x

Totaal 12 6 7 8 1 2 2

!47



deelname aan festiviteiten. Sommige Nederlandse reizigers deden zelfs de inspanning om onderweg een vreemde taal te 
leren, meestal Frans, maar soms ook Engels. Zo leerde Pieter de la Court een aardig mondje Engels tijdens zijn reis door 
Groot-Brittannië.   127

4.6 Doelpubliek 

In de eerste plaats ging het er om dat de reiziger zijn belevenissen wilde onthouden. Toch hebben slechts weinig 
reisverslagen een zuiver privé-karakter. Soms werden persoonlijke verslagen uiteindelijk als brief verstuurd. Het 
omgekeerde kwam ook voor - verslagen die bedoeld waren als brief, maar uiteindelijk niet werden verstuurd. Jonge 
reizigers schreven vermoedelijk voor hun ouders. Omgekeerd schreven ouders ook voor hun kinderen of voor 
achtergebleven familieleden. Rudolf Dekker schreef dat er eveneens reizigers waren die zich richtten tot een anonieme 
lezer.  128
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 Dekker, "Van "grand tour" tot treur- en sukkelreis," 19-20.128



5. Kwalitatieve analyse 

A. Smaakoordelen 

In de zeventiende eeuw werd in de Zuidelijke Nederlanden met volle kracht een contrareformatorisch offensief ingezet 
waarin veel aandacht ging naar de herinrichting van de kerken. Voor kunstenaars vielen er prestigieuze opdrachten te 
verwachten want tal van kerken waren, na de beeldenstorm of periodes van een calvinistische bewind, nog kaal. De 
kapitaalkrachtige burgerij en de aartshertogen deden aanzienlijke bestellingen voor de inrichting van de Zuid-
Nederlandse kerken. Getuige daarvan zijn de vele nieuwe zeventiende-eeuwse altaarstukken.   129

 De culturele façade van de Oostenrijkse Nederlanden werd recht gehouden door het rijke kunstpatrimonium. 
Veel reizigers konden al grote waardering opbrengen voor de gotische bouwkunst, maar de grootste trekpleister 
vormden de talrijke kunstkabinetten van privé-verzamelaars en occasionele handelaars in Antwerpen, Gent en Brussel. 
De Oostenrijkse Nederlanden waren in de beeldvorming de gewesten van de grote handelsbloei en van de heldhaftige 
strijd tegen de Spaanse tirannie, maar ook van de mislukking ervan en van het diepe verval. Populaire reisgidsen 
leidden Antwerpse bezoekers bijvoorbeeld naar gebouwen in de stad die verwezen naar het sluimerende verval sinds de 
Gouden Eeuw. De verlaten Antwerpse beurs vormde voor veel reizigers uit de Republiek een bevestiging van het cliché 
van vergane glorie. In reisgidsen stond geschreven dat er nog maar heel weinig zakenlui te bespeuren waren. Het was 
voor sommige reizigers genoeg om te besluiten dat achttiende-eeuws Antwerpen nog slechts een schim was van de rijke 
handelsmetropool die ze ooit was geweest.  Veel achttiende-eeuwse reizigers gingen tijdens hun bezoek aan de 130

Zuidelijke Nederlanden voorbij aan al het nieuwe en creatieve dat in de proto-industrialisering en in de culturele 
heropbloei van het land tot uiting kwam.  131

 Reizen in de achttiende eeuw ging om stedelijke ervaringen. Over het platteland werd in de verslagen dan ook 
vaak slechts een zeer oppervlakkige indruk gegeven.  Wanneer er toch over het platteland werd geschreven, dan was 132

dat vaak over haar betekenis in functie van de stad of over de begaanbaarheid van de wegen. Gerrit Verhoeven stelde 
dat de zeventiende-eeuwse mens zijn waardeoordeel over de schoonheid van een bepaald landschap vooral baseerde op 
de ogenschijnlijke vruchtbaarheid ervan. Woest en onontgonnen landschap was daardoor in bijna alle gevallen 
synoniem met lelijk.  Naar lelijkheid waren vroegmoderne reizigers niet op zoek. Het capteren van schoonheid was 133

voor veel reizigers de motivatie tot schrijven. 
 In wat volgt breng ik een overzicht van de steden waar de reizigers uit het bronnencorpus kerken bezochten. 
Enkel de belangrijkste gebouwen of kerken waar iets interessant of opmerkelijks over werd verteld, zijn erin 
opgenomen. De focus ligt op hoe de reizigers beoordeelden wat ze zagen. Pas in het B-luik ga ik dieper in op de 
waardeoordelen die tot uiting kwamen bij die kerkbezoeken.  

5.1 Antwerpen 

Antwerpen had, meer dan andere grote steden, een belangrijke positie in de Zuidelijke Nederlanden. Het was een 
bolwerk voor de katholieke hervorming, maar daarnaast was het ook een versterkte burcht op de grens tussen katholiek 
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 Arnout Balis, "Antwerpen, voedster der kunsten: haar bijdrage tot de artistieke cultuur van Europa in de 17de eeuw," in Antwerpen, verhaal van 129

een metropool: 16de-17de eeuw, ed. Jan van der Stock (Gent: Snoeck-Dujacu, 1993), 115-6.

 Verhoeven, "Een zoet verval," 527-8.130
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en protestants Europa.  In de tweede helft van de 17de eeuw kregen Antwerpse kerken hun rijke barokmeubilair: 134

prachtig gesneden biechtstoelen, in dure materialen opgetrokken altaaromlijstingen, communiebanken en 
grafmonumenten.  Terwijl de situatie in Antwerpen op dat moment erg verslechterd was en zelfs crisisvormen kon 135

aannemen, werd er toch nog steeds royaal geld besteed aan kunst. Meer en meer werd Antwerpen door buitenlanders of 
-staanders geassocieerd met verval. Voor reizigers uit de Republiek was het duidelijk zichtbaar dat de stad haar 
internationale handelspositie verloren had aan Amsterdam. Tegelijkertijd was het contrast tussen grootsheid en een 
gevoel van verval,  omwille van de rijkelijke investeringen in kerkgebouwen, enorm.  In hoeverre dat verval ook reëel 136

zichtbaar was in de stad is onduidelijk. Veel reizigers uit de Republiek kopieerden in hun reisverslagen passages uit 
reisgidsen over lege handelshuizen of welige onkruid zonder enige toetsing met de realiteit.  Het beleg van 137

Antwerpen, van juli 1584 tot de eigenlijke val van de stad in augustus 1585, was ook zo een verhaal. Het werd maar al 
te graag overgenomen in zeventiende- en achttiende-eeuwse reisgidsen en kleurde bijgevolg de concrete observaties van 
de reizigers. De val van Antwerpen betekende een totale omslag voor de beeldvorming over de stad. De pracht en praal 
van het bloeiende Antwerpen van de zestiende eeuw werd in de beeldvorming van zeventiende- en achttiende-eeuwse 
reizigers abrupt een verhaal van verval en teloorgang.  In het bronnencorpus van deze onderzoekspaper is Antwerpen 138

de meest bezochte reisbestemming. Elf van de dertien reizigers bezochten Antwerpen. Enkel Gisbert Cuper en Pieter de 
la Rue brachten geen bezoek aan stad aan de stroom. 

 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal: elf reizigers  

Alle reizigers brachten een bezoek aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, maar niet alle reizigers vertelden er even veel 
over in hun verslag. Pieter de la Court (de Jonge), Leonard Thomas de Vogel, François Hovius en Pieter de la Court 
(van der Voort) gaven er geen extra informatie over terwijl Jan Jacob van Beaumont voor zijn bezoek aan de Onze-
Lieve-Vrouwekathedraal een gids in dienst nam. Hij was ook de reiziger die het meest uitgebreid over dit gebouw 
schreef in zijn reisnota's. Hij schreef dat de bouw van de kathedraal 96 jaar duurde, dat ze 500 voeten lang en 300 
voeten hoog was, dat ze ondersteund werd door 126 pilaren zonder dwarsbalken en dat de toren 466 voeten hoog 
was.  Ook al schreef hij die informatie waarschijnlijk klakkeloos over uit het gidsje dat hij had gekocht, toch is het 139

interessant om zien dat hij de exacte maten als belangrijke informatie  beschouwde om mee te geven aan de lezer van 
zijn brieven.   
 De reisgids waar van Beaumont gebruik van maakte was de Beschrijvinge der schilderkonst ende 
beeldhouwerije in de kerken, kloosters der stad Antwerpen. De gids circuleerde in Antwerpen, maar ook daarbuiten en 
werd door het bestuur van de kathedraal tegen betaling aangeboden. Van Beaumont schreef dat de kerk er een tamelijk 
billijk winstje op had.  Vanuit gereformeerde hoek was er over het algemeen veel kritiek op de rooms-katholieke kerk 140

die excessief geld verdiende aan de kerkbezoeken van gelovigen. Het is goed mogelijk dat Jan Jacob van Beaumont in 
zijn verslag daar op doelde.  
 Van Beaumont is één van de weinige reizigers in het corpus die af en toe inging op de architectuur van de 
kerken die hij bezocht. De andere reizigers beperken zich meestal tot een beschrijving van het interieur. Van Beaumont 
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vond dat de architect van de Antwerpse kathedraal er in geslaagd was om op een bijzondere manier licht in de kerk te 
brengen terwijl de andere reizigers, waaronder Pieter van der Meersch en Gijsbert Frederik van Dedem, voornamelijk 
focusten op de vele altaren die ze had. Albertus van Nietveld schreef dat de kathedraal 37 altaren had.  Van Beaumont 141

voegde toe dat elke pilaar een altaar had dat door een gilde werd onderhouden en dat de bijhorende altaarstukken of 
basreliëfs telkens betrekking hadden op de professie of bezigheid van die gilde.   142

 Kunst in de Antwerpse kathedraal  

 De Kruisafneming van Rubens werd door de meeste reizigers als het absolute topstuk van de kathedraal 
beschouwd. Het drieluik dat in 1608 was besteld, was in de kapel van de kolveniersgilde te zien. Adriana de la Court, 
Albertus van Nietveld en Jan Jacob van Beaumont schreven enthousiast over Rubens' Kruisafneming in hun verslag. 
Hoewel de reacties over het algemeen positief en lovend waren, beheersten veel reizigers het jargon niet voldoende om 
aan te geven wat ze effectief voelden bij het drieluik.    143

 Ook voor de vele andere schilderijen in de Antwerpse kathedraal was er belangstelling. Pieter van der Meersch 
verwees in zijn verslag naar enkele werken van Pieter Bruegel.  Albertus van Nietveld was onder de indruk van de Val 144

van de opstandige Engelen van Frans Floris en het gezelschap van Gijsbert Frederik van Dedem gaf aan de 
schilderkunst in de Antwerpse kathedraal erg te appreciëren zonder er veel preciezer op in te gaan. Zowel van 
Beaumont als van Dedem bekeken in de Besnijdeniskapel het altaarstuk dat tussen 1509 en 1511 door Quinten Massijs 
(1456/1466 - 1530) was gemaakt voor de schrijnwerkersgilde.   De nood Gods was een drieluik dat op het centrale 145

paneel de Bewening van Christus toonde en op de zijluiken de Heilige Johannes in de olie en de Onthoofding van 
Johannes de Doper, de patroonheiligen van de schrijnwerkers.  146

 Van Beaumont schreef in zijn verslag dat Quinten Massijs aanvankelijk een smid was en dat hij uit liefde voor 
de dochter van een schilder vier jaar lang schilderkunst studeerde in Rome. Massijs zou verliefd geweest zijn op de 
dochter van Frans Floris en zij zou geen smid, maar een schilder gewild hebben als echtgenoot. Bij zijn terugkeer uit 
Rome schilderde Massijs een wesp op het doek van De val van de Engelen in de schilderkamer van Frans Floris. Floris 
had niet meteen door dat Massijs de wesp had geschilderd omdat ze zo levensecht was. Hij was opgetogen over zijn 
kunnen en zou uiteindelijk zijn goedkeuring voor een huwelijk tussen zijn dochter en Massijs gegeven hebben.  Het 147

verhaal over Quinten Massijs was zeer gekend in de vroegmoderne tijd. Het keerde terug in verschillende reisgidsen, 
maar er waren ook twijfels over. Van Beaumont schreef dat de juistheid van dit verhaaltje in zijn reisgids le peintre 
amateur et curieux van Guillaume Pierre in vraag werd gesteld.  Ook andere reizigers twijfelden aan de juistheid van 148

het verhaal. Frans Floris was namelijk pas dertien toen Massijs stierf en sommige reizigers schreven dat Massijs de 
dochter van Rubens, in plaats van die van Frans Floris, ten huwelijk vroeg.  Gijsbert Frederik van Dedem schreef nog 149

een ander verhaal op in zijn verslag. Volgens hem was het Rubens die schilderkunst ging studeren om de hand van een 
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vrouw te kunnen krijgen.  Het blijft onduidelijk of het verhaal waar was, wat wel met zekerheid kan gezegd worden, 150

is dat het gretig werd opgepikt in de vroegmoderne reisgidsen. 
 De kathedraal had veel kapellen waaronder De kapelle van het hoogweerdige die was afgesloten met een 
marmeren hek dat de strijdende en zegevierende kerk moest representeren. Het hek verbeeldde de strijd tegen de 
reformateurs. Verder had de kapel een altaar met tabernakel en een opmerkelijke, marmeren communiebank.  De 151

Onze-Lieve-Vrouwekapel had een wit, marmeren altaar met basreliëfs en over het altaarstuk uit 1587 in de kapel van de 
schoolmeesters en de zeepzieders zei Van Beaumont het volgende:  

Ergert uld niet als gij in de kapelle der schoolmeesters in het autaar stuk, verbeeldende den Heyland onder de 
leeraars, vind de beeltenissen, zoo als Luther, Calvijn en Cralimus, doorgaans verbeeld werden. De schilder 
dagte daarmede de valsche leeraars, daar Christus mede handelde, t best te kunnen vertonen. Andersins wist 
hij wel dat die ketters van later datum waren.  152

Het middenpaneel van het altaarstuk verbeeldt De terugvinding van Jezus in de tempel. Op het paneel hebben de Joodse 
schriftgeleerden zich vol nieuwsgierigheid rond Jezus geschaard. De opvatting om in die schriftgeleerden links 
onderaan op het paneel de portretten van Luther (met bril en rond gezicht) en Calvijn (met langwerpig gelaat en baard) 
te herkennen, is door een achttiende-eeuwse reisgids verspreid. De schriftgeleerden fungeerden in dit schilderij als 
rolmodel voor de Antwerpse leraars. Het bestuur had enkele van haar leden tussen de omstanders op het schilderij laten 
portretteren, aan ijdelheid hadden de leraars geen gebrek. Het is uitgesloten dat de twee grootste protestantse uitdagers 
van de katholieke kerk in hun rangen zouden zijn opgenomen.  153

Illustratie 1: Christus onder de schriftgeleerden (Frans I Francken, 1587). Altaarstuk voor de kapel van de 
schoolmeesters en de zeepzieders in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
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De meeste reizigers beschreven in hun verslag elementen uit het interieur, al konden de aandachtspunten licht 
verschillen. Van Beaumont schreef dat er veel goud en zilver aanwezig was in de kathedraal en dat de koepel, waarop de 
hemelvaart van Maria was afgebeeld, vanuit het koor zichtbaar was. Het koor zelf had volgens hem een zeer mooi altaar 
en verbeeldde een oude man die met uitgestrekte armen zijn zoon, de Heyland, aansprak die wat lager in een nis was 
uitgebeeld.  Albertus van Nietveld sprak over de fraaie sacristie, maar was voornamelijk onder de indruk van de 154

preekstoel die nauwelijks beschadigd was door de iconoclasten of beeldstormers uit het jaar 1566.  Van Beaumont 155

daarentegen vond net dat de slagen van houwers nog zeer duidelijk zichtbaar waren. Op 20 augustus 1566 woedde de 
onrust van de reformatie en de zoo nadelige beeldstormerije kort door de Antwerpse kathedraal.  156

 Jezuïetenkerk (vanaf 1773 Sint-Carolus-Borromeuskerk): zes reizigers  

In Antwerpen bouwden de jezuïeten de eerste kerk ter wereld die aan de voormannen Ignatius van Loyola en Franciscus 
Xaverius was toegewijd.  Kort na de aanvang van de vele kerkelijke bouwopdrachten onder impuls van de 157

aartshertogen bij het begin van de zeventiende eeuw, waren ook de jezuïeten met de bouw van barokke kerken in de 
Nederlanden begonnen. Voor de bouw van de Antwerpse Jezuïetenkerk werden vanaf omstreeks 1613 plannen gemaakt 
door de jezuïeten Franciscus Aguilon (1567-1617) en Pieter Huyssens (1577-1637).  Van begin af aan werkten ze 158

nauw samen met Peter Paul Rubens, hij maakte zelfs het ontwerp voor de gevel van de kerk die uiteindelijk tussen 1615 
en 1621 werd gebouwd.  159

 Tijdens zijn bezoek aan Antwerpen was Pieter de la Court (de Jonge) het meest onder de indruk van deze kerk, 
voornamelijk omwille van haar Italiaanse invloeden. Het klopt dat de Antwerpse jezuïeten aanvankelijk met het idee 
speelden om een imposante koepelkerk op te trekken, geïnspireerd door bouwprojecten van de orde in Italië zoals de 
Romeinse Gesù. Uiteindelijk gebeurde dat niet. De oversten in Rome gaven de voorkeur aan een traditioneel, eenvoudig 
en steviger ontwerp, voornamelijk om technische en financiële problemen te vermijden.  160

 Het gezelschap van Jan Jacob van Beaumont had belangstelling voor de vele kostbare materialen waarmee de 
kerk was gebouwd, maar ook voor de plafondschilderingen van Peter Paul Rubens.  Over het algemeen kreeg de 161

rijkelijke aankleding met marmer in het interieur veel aandacht van bezoekers. De marmeren bekleding van de muren 
en de witmarmeren zuilen zorgden voor een rijkelijk en antiek effect, dat ongezien was in de Nederlanden. Op vlak van 
versieringen had Rome de Antwerpse jezuïeten geen beperkingen opgelegd. Op het ogenblik van de bouw van de 
Antwerpse jezuïetenkerk waren dergelijke marmerbekledingen zelfs in Rome zeer uitzonderlijk en vonden ze 
hoofdzakelijk slechts een toepassing voor de aankleding van grafkapellen.   162

 Albertus van Nietveld had het tijdens zijn bezoek aan de kerk over de kunstwerken van Rubens en van Dyck 
die er hingen, maar ook de marmeren beelden waarmee het interieur was gedecoreerd en het zilverwerk van de sacristie 
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trokken zijn aandacht. Hij vond het positief dat in de Antwerpse jezuïetenkerk zowel in het Vlaams, het Frans als in het 
Latijn werd gepredikt.  163

 Na de brand van 18 juli 1718 is de kerk nooit meer hersteld in haar stralende schoonheid van weleer.  Dat 164

Gijsbert Frederik van Dedem, Pieter Hulft en Adriana de la Court de kerk bezochten zonder er meer informatie over te 
geven, klinkt dan ook niet zo vreemd.  Pieter de la Court (van der Voort), Pieter van der Meersch, Leonard Thomas de 165

Vogel, François Hovius en Meinard Johan Macaré bezochten de jezuïetenkerk helemaal niet. 

 Sint-Jacobskerk: zes reizigers 

Albertus van Nietveld en Jan Jacob van Beaumont rapporteerden in hun reisverslag gelijkaardig over hun bezoek aan de 
Sint-Jakobskerk. Ze waren beiden erg onder de indruk. Het gezelschap van Albertus van Nietveld vond ze zelfs de 
fraaiste kerk die ze ooit hadden gezien.   166

 In 1585 herwonnen de katholieken in Antwerpen de controle over de Sint-Jacobskerk van de calvinisten. De 
kerk was op dat moment nog niet afgewerkt. Enkel een houten dak bedekte het schip en het transept. De hele 
gemeenschap droeg bij tot de afwerking van de kerk. In 1604 werd ze gewijd. Jaren later, op het moment dat het kapittel 
werd gesticht, bevond de kerk zich in een schuldencrisis. Er was te veel geld uitgegeven aan de rijkelijke afwerking van 
de kerk. Tegelijkertijd moest de parochiekerk concurreren met de jezuïeten die hun eerste kerk in Antwerpen wilden 
bouwen. De kerkmeesters wilden dat Sint-Jacobs de kerk bij uitstek bleef voor de Antwerpse elite. De strijd tussen de 
jezuïeten en Sint-Jacobs legt de mechanismen bloot van te veel uitgaven en investeringen in pracht en praal, met als 
doel om nieuwe rijkdom aan te trekken, ten koste van de gewone bevolking.  De stichting van een nieuw kapittel in 167

1657 moest de dominantie van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen bestendigen. 
 Van Nietveld en van Beaumont hadden voornamelijk aandacht voor het marmer dat aanwezig was in de kerk. 
Ze schreven over het zwart-wit marmeren altaar met daarop het beeld van de heilige Jacobus, maar ook over de 
zorgvuldig uitgehouwen marmeren balustrades en beelden in de kerk. De marmeren balustrade die het koorgestoelte 
afsloot voor de rest van de ruimte is, samen met het koor, gebouwd tijdens de periode waarin er vaak geldtekort was. 
Het geld dat aan de kerk werd geschonken voor armen werd vaak gebruikt om de rijkelijke afwerking van de kerk 
mogelijk te maken. De Sint-Jacobskerk was hoe dan ook een elitair project door en voor elites en ze stond symbool voor 
de rijke Antwerpse gemeenschap.  De balustrades in de gangpaden symboliseerden de scheiding tussen de parochiale 168

en de private ruimtes in de kerk. Over de installatie van het doksaal, dat het schip moest scheiden van het priesterkoor, 
was er veel discussie. Uiteindelijk kwam het er toch. In 1685 was het koor zo goed als klaar.   169

 Tot slot schreven Van Beaumont en Van Nietveld ook over het feit dat de grafkapel van Peter Paul Rubens zich 
in deze kerk bevond.  De overige bezoekers, Adriana de la Court, Leonard Thomas de Vogel, François Hovius en 170

Pieter de la Court (van der Voort), gaven geen extra informatie over de kerk in hun verslag. Pieter de la Court (de 
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Jonge), Pieter Hulft, Pieter van der Meersch, Gijsbert Frederik van Dedem en Meinard Johan Macaré bezochten de kerk 
niet. 

 Sint-Michielsabdij (norbertijnen): vijf reizigers  

De Sint-Michielsabdij aan de Scheldeoever, die bewoond werd door norbertijnen, was een echte trekpleister in 
Antwerpen.  Ze was gesticht in de twaalfde eeuw en viel net zoals veel andere Antwerpse gebouwen ten prooi aan het 171

iconoclasme van 1566. Op het einde van de zestiende eeuw was de abdij in zeer slechte staat. Pas in de jaren 1660 
kende het gebouw terug de pracht en praal van voor de religieuze troebelen. Onder abt Johannes Chrysostomus van der 
Sterre (1629-1652) beleefde de abdij als het ware een gouden tijdperk. Het gebouw werd aanzienlijk hersteld en heel 
wat schilder- en beeldhouwkunst werd aangekocht.  Albertus van Nietveld had het in zijn verslag over werken van 172

Peter Paul Rubens in deze kerk, al benoemde hij ze niet bij naam.  Over de doeken van Rembrandt, van Dyck, 173

Jordaens, Metsu en het werk van Rafael schreef hij niets. Adriana de la Court was in haar verslag vol lof over de 
kolossale religieuze muurschilderijen van de abdij.  Barbara Haeger beargumenteert dat abt van der Sterre 174

kunstwerken liet maken die de kern van de contrareformatie moesten propageren, maar tegelijkertijd ook de perceptie 
over de norbertijnen in Antwerpen moest beïnvloeden. De Sint-Michielsabdij moest een blijvend monument zijn dat 
altijd zou herinneren aan de aanwezigheid van de orde in deze stad.  175

 Jan Jacob van Beaumont schreef in zijn verslag over de afmetingen van de grote eetzaal (90 voeten lang en 22 
voeten breed). Hij schreef ook dat er na elke maaltijd werd voorgelezen aan de norbertijnen en dat Isabella van Bourbon 
begraven lag in de abdij.  Voor meer informatie over de Sint-Michielsabdij verwees van Beaumont zijn lezer opnieuw 176

naar het Antwerpse gidsje. Vergun mij nu al wederom waarde vriendt, dat ik van dese kostbare abdije wijnig melde, ik 
zoude indien ik het niet waarde deed, er te kort aan doen.  Pieter Hulft, Leonard Thomas de Vogel en Meinard Johan 177

Macaré bezochten de Sint-Michielsabdij zonder er op in te gaan in hun verslag. Pieter de la Court (de Jonge), Pieter van 
der Meersch, Pieter de la Court (van der Voort), Gijsbert Frederik van Dedem, Adriana de la Court en François Hovius 
bezochten de abdij niet. 

 Sint-Pauluskerk: vijf reizigers  

De Sint-Pauluskerk in Antwerpen was een voormalig dominicanenklooster. In de verslagen van de reizigers wordt 
ernaar verwezen als  het dominicanenklooster, het klooster van de predikheren of de Sint-Pauluskerk. Na de kathedraal 
was de dominicanenkerk het rijkst aan schilderijen. De mooiste waren De Kruisdraging van van Dyck en De Geseling 
van Christus van Rubens.  Adriana de la Court vermeldde dat ze in de kerk een werk van Rubens en een werk van van 178

Dyck zag.  Ook Albertus van Nietveld vermeldde de aanwezigheid van een Rubens in de kerk, maar Van Beaumont 179
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was de enige die ook aangaf dat het ging om De geseling van Christus.  Verder schreef hij dat hij weinig van de kerk 180

kon zien omdat ze net op het moment van zijn bezoek werd schoongemaakt. Daarom verwijst hij voor meer informatie 
opnieuw naar het gidsje over de Antwerpse kerken en kloosters.  Pieter de la Court (de Jonge), Pieter Hulft, Pieter van 181

der Meersch, Pieter de la Court (van der Voort), François Hovius en Meinard Johan Macaré bezochten de kerk niet. 

 Sint-Walburgiskerk: drie reizigers 

Slechts drie reizigers vermeldden in hun verslag een bezoek aan de Sint-Walburgiskerk, de oudste kerk van Antwerpen. 
François Hovius bezocht de kerk samen met zijn gezelschap, maar gaf er geen extra informatie over in zijn verslag. Het 
gezelschap van van Beaumont bezocht ze eveneens, maar kon er niet veel zien omdat alle schilderijen met zwarte 
doeken bedekt waren. Hij schrijft dat er op het moment van zijn bezoek een voornaam persoon werd begraven.  182

Albertus van Nietveld had bij zijn bezoek aan de kerk meer geluk. Hij schreef dat er veel werken van Rubens hingen.  183

In 1609 en 1610 had Peter Paul Rubens een triptiek van De kruisoprichting geschilderd voor de Sint-Walburgiskerk.  184

Het was het eerste grote werk dat Rubens maakte na zijn terugkeer uit Italië en het trok veel bekijks.   185

5.2 Brussel  

Negen van de dertien reizigers brachten een bezoek aan Brussel. De reizigers die er geen halthielden waren Pieter de la 
Court (van der Voort), Pieter van der Meersch, François Hovius en Gijsbert Frederik van Dedem. Pieter de la Court (de 
Jonge) schreef in zijn verslag niets over bezoeken aan Brusselse kerken, maar wel dat ze in geen geval te vergelijken 
waren met de Antwerpse, die hij veel indrukwekkender vond.  Leonard Thomas de Vogel bezocht de Brusselse 186

kathedraal en een klooster, maar hij gaf er geen informatie over in zijn verslag. Hij deelde zelfs niet mee over welk 
klooster het ging. 

 Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele: zes reizigers  

De kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele was een collegiale kerk gewijd aan Sint-Michiel waar in 1047 een 
kapittel ter ere van Sint-Goedele werd gesticht. Sommige reizigers schreven in hun verslag over een bezoek aan de Sint-
Michielskerk, anderen hadden het over de kathedraal van Sint-Goedele. Het ging wezenlijk om hetzelfde gebouw. De 
Brusselse kathedraal sloot qua stijl aan bij de Brabantse vroege gotiek en meer specifiek leunde ze aan bij de kerken uit 
de Champagnestreek door het gebruik van een inwendige loopgang, gekoppelde zuilen, triforia met vrijstaande 
kolommen en kolonnetten en een nog primaire vorm van venstervulling.  De collegiale Sint-Goedelekerk werd in de 187

zestiende eeuw tijdens de beeldenstorm zwaar geplunderd. Later werd de kerk voorzien van een rijk 
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barokpatrimonium.  Van het oorspronkelijke meubilair van het hoofdkoor en de benedenkerk was nauwelijks iets 188

bewaard gebleven. Naast de zestiende-eeuwse godsdiensttroebelen, kreeg de kerk te maken met aanpassingswerken of 
wijzigende functies waardoor de oorspronkelijke koorafsluiting, het koorgestoelte, de altaren of afsluitingen ervan, maar 
ook de kapellen en orgels verdwenen. Tijdens de Franse Revolutie raakten ook de laatste oorspronkelijke elementen van 
de kerk beschadigd of verdwenen ze.   189

 Over het algemeen schreven de reizigers weinig over de Brusselse kathedraal en waren de meningen erover 
verdeeld. Het gezelschap van Pieter de la Rue was niet onder de indruk van het gebouw. Ze vonden dat er niets 
bijzonders te zien was, terwijl Meinard Johan Macaré net versteld stond van de mooie schilderijen die in de kathedraal 
hingen.  Albertus van Nietveld schreef in zijn verslag niets over het kerkgebouw, maar wel dat verschillende 190

schilderijen in de kathedraal de diefstal en bewaring van het Heilig Sacrament uitbeeldden.  De achttiende-eeuwse 191

kunst in de Zuidelijke Nederlanden scheerde geen hoge toppen, maar de werken die Van Nietveld in 1770 in Sint-
Goedele aantrof, waren kennelijk wel het bezichtigen waard. Ter gelegenheid van het 350ste verjaardag van het Heilig 
Sacrament van Mirakelen, werd in 1720 een reeks schilderijen met de geschiedenis - legende - ervan besteld door 
Brabantse abten en abdissen. Enkele schilderijen uit die reeks kwamen in de kathedraal terecht. In 1735 werd de reeks, 
naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de bevrijding van de protestantse overheersing, nog eens aangevuld met 
acht schilderijen.  Voorts bezochten ook Gisbert Cuper en Leonard Thomas de Vogel de kathedraal, al gaven ze er 192

geen beschrijving van in hun verslag. Cuper verwees wel naar het overzicht van Guicciardini voor een uitgebreide 
bespreking van het gebouw.  193

  
Illustratie 2: Interieur van de Brusselse kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele (1770) 
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 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Laken): drie reizigers 

Gisbert Cuper, Adriana de la Court en Albertus van Nietveld bezochten de dertiende-eeuwse parochiekerk van Laken,  
maar niemand schreef er uitvoerig over. Gisbert Cuper vermeldde het wonderbeeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Laken 
dat zich er bevond.  Het dertiende-eeuwse Mariabeeld werd door veel katholieke gelovigen vereerd en het werd ook 194

uitgedragen bij de jaarlijkse processies. Het beeldje was gemaakt van polychroom hout en er werden miraculeuze 
eigenschappen aan toegeschreven.  

 Minderbroederklooster: twee reizigers 

Het oorspronkelijke klooster werd gebouwd in de dertiende eeuw door franciscaanse bedelmonniken of 
minderbroeders.  Begin zeventiende eeuw werd het hoogkoor in barokstijl vernieuwd onder impuls van Albrecht en 195

Isabella. Van 1667 tot 1670 heerste de pest in Brussel en stonden de minderbroeders de bevolking bij. Als dank voor die 
steun, kregen ze van de stad een nieuwe barokgevel voor hun kerk. De barokgevel verdween ook weer snel, samen met 
andere delen van het klooster bij de Franse bombardementen in 1695 op Brussel. De Negenjarige Oorlog was toen aan 
de gang.  Het klooster werd nadien pas heropgebouwd tot de versie die de reizigers uit het bronnencorpus te zien 196

kregen. Jan Jacob van Beaumont bezocht het minderbroederklooster in 1764 met pater Leemans. Het klooster had een 
grote bibliotheek, maar het beschikte volgens hem over weinig kostbare geschriften. De minderbroeders bewaarden in 
hun kloosterkerk ook een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw-van-Vogelzang. Van Beaumont was er erg van onder de 
indruk. Het Mariabeeld stond in een kapel met kanarievogels en verwees naar de Mariakapel "Vogelenzang". Rond die 
kapel waren de dertiende-eeuwse minderbroeders aanvankelijk gevestigd toen ze nog geen toestemming hadden 
gekregen om een klooster op te richten. In tegenstelling tot van Beaumont, vond Albertus van Nietveld niets 
opmerkelijk aan de kloosterkerk. 

 Karmelietenklooster: twee reizigers 

In het karmelietenklooster zag van Albertus van Nietveld hoe de processie voor de volgende dag werd voorbereid. Ook 
het gezelschap van Adriana de la Court bracht een bezoek aan dit klooster. Het is onduidelijk wie welk 
karmelietenklooster bezocht. In Brussel had je namelijk het klooster van de ongeschoeide karmelieten en dat van de 
ongeschoeide karmelietessen. 

 Jezuïetenkerk: twee reizigers 

De jezuïeten arriveren in 1585 in Brussel, samen met de troepen van Alexander Farnese. Met de steun van Farnese 
overwonnen zij de weerstand van het stadsbestuur tegen hun vestiging. In 1589 verwierven ze een eigen klooster en 
vijftien jaar later openden ze hun jezuïetencollege.  Pieter de la Rue woonde met zijn gezelschap een preek bij in de 197

Brusselse jezuïetenkerk. Het gezelschap van Albertus van Nietvelt kreeg er een rondleiding door pater van Dale. 

!58

 Gisbert Cuper, Je suis party de Deventer pour l'armée le 20 du mois de may 1706, et je me suis trouvé à Arnhem le même soir, (Koninklijke 194

Bibliotheek Den Haag, 72 D 14 en 14a), f. 157. 

 Roel Jacobs, Een geschiedenis van Brussel (Tielt: Lannoo, 2004), 63. 195

 P.J. Goyens, "Beknopte geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster te Brussel," De Brabander 4, nr. 11-12 (1925): 181-6. 196

 Jacobs, Een geschiedenis van Brussel, 170.197



 Sint-Jans en Sint-Stevenskerk der Miniemen: één reiziger  

Ook de miniemen slaagden er in de zeventiende eeuw in om zich te vestigen in Brussel. Opnieuw onder de impuls van 
de aartshertogen Albrecht en Isabella die inspanningen deden om de Habsburgse autoriteit te herstellen door de 
oprichting van kloosters in het hele gebied.  De miniemen kregen de opdracht te interveniëren in de stedelijke 198

samenleving en een maatschappelijke verandering op poten te zetten die de relatie tussen God en de bevolking moest 
herstellen. Ze moesten zich ook inspannen op de zeden te doen terugkeren naar de stad. In ruil daarvoor kregen ze in 
1616 de toestemming om zich te vestigen in Brussel en in 1621 legde Isabella de eerste steen van het klooster en de 
kerk die gewijd zou zijn aan Sint-Jan en Sint-Steven. Eind zeventiende-eeuw werd beslist om de op dat moment half 
afgewerkte kerk te herbouwen. De werken begonnen in 1700.  Toen Gisbert Cuper Brussel bezocht in 1706 was de 199

nieuwe kloosterkerk nog in opbouw. De nieuwe kerk werd pas in 1715 voltooid. Cuper schreef in zijn verslag dan ook 
alleen maar over de processie die er gehouden werd ter ere van Sint-Jan en niets over het gebouw zelf.   200

 Jan Jacob van Beaumont, die pas in 1764 Brussel bezocht, kon wel de afgewerkte miniemenkerk bezichtigen. 
Op aanraden van pater Leemans deed hij dat ook. Van Beaumont schreef in zijn verslag dat de kerk het privilege van 
aflaat van zonden had.  201

5.3 Mechelen 

Mechelen vormde voor achttiende-eeuwse reizigers vaak niet meer dan een tussenstop tussen Antwerpen en Brussel. De 
meesten bleven er niet langer dan een halve dag.  Meer dan een eeuw voordien was dat nog helemaal anders. In de 202

tweede helft van de zestiende eeuw werd Mechelen verheven tot religieus centrum als zetel van een aartsbisdom. 
Niettemin kende de stad ook veel rampzalige jaren met de beeldenstorm in 1566, de Spaanse furie in 1572 en de 
Engelse furie in 1580. Toen aartsbisschop Granvelle in 1559 zijn intrek nam in Mechelen werd het een belangrijk 
geestelijk centrum, maar onder het calvinistisch bewind tot 1585 kende het een vrij sombere periode.    203

 Het bestuur van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621) bracht Mechelen enige herademing met 
tijdelijk economisch herstel. Kerken en andere gebouwen die vernield waren door de beeldenstormers werden hersteld 
en in de schilderkunst zorgden plaatselijke kunstenaars zoals Michiel Coxie (1499-1592) voor een culturele 
heropleving. Verschillende kloosterorden vestigden zich omwille van de veiligheid binnen de stad en onder impuls van 
de contrareformatie verschenen er ook nieuwe orden zoals de jezuïeten.   204

 In de zeventiende eeuw had de stad nog steeds te kampen met pestepidemieën als gevolg van de oorlogen, die 
bovendien gepaard gingen met zware militaire lasten. De achttiende eeuw bracht eerst een achteruitgang door de 
nasleep van de oorlogen tegen Lodewijk XIV, maar onder de Oostenrijkse Habsburgers (1713-1792) ontstond opnieuw 
een periode van rust en relatieve bloei.  Van belang voor het stadsbeeld van Mechelen onder het bestuur van Jozef II 205

(1780-1790) was het 1000-jarig Sint-Romboutsjubileum in 1775. Ter gelegenheid hiervan werden talrijke oude gevels 
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opgeknapt. Bovendien voorzag het stadsbestuur premies voor het afbreken van houten gevels en werden er veel nieuwe 
burgerhuizen opgetrokken.  Reizigers die op dat moment Mechelen bezochten, moeten zeker het verschil gemerkt 206

hebben met een eerder bezoek aan de stad. Zeven van de dertien reizigers uit het bronnencorpus van dit onderzoek 
brachten een bezoek aan Mechelen.  

 Sint-Romboutskathedraal: vier reizigers  

De bouw van de kerk startte in de dertiende eeuw ter ere van de heilige Rumoldus. Bij de oprichting van het 
aartsbisdom in Mechelen in 1559 werd de kerk verheven tot kathedraal. Nadien vonden nog een reeks bouwcampagnes 
plaats als gevolg van de zestiende-eeuwse godsdienstoorlogen. Tijdens het calvinistische bewind van 1580 tot 1585 
werden er protestantse erediensten gehouden in de Mechelse kathedraal en verdween alles wat herinnerde aan de 
rooms-katholieke diensten uit het gebouw.  François Hovius bezocht de Sint-Romboutskathedraal in 1778 en vond ze 207

zeer groot en zindelijk. Dat de toren met de twee beiaarden, die hij kunstig noemde, onafgewerkt was, vond hij 
opmerkelijk.  Jan Jacob van Beaumont schreef in zijn verslag dat indien de oude en toch wel hoge Sint-208

Romboutstoren afgewerkt was geweest, ze de grootste ter wereld had kunnen zijn.  Ook in de achttiende eeuw was 209

Mechelen voornamelijk bekend omwille van haar 97,28 meter hoge toren. De bouw ervan startte in het midden van de 
vijftiende eeuw en zou moest oorspronkelijk zo een 167 meter hoog worden. Door geldtekort, religieuze twisten en 
wisselende politieke machtsverhoudingen slaagde men daar niet in en in 1520 werd de verdere bouw van de toren 
definitief stilgelegd.  210

 Jan Jacob van Beaumont schreef dat de relieken van Sint-Romoldus - of Sint-Rombouts - bewaard werden in 
een zilveren reliekschrijn boven het groot altaar. Het hoogaltaar was in 1665 vervaardigd door Lucas Faydherbe, de 
beeldhouwer die een belangrijke rol vervulde in de barokke aankleding van de kathedraal. Volgens van Beaumont werd 
het kistje met de relieken van Sint-Rombouts jaarlijks op 7 februari in een processie rondgedragen.  François Hovius 211

schreef in zijn verslag dat er recentelijk veel nieuwe schilderijen en een nieuw orgel in de kathedraal waren geplaatst.  212

Hij gaf niet aan over welke schilderijen hij het had en wat voor hem recent betekende, maar er hingen op dat moment 
wel werken van Anthony van Dyck, Michiel Coxie, Peter Paul Rubens en Gaspar de Crayer in de kathedraal. In 1630 
schilderde van Dyck een Christus aan het kruis die eerst in de Minderbroederskerk hing, maar later in de kathedraal 
terecht kwam. Ook De marteling van Sint-Joris van Coxie was er te zien en van Rubens hing Het Laatste Avondmaal 
er.  Verder schreef Hovius over de aanwezigheid van verschillende grafmonumenten van Mechelse aartsbisschoppen. 213

Ook Pieter Hulft en Adriana de la Court bezochten de Sint-Romboutskathedraal tijdens hun verblijf in Mechelen, maar 
ze schreven er geen extra informatie over op in hun verslag.  

  

!60

 Eeman, Kennes en Mondelaers, Bouwen door de eeuwen heen, xxiii.206

 Eeman, Kennes en Mondelaers, Bouwen door de eeuwen heen, 434 ev.207

 Hovius, Journaal eener reise gedaan met 't gezelschap Semper Idem, 1370.208

 Van Beaumont, 1764. Journaal van eene omtrent drie maandige reijse, f. 92.209

 Eeman, Kennes en Mondelaers, Bouwen door de eeuwen heen, 434 ev.210

 Van Beaumont, 1764. Journaal van eene omtrent drie maandige reijse, f. 92.211

 Hovius, Journaal eener reise gedaan met 't gezelschap Semper Idem, 1370.212

 Van Strien, De ontdekking van de Nederlanden, 188. 213



 Norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal: drie reizigers  

Aan de norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal werd tussen 1662 en 1672 een barokke kloosterkerk 
bijgebouwd. De eerste steen werd gelegd in 1662, de eerste mis vond plaats in 1670 en de plechtige inwijding in 
1674.  Van Beaumont benadrukte dat ze als mannengezelschap niet binnen konden in het klooster en dus enkel de 214

kerk konden bekijken. De kerk was vrij klein en had halve pilaren die uit de muren kwamen en gebouwen waren van 
zwart marmer. Van Beaumont schreef dat die pilaren in combinatie met de witte muren de kerk een seer stoute 
grootsheijd gaven.   215

 Gereformeerde reizigers toonden op reis door Brabant en Vlaanderen vaak ook een zwak voor barokke 
beeldhouwkunst. Bij een bezoek aan Mechelen was het gebruikelijk dat de monumentale preekstoel van het 
norbertinessenklooster, Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal werd bezocht. Jan Jacob van Beaumont schreef dat het 
preekgestoelte eruit zag als een lauriertak met daaronder de heilige Robertus of Norbertus. Van Beaumont had moeite 
met de namen van heiligen en dat kwam ook tot uiting in zijn verslag: uld weet ik ken alle de heijlige niet, zij weeten 
van ons ook niet alles.  Zijn reactie geeft meteen ook aan dat hij katholieke gelovigen als anders beschouwde. Hij leek 216

te denken in termen van wij-en-zij. Toch geef Gerrit Verhoeven aan dat gereformeerde reizigers over het algemeen geen 
aanstoot namen aan de engelen en de heilige Norbertus die de houtsnijders Vervoort en Verhaegen uit het eikenhout 

hadden gecreëerd.  Ook de gezelschappen van Leonard Thomas de Vogel en François Hovius brachten een bezoek aan 217

het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal.  

 Minderbroederkerk, Sint-Janskerk, Sint-Pieters-en-Pauluskerk en de pastorij: één reiziger 

Adriana de la Court bezocht in vergelijking tot de andere reizigers meer Mechelse kerken. Zij ging met haar gezelschap 
ook langs bij de Minderbroederskerk, de Sint-Janskerk en de Sint-Pieters-en-Pauluskerk. Ze gaf er wel geen extra 
informatie over in haar verslag. Over de Sint-Pieters-en-Pauluskerk schreef ze dat het een jezuïetenkerk was, maar over 
de Sint-Janskerk zei ze bijvoorbeeld niet dat De Aanbidding der Koningen van Peter Paul Rubens er hing.   218

 Het gezelschap van Meinard Johan Macaré bezocht Mechelen in 1785 en maakte er een wandeling die langs 
een pastorij ging. In het verslag wordt niet gespecificeerd waar die precies gelegen was, maar het ging 
hoogstwaarschijnlijk om de pastorij van Leest uit 1776.  

5.4 Leuven  

Vijf van de dertien reizigers brachten een bezoek aan Leuven. Pieter de la Court (de Jonge), Pieter Hulft, Pieter van der 
Meersch, Pieter de la Court (van der Voort), Gijsbert Frederik van Dedem, Albertus van Nietvelt, Leonard Thomas de 
Vogel en Meinard Johan Macaré deden dat niet. Leuven was dé universiteitsstad van de Zuidelijke Nederlanden. Met 
destijds twee- tot drieduizend studenten was ze de grootste van de Nederlanden.  In Leuven wilde het gezelschap van 219

Jan Jacob van Beaumont auditoria bezoeken. Het gezelschap was erg geïnteresseerd in geneeskunde en van Beaumont 
schreef dan ook vrij uitgebreid over zijn bezoek aan de universiteit. Uiteindelijk was het gezelschap verrast dat de 
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meeste auditoria er net als kerken uit zagen. Van Beaumont schreef dat ze rondom gedecoreerd waren met 
beeldhouwwerken die de lessen die er gehouden werden, moesten weerspiegelen.  220

  
 Sint-Pieterskerk: drie reizigers  

Zowel Gisbert Cuper als Jan Jacob van Beaumont waren onder de indruk van de Sint-Pieterskerk. Van Beaumont vond 
het gebouw in zijn totaliteit zeer prachtig en schreef dat in 1606 de toren van de kerk was ingestort door een hevige 
storm. Hij schreef die informatie over uit zijn reisgids en integreerde ze in zijn relaas over Justus Lipsius. De toren zou 
ingestort zijn op het moment dat Lipsius op zijn sterfbed lag.  Cuper benadrukte in zijn verslag dat de kerk qua 221

architectuur de pracht van het stadhuis evenaarde, maar dat het gebouw vanbinnen wel minder goed was ingericht. Toch 
vond hij dat de kerk mooi versierd was met schilderijen, standbeelden en andere ornamenten.  Ook François Hovius 222

bezocht de Sint-Pieterskerk, maar hij gaf er geen informatie over in zijn reisverslag. Over het algemeen hadden de 
reizigers uit het bronnencorpus weinig aandacht voor deze kerk.  

 Sint-Michielskerk: drie reizigers  

De Leuvense Sint-Michielskerk was een jezuïetenkerk uit het midden van de zeventiende eeuw. Deze driebeukige 
basilicale kerk typeerde de zeventiende-eeuwse kerkbouw in de Nederlanden. Ze was in de Nederlanden voor het eerst 
in de Brusselse jezuïetenkerk toegepast. Snaet en Baisier stellen dat deze bouwstijl in de Nederlanden als zeer modern 
en Italiaans werd beschouwd. In het begin van de 17de eeuw werden in het noorden van Italië namelijk nog steeds 
kerken gebouwd met een basilicaal opstandsysteem.  Hoe dan ook: het gebouw viel niet echt in de smaak bij het 223

gezelschap van Jan Jacob van Beaumont. De gebeeldhouwde preekstoel die binnen stond daarentegen wel. Het gestoelte 
verbeeldde de zondeval en de verlossing door Christus in marmer en hout. Van Beaumont vond het zeer kunstig en hij 
schreef dat op de leuning een arend, een duif, een pauw, een aap, maar ook Adam en Eva waren afgebeeld.  In 224

tegenstelling tot van Beaumont vond Gisbert Cuper de kerk zowel vanbinnen als aan de buitenkant zeer mooi. Cuper 
had vooral aandacht voor de schilderijen die het verhaal van het paradijs verbeeldden.  Pieter de la Rue bezocht de 225

kerk met een rondleiding.  226

 Sint-Geertrui-abdij: twee reizigers  

In Leuven logeerde Gisbert Cuper met zijn gezelschap in de Sint-Geertrui-abdij al waren ze er niet echt van onder de 
indruk.  Ook Adriana de la Court bezocht de abdij van de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus met haar 227

gezelschap. Ze schreef dat de vele vertrekken mooi waren bemeubeld en dat ze met een soort behang geborduurd waren 
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dat zo mooi was dat het leek alsof het geschilderd was. Verder vermeldde ze dat aartshertogin Maria Elisabeth van 
Oostenrijk er ooit had gelogeerd.  228

Illustratie 3: De Sint-Geertrui-abdij van Leuven (1659) 

5.5 Aalst 

Slechts twee van de dertien reizigers brachten een bezoek aan Aalst. Aalst vormde vaak een tussenstop op het traject 
Gent-Brussel. Vanuit Aalst trok het gezelschap van Jan Jacob van Beaumont naar Gent. 

 Sint-Martinuskerk : twee reizigers  

Op het moment dat het gezelschap van Jan Jacob van Beaumont de Sint-Martinuskerk bezocht, werd de biecht 
gehouden. Hij schreef dat de kerk mooie schilderijen had.  Pieter de la Rue was in zijn verslag over het interieur van 229

de kerk dan ook net dat tikkeltje preciezer. Hij benoemde in zijn verslag het altaarstuk van Rubens: Sint-Rochus die de 
pestlijders geneest. Voor veel reizigers was het een verrassing om in de Aalsterse kerk een echte Rubens aan te treffen. 
Daarnaast waren de verschillende stadia van de pestziekte er goed op te herkennen.  In de zeventiende eeuw kwamen 230

pestepidemieën nog frequent voor. Het is dus niet verwonderlijk dat de Sint-Rochusdevotie erg levendig bleef op 
verschillende plaatsten.  Pieter de la Rue gaf ook mee dat hij erg onder de indruk was van het aanwezige 231

Christusbeeld.   232
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5.6 Gent 

Negen van de dertien reizigers brachten een bezoek aan Gent. De vier reizigers die Gent niet bezochten waren Pieter 
Hulft, Pieter van der Meersch, Pieter de la Court (van der Voort) en Gisbert Cuper. De meest bezochte kerkgebouwen 
waren de Sint-Baafskathedraal en de kerk van de Sint-Pietersabdij.  

 Sint-Baafskathedraal: zeven reizigers  

De kathedrale periode vangt theoretisch gezien aan met de vestiging van een bisdom in Gent, 1559-61, hetzij met de 
benoeming van de eerste bisschop Cornelius Jansenius in 1565, of zijn intrede te Gent in 1568. Voor het 
kunstpatrimonium vangt ze aan op het einde van de zestiende eeuw. Vanaf het einde van de zestiende eeuw tot het einde 
van het Ancien Régime is er aan intense kunstschepping gedaan in de Sint-Baafskathedraal. Vandaag wordt haar 
patrimonium tot de meest merkwaardige van West-Europa gerekend.  Het kunstpatrimonium van de kathedraal en de 233

groei ervan was innig verstrengeld met het leven van de parochie, het kapittel en het bisdom:  

Opdrachtgevers en schenkers, raadgevers en inspirators, kunstenaars en ambachtslieden  hebben gezamenlijk 
de vormgeving ervan bepaald. Tegen druk van buitenaf om het barok meubilair op te ruimen heeft het 
kerkbestuur met standvastigheid weten te weerstaan.  234

François Hovius maakte een stop in Gent op zijn tweede reis. Hij schreef van alle reizigers die Gent bezochten, het 
meest uitgebreid over de Sint-Baafskathedraal. Hij lichtte kort het ontstaan van de kerk toe samen met enkele 
belangrijke momenten uit haar geschiedenis. Hovius maakte ook een beschrijving van het interieur in zijn verslag. Hij 
had het over het preekgestoelte en de kunstwerken die in de kathedraal hingen.  
 De predikstoel was vervaardigd door Laurent Delvaux. Het gestoelte had drie bas-reliëfs en kon langs twee 
zijden worden betreden. Verder had het een marmeren voetstuk dat "de waarheid" en "de tijd" uitbeeldde.  De 235

informatie die Hovius neerschreef in zijn verslag over de preekstoel was beknopt, maar correct. Ook Jan Jacob van 
Beaumont had het in zijn verslag over de dubbele trap van het preekgestoelte. Hij verwees zijn lezers voor meer 
informatie door naar de gids Le peintre amateur et curieux.  De preekstoel van de Sint-Baafskathedraal, vervaardigd 236

tussen 1741 en 1745, wordt volgens Elisabeth Dhanens beschouwd als een van de meest volmaakte rococowerken in de 
Nederlanden. De drie bas-reliëfs die Hovius vernoemde, zijn de drie figuratieve marmeren medaillons op de kuip van 
het gestoelte. Het middelste stelt de geboorte van Christus voor als hoopvol symbool van de verlossing; rechts heb je de 
bekering van Sint-Paulus, links die van Sint-Bavo. Ze waren exempels die aan de gelovigen werden voorgehouden. De 
allegorische beelden waar Hovius over sprak, staan aan het voetstuk van de stoel en verbeelden de tijd als een 
gevleugelde oude man, en de waarheid als een jonge vrouw die hem het open boek toont. Elisabeth Dhanens geeft aan 
dat de allegorie geïnspireerd is op de groep van Bernini de waarheid door de tijd ontsluierd, waarvan echter alleen de 
waarheid voltooid werd (Rome, Galleria Borghese).  237

 Hovius was erg lovend over het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Hij schreef dat de twee broers werden 
beschouwd als de eersten die kleuren vermengden met olieverf. Voorts merkte hij op dat de kleuren van het schilderstuk 
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ondanks hun ouderdom nog in goede staat verkeerden.  Ook Albertus van Nietveld vermeldde het Lam Gods in zijn 238

verslag. De andere reizigers die de Sint-Baafskathedraal bezochten, gingen er niet op in.  
 Hovius schreef ook over de aanwezige schilderijen van Otto van Veen, Gaspar de Crayer en Peter Paul 
Rubens.  Hij weidde er niet over uit en verwees voor meer informatie over de kunstwerken naar enkele bladzijden uit 239

de gids Curieux et facile pour la connoissance des tableaux et sculptures pour la Flandre et Brabant (193-9). Die gids 
zou overigens een fout gemaakt hebben volgens Hovius. Op pagina 196 werd vermeld dat het schilderij van Rubens, de 
bekering van de H. Bavo, de kroonafstand van Karel V aan zijn zoon Philips afbeeldde. Dat zou niet overeenstemmen 
met wat in de andere gids stond die Hovius op zak had. Op pagina drie van de Description des plus fameux tableaux que 
l'on trouve dans les eglises et autres defices dans la ville de Gand zou staan dat op de desbetreffende Rubens de heilige 
Amandus werd afgebeeld terwijl hij schenkt aan de armen en de heilige Bavo ontvangt in zijn abdij.  Sint-Amandus 240

en Sint-Bavo werden beschouwd als de beschermers van de stad Gent, maar nog belangrijker is dat Hovius, afgaande op 
zijn verslag, kritisch leek om te gaan met de informatie uit verschillende reisgidsen. 
 Pieter de la Rue bekeek de werken van Peter Paul Rubens die in de kathedraal hingen. De intrede van Bavo 
werd in 1624 door Peter Paul Rubens voltooid voor het nieuwe hoogaltaar. Het hoogaltaar bleef slecht driekwart-eeuw 
ter plaatse, na 1702 werd het alweer vervangen, maar het schilderij zelf bleef wel in de kerk. Het werd overgeplaatst 
naar de Sint-Sebastiaankapel. Het schilderij werd later nog verschillende keren verplaatst.  De onthoofding van Sint-241

Jan de Doper die door Gaspar de Crayer in 1658 werd geschilderd, was een renaissance-interpretatie van het aloude 
motief van de Johannesschotel: een naturalistische voorstelling van het afgehouwen hoofd van Sint-Jan op de schotel 
van Salome. Op het schilderij wordt de schaal door vier knielende engelen gedragen.  242

 Albertus van Nietveld was de enige reiziger die schreef over de triptiek van Frans Pourbus de Oudere 
(1545-1581) uit 1571.  Op de zijluiken waren de besnijdenis en de doop van Christus voorgesteld en op het 243

middenpaneel werd hij verbeeld onder de schriftgeleerden. Van Nietveld schreef dat Christus op het schilderij de Joodse 
leraars ondervroeg en dat eronder portretten van Maarten Luther, Johannes Calvijn, Huldrych Zwingli en anderen te 
zien waren. Het schilderij had een belangrijke historische waarde omwille van de veertig vooraanstaande personen die 
er op afgebeeld waren. Naast de genoemde vertegenwoordigers van de reformatie, stonden op het centrale paneel ook 
portretten van onder meer Karel V, Filips II, de hertog van Alva, bisschop Jansenius en kardinaal Granvelle. Op het 
middenpaneel werden aanhangers van de rooms-katholieke en van de gereformeerde godsdienst samengebracht, 
wellicht in de hoop een onderlinge toenadering teweeg te brengen. Toch gingen de meesten volledig op in hun disputen 
waardoor er weinig aandacht was voor het woord van Christus.  Het is onduidelijk hoe Van Nietveld het tafereel 244

interpreteerde omdat hij in zijn verslag alleen maar meedeelde dat onder de gedaantes van de joodse leraars de 
portretten van Luther, Calvijn, Zwingli etc. te zien waren.  Hij beoordeelde het niet per se als zijnde provocerend. Hij 245

gaf ook niet aan of de informatie uit een reisgids afkomstig is.  
 Wat van Nietveld schreef over de triptiek lijkt sterk op wat Jan Jacob van Beaumont schreef over de Christus 
onder de schriftgeleerden van Frans Francken die hij in de Antwerpse kathedraal had gezien. Van Beaumont gaf toen 
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aan dat de schriftgeleerden wel vaker sterk gelijkend op Luther en Calvijn werden afgebeeld. Van Beaumont 
beschouwde het als een gemene streek van katholieken wat het in geen geval was. In tegenstelling tot van Beaumont 
nam van Nietveld er geen duidelijk standpunt over in. Wanneer Jan Jacob van Beaumont de Sint-Baafskathedraal in 
1764 bezocht, vond hij dat het gebouw de schoonheid van de andere kerken in Gent nog niet evenaarde. Hij verwachtte 
dat dat in de toekomst wel het geval zou zijn omdat tijdens zijn bezoek arbeiders bezig waren met de plaatsing van twee 
orgels en de afwerking van het interieur met marmer. Meinard Johan Macaré, Adriana de la Court en Leonard Thomas 
de Vogel, bezochten de kathedraal zonder er meer uitleg over te geven in hun verslag. 

Illustratie 4: De onthoofding van Sint-Jan de Doper (Gaspar De Crayer, 1658) 

  

  

  
 Sint-Pietersabdijkerk: zeven reizigers  

De Sint-Pietersabdij en -kerk lagen op dezelfde site en werden dus meestal tegelijk bezocht. François Hovius was 
opnieuw de enige reiziger die een stukje ontstaansgeschiedenis meegaf in zijn verslag. Hij baseerde zich daarvoor op de 
Flandria Illustrata van Antonius Sanderus.  De barokke Sint-Pieterskerk die de reizigers zagen was gebouwd tussen 246

1629 en 1651 op het puin van de gesloopte oorspronkelijke romaanse kerk. De godsdiensttroebelen in Gent hadden de 
Sint-Pietersabdijkerk vrijwel volledig verwoest. De nieuwe heropgebouwde kerk moest een contrareformatorische 
boodschap dragen, ze moest de vitaliteit van het katholicisme uitstralen.   

!66
 Sanderus, Flandria illustrata, 250.246

Bron: barok in Vlaanderen, Vlaamse kunstcollectie, https://
barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/kunstwerk/
de-onthoofding-van-sint-jan-de-doper. 

https://barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/kunstwerk/de-onthoofding-van-sint-jan-de-doper
https://barokinvlaanderen.vlaamsekunstcollectie.be/nl/kunstwerk/de-onthoofding-van-sint-jan-de-doper


Het gebouw zou oprijzen als een feniks uit zijn as en beloofde een plaats te worden voor de actieve verspreiding 
van het contrareformatorische programma in de Zuidelijke Nederlanden, naar het voorbeeld van de Romeinse 
moederkerk.  247

De zeventiende-eeuwse Sint-Pietersabdijkerk was één van de eerste koepelkerken in de Zuidelijke Nederlanden en ook 
de stijl ervan was voor de Nederlanden eerder atypisch. Vaak wordt gezegd dat ze de stijl van Sint-Pieterskerk in Rome 
imiteert. Toch geeft Morel aan dat de eigenlijke Italiaanse architectuur in de betekenisgeving van het gebouw niet 
zozeer van belang was. Het koepelelement of de typische Italiaanse gevel fungeerden als media die de overwinning van 
de contrareformatie moesten communiceren. Van loutere imitatie is geen sprake aangezien ook niet-Italiaanse elementen 
werden aangewend, zoals de klokkentoren aan de koorzijde van de kerk. Morel spreekt van een adaptatie van een 
Italiaanse traditie aan de lokale Gentste contrareformatorische strijd.   248

 Een algemeen beeld van de kerk kwam nauwelijks in de verslagen aan bod. De focus lag voornamelijk op het 
interieur, de schilderijen en het meubilair van de kerk. François Hovius schreef dat zijn gezelschap de abdij zeer mooi 
en ruim vond en dat onder de indruk waren van de ruimtelijke inplanting van de site door het grote plein dat eraan 
verbonden was. Het gezelschap van Adriana de la Court was enorm enthousiast: de kerk was een van de beste die gesien 
hebbe.  Toch schreef ze er verder niets over in haar verslag. Ook Leonard Thomas de Vogel en Meinard Johan Macaré 249

bezochten de Sint-Pietersabdijkerk zonder er meer informatie over mee te geven in hun verslag. Pieter de la Rue was de 
enige reiziger die aangaf dat hij onder de indruk was van de kerkkoepel.  250

 Qua interieur zorgden de Brusselse tapijten voor de meeste verwondering. Albertus van Nietveld schreef dat de 
tapijten zeker tweehonderd jaar oud waren en hun kleuren goed hadden behouden. Jan Jacob van Beaumont had het 
over hun kostbaarheid en François Hovius vergeleek de Brusselse tapijten uit de abdij met het werk van de Gobelins in 
Parijs.  De tapijtkunst was de belangrijkste tak van de Brusselse kunstindustrie in de vroegmoderne tijd. Alleen door 251

de hoogste uitvoeringskwaliteit aan te houden en door met steeds nieuwe ontwerpen te komen, kon ze zich staande 
houden in een zeer concurrerende markt, zoals met de Gobelins in Parijs.  Het gezelschap van Hovius was het meest 252

onder de indruk van de tapijten naast het koor die het leven en de reizen van de apostelen Petrus en Paulus verbeeldden. 
Deze tapijten waren, zo schrijft Hovius, in 1567 geplaatst door de 56ste abt van de abdij. De man zou uiteindelijk 
gestorven zijn aan hartzeer nadat beeldenstormers de altaarstukken en beeldhouwwerken in zijn kerk hadden 
vernield.   253

 Zowel van Beaumont als Hovius benadrukten dat ze eveneens onder de indruk waren van de aanwezige 
schilderkunst. Hovius beschreef twee schilderijen aan de ingang van de kerk die de geschiedenis van Sint-Aloysius 
verbeeldden. Ze zouden alvorens ze in de Sint-Pieterskerk terechtkwamen van Jezuïeten zijn geweest.  Zowel van 254

Beaumont als Hovius bezochten de bibliotheek en de refter van de abdij. De bibliotheek keek uit op weides en er hingen 
volgens van Beaumont veel treffelijke kunstwerken.  De grote zaal had een kunstig geschilderd plafond met basreliëfs 
en ook Hovius maakte daarover een opmerking in zijn verslag. Van Beaumont schreef dat de refter van de abdij zeer 
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vorstelijk was aangekleed en dat de prelaat bij etenstijd telkens op het einde van de ruimte op een verhoogd stuk ging 
zitten met twee kanunniken naast zich.   255

 Qua meubilair trok het groot altaar de aandacht. Het was volledig van zilver en volgens van Beaumont zeer 
kostbaar. Ook Hovius was onder de indruk. Hij voegde toe dat het altaar gedeeltelijk was verguld en dat het samen met 
de kandelaars in de kerk gemaakt was in Gent.  Pieter de la Court (de Jonge) bezocht de "grote abdij" zonder aan te 256

geven over welke abdij in Gent hij het precies had. Aangezien de Sint-Baafsabdij op dat moment nog maar uit een klein 
stuk van haar oorspronkelijke omvang bestond en het Spanjaardenkasteel op de site was neergezet door Karel V, is het 
aannemelijk dat de la Court het over de Sint-Pietersabdij had. 

 Sint-Michielskerk: drie reizigers 

De gezelschappen van Jan Jacob van Beaumont, Adriana de la Court en Pieter de la Rue bezochten de Sint-
Michielskerk. Ook hier kon je, net zoals in de Sint-Baafskathedraal, de predikstoel langs twee trappen betreden. Van 
Beaumont schreef dat onder de predikstoel de heilige Michael was afgebeeld terwijl hij een zevenkoppig monster 
doodde met bliksem. Van Beaumont hield het kort voor deze kerk en beëindigde zijn verslag erover met de volgende 
zin: uld hebt nu al zoo veel patientie met 't lesen van mijn kerken verhaal geoeffent dat ik uld met 't verder relaas van 
dese kerk die anders wel waard is dat men er weet in vertoeve, niet zal op houden.  257

 Begijnhoven (drie reizigers)  

Gent had in de vroegmoderne tijd twee begijnhoven: het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen dat in Gent eerder 
bekend stond als het Klein Begijnhof en het Oud-Begijnhof Sint-Elisabeth. Pieter de la Court (de Jonge) bezocht beide 
begijnhoven met zijn gezelschap, maar hij gaf er geen extra informatie over mee in zijn verslag. Jan Jacob van 
Beaumont en François Hovius bezochten het begijnhof nabij de Sint-Pietersabdij zonder dit begijnhof specifiek bij 
naam te noemen. Hovius schreef dat het zeer groot was en dat er naar schatting nog zes à zevenhonderd begijnen 
leefden.  Op basis van die beschrijving ga ik ervan uit dat beide reizigers het over het Klein Begijnhof hadden dat in 258

de Lange Violettestraat gelegen is, niet ver van de Sint-Pietersabdij. Eddy Stols schrijft dat achttiende-eeuwse reizigers 
vaak meer begrip konden opbrengen voor begijnhoven, dan voor bijvoorbeeld kloosters, omdat het sociale nut ervan 
door reizigers werd erkend. In Gent leefden in 1773 ongeveer 600 begijnen samen. Volgens sommige reizigers bood dit 
samenleven een oplossing voor de overlast van meisjes en was het een remedie voor prostitutie.   259

 Pieter de la Court (de Jonge) bezocht het vrouwenklooster in Gent.  Opnieuw is het onduidelijk over welk 260

klooster hij het had. Het kon gaan om het klooster van de ongeschoeide karmelietessen, maar ook om het 
cisterciënzinnenklooster Nieuw Ter Hage of dat van de zwartzusters in Gent. Het is moeilijk om te achterhalen welk 
vrouwenklooster hij bedoelde aangezien hij er opnieuw geen verdere informatie over neerschreef in zijn verslag.  
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5.7 Sas van Gent 

Opmerkelijk is dat vier van de dertien reizigers kerken bezochten in Sas van Gent, wat meer is dan het aantal reizigers 
dat naar Brugge trok. Voor veel reizigers uit de Republiek lag Sas van Gent op de route naar Vlaanderen of Brabant 
omdat ze een overtocht maakten via Terneuzen. Vanuit Sas van Gent voeren reizigers gemakkelijk tot in Gent. 

 Hervormde kerk: vier reizigers 

Het gezelschap van Albertus van Nietveld bezocht de hervormde kerk van Sas van Gent. Deze kerk was in 1747 
getroffen door brand tijdens de belegering van de Fransen. Sinds 1750 was ze heropgebouwd dus tijdens het bezoek van 
van Nietveld aan Sas van Gent in 1770 was ze al opnieuw te bezichtigen.  Ook François Hovius bezocht deze kerk, als 261

katholiek, en ook hij vermeldde in zijn verslag dat de kerk in 1747 was afgebrand. Over Sas van Gent schreef Hovius 
overigens nog wat historische informatie over uit deel XI van de Vaderlandse Historie.  262

 Pieter de la Rue was iets vager in zijn verslag over Sas van Gent. Hij had het over een bezoek aan de kerk.  In 263

1729 had je in Sas van Gent een katholieke schuurkerk en de hervormde kerk. Het is waarschijnlijker dat Pieter de la 
Rue het in zijn verslag over de hervormde kerk had. Het gezelschap van Jan Jacob van Beaumont maakte een tochtje 
vanuit Gent naar Sas van Gent en hij schreef dat ze daar de kerk die tot het jaar 1748 tot de Republiek behoorde, 
bezochten.  Ook van Beaumont had het over de hervormde kerk. 264

5.8 Brugge 

Slechts drie van de dertien reizigers brachten een bezoek aan Brugge.  

 Onze-Lieve-Vrouwekerk: drie reizigers  

François Hovius schreef over de hoge en spitse toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en dat je ze daardoor al van op 
zee kon zien. In de sacristie kreeg zijn gezelschap twee priestergewaden van gouden stof, fijne parels en andere 
edelstenen te zien. Deze gewaden werden enkel gebruikt op Pasen. Verder zagen ze geëmailleerde beeldjes die de 
begrippen geloof, hoop, liefde, barmhartigheid, waarheid en gerechtigheid verbeeldden. Er werd aan Hovius verteld dat 
ze gestolen waren uit het kabinet van de aartshertogen Albrecht en Isabella.   265

 Hovius schreef ook over de marmeren Madonna met kind die gemaakt was door Michelangelo. Het beeld zou 
oorspronkelijk voor de stad Genua gemaakt zijn, maar omdat het schip waarop het zich bevond door Hollanders was 
gekaapt, zou het in Amsterdam terecht gekomen zijn. In Amsterdam was het voor een kleine prijs opgekocht door een 
Brugse koopman die het op zijn beurt aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk had geschonken.  Het gezelschap van Jan Jacob 266
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van Beaumont leek iets minder enthousiast te zijn over de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Enkel het marmeren Mariabeeld 
waar ook Hovius over schreef, leek hen aan te spreken.   267

 De kerk had ook een houten Christophorusbeeld ter ere van de heilige Christoffel dat zo groot was dat het meer 
tot ontsiering dan versiering van de kerk leidde, schreef Hovius.  Deze uitspraak kan naast een smaakoordeel even 268

goed als een kritiek worden beschouwd op de overdreven versieringen in veel van de katholieke kerken in de 
Nederlanden of op barokke kerkinterieurs in het algemeen. Adriana de la Court bezocht de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
zonder er extra informatie over te noteren in haar reisverslag. 

 Het Engels Klooster: drie reizigers  

Het Engels Klooster Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth was een klooster van augustinessen. Jan Jacob van Beaumont 
schreef dat het een kleine, maar zeer mooie koepelkerk had. Het klooster had ook een klein altaar dat zijn gezelschap 
mooi vond omdat het van marmer was. Hij gaf ook aan dat hij er in 1753 al eens was geweest en toen de mogelijkheid 
had gehad om de gezangen deser gevangene of opgeslotene dames te aanhoren.  Ook het gezelschap van François 269

Hovius hield halt bij het Engels Klooster. Hij schreef er in zijn verslag bijna exact hetzelfde over als van Beaumont: een 
kleine kerk, gebouwd in 1739 en ingericht met een volledig marmeren altaar.  Adriana de la Court bezocht het 270

klooster zonder er informatie over te noteren in haar reisverslag.  

 Sint-Donaaskathedraal: twee reizigers 

Ook over haar bezoek aan de Sint-Donaaskathedraal gaf Adriana de la Court geen informatie in haar verslag. Het 
gezelschap van François Hovius bezocht het gebouw in het gezelschap van een kannunik. Hovius was heel uitgebreid in 
zijn verslag over deze kathedraal. Hij schreef over enkele belangrijke historische figuren die er begraven lagen en over 
de grafschriften bij de vele tombes ter nagedachtenis van de Brugse bisschoppen. De kathedraal was gebouwd in de 9de 
eeuw, maar omdat ze vooraan wat scheef was, behoorde ze volgens Hovius niet tot de mooiste kerken van 
Vlaanderen.   271

 In de rest van zijn verslag schreef Hovius over de kunstwerken die hij in de kathedraal zag. Hij had het over de 
aanbidding der herders van de kunstschilder Otto van Veen (1556-1629) en een uitmuntend stuk van Gillis Backereel in 
de Sint-Carolus Borromeuskapel dat heiligen verbeeldde die de communie uitdeelden aan pestlijders.  In het koor 272

hingen acht grote schilderijen van Jan van Orley (1665-1735) die het leven en de wonderwerken van Christus 
verbeeldden. Er hingen ook acht Brusselse tapijten die gemaakt waren bij Van den Boogh. Het gezelschap vond ze zeer 
mooi, maar Hovius schreef dat ze de schoonheid van de tapijten in de Sint-Pietersabdij van Gent niet konden 
evenaren.  In de sacristie kreeg het gezelschap van Hovius zilverwerk te zien en twee kleine schilderijen van Rubens 273

die de apostelen Paulus en Petrus verbeeldden. Ook de relikwieën van Sint-Donaas werden er bewaard en de 
aanbidding der koningen van Jan van Eyck hing er. De begraafplaats van van Eyck bevond zich eveneens in de 
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kathedraal, naast de grote ingang. Hovius vond dat de kathedraal zeer rijkelijk versierd was en zijn gezelschap was nog 
het meest onder de indruk van het met zilver vergulde bassin dat zo groot was dat er mens kon in baden. De Sint-
Donaaskathedraal werd uiteindelijk omstreeks 1800 gesloopt.  274

 Sint-Jakobskerk: twee reizigers  

De parochiekerk van Sint-Jacobs had volgens het gezelschap van Hovius niets bijzonders uitgenomen een fraai stuk 
boven het altaar, geschilderd door van Bosschaert. Het schilderstuk verbeeldde de marteldood van de apostel Jacobus.  275

Ook Adriana de la Court bezocht de Brugse Sint-Jakobskerk.  

 Heilig Bloedkapel: één reiziger  

Jan Jacob van Beaumont was de enige reiziger die de Heilig Bloedkapel bezocht. Het Heilig Bloed werd er bewaard in 
een klein, langwerpig glas dat in een ijzeren schrijn was opgeborgen. Het was een typisch rooms-devotioneel gebruik 
om als gelovige het relikwie van het Heilig Bloed te kussen.  Van Beaumont schreef ook dat er een schilderij in de kapel 
hing waarop het Heilig Bloed uit een spons werd geknepen.  276

5.9 Oostende 

In Oostende bezocht het gezelschap van François Hovius de Sint-Pieterskerk. Hij schreef over het kunstwerk van 
Gaspar De Crayer dat er hing, maar over het kerkgebouw zelf schreef hij niets.  Gerrit Verhoeven schreef dat een 277

dagje Oostende in de meeste reisgidsen in het teken stond van het vreselijke beleg waarbij de stad volledig in puin werd 
gelegd bij het begin van de zeventiende eeuw. Daarbij ruimde pas in 1604 het geuzenleger het veld. Ook in Les Délices 
des Pay-Bas (311) wordt daarover gesproken.  278

5.10 Duinkerken 

Jan Jacob van Beaumont schreef in zijn verslag dat er in Duinkerken maar één stadskerk was naast de diverse 
kloosterkerkjes. François Hovius schreef in zijn verslag dat er in Duinkerken een maison de commerce was waarin de 
gereformeerde godsdienst werd uitgeoefend.  Het is niet duidelijk of het gezelschap dit handelshuis bezocht of er 279

enkel iets over schreef.  
 Voorts bezocht Jan Jacob van Beaumont er de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, een kapel die door 
zeelieden of oorlogslui bezocht werd vooraleer ze op zee gingen. Ze ontvingen er het ultimum vale.  Hovius bezocht 280

de Sint-Eligiuskerk die op het moment van zijn bezoek gedeeltelijk door een brand vernield was. Niettemin vond hij het 
een ruim en luchtig gebouwd. De kerk was ook de begraafplaats van de beruchte kaper Jan Bart die tijdens de Spaanse 
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Successieoorlog bekendheid had verworven. Tot slot verwees Hovius nog naar de gids Le methode curieux et facile 
pour la connoissance des tableaux (274-7) die de schilderkunst van de Sint-Eligiuskerk becommentarieerde.   281

5.11 Kortrijk 

Drie van de dertien reizigers brachten een bezoek aan Kortrijk.  

 Sint-Maartenskerk: twee reizigers  

Pieter van der Meersch bezocht de Sint-Maartenskerk in het voorjaar van 1700. Hij volgde ook met veel aandacht de 
processie van Sint-Maarten die op dat moment door de stad trok. Confessionele pijnpunten werden op zo een moment 
ontweken.  Ook François Hovius bezocht de Sint-Maartenskerk en zijn gezelschap was er best wel van onder de 282

indruk. Hovius vond het een net en ruim gebouw ook al schreef hij enkele alinea's verder dat de kerk niet groot was. Er 
werd hem verteld dat de kerk in het begin van de 13de eeuw was gesticht door de graaf van Vlaanderen. Hovius was ten 
uijterste verwondert over de fraijheid en goede smaak welke er heerste. Het koor en groot altaar waren volledig van 
marmer net zoals grote stukken van de rest van de kerk. Alles is deftig en bevallig, door eene eenvoudige schoonheid, 
welke door geen onnoodige cieraden verduisterd wordt.  De zitbanken voor de kanunniken in het koor waren van 283

mahoniehout en op één van de kerkmuren waren de graven en gravinnen van Vlaanderen tot de laatste overleden keizer 
toe afgebeeld. In de kerk hing ook een kunstwerk van Anthony van Dyck, maar daar gaf Hovius geen extra informatie 
over.  284

5.12 Rijsel 

Rijsel was de hoofdstad van Frans Vlaanderen en sinds 1667 onder Frans bestuur. Het lag twee dagreizen van Parijs en 
was een vaste trekpleister voor toeristen in de Lage Landen.  Jan Jacob van Beaumont en François Hovius waren de 285

enige reizigers die met hun gezelschap een bezoek brachten aan Rijsel. Het gezelschap van van Beaumont bezocht heel 
wat kerken, maar geen enkele vonden ze echt bijzonder waardoor hij er geen extra informatie over neerschreef. Ze 
bezochten de kerk van de kapucijnen, die van de dominicanen, de collegiale kerk van Sint-Pieter, die van de recolletten, 
de kerk van Sint-Stephanus, Sainte-Catherine en Saint-Etienne (jezuïeten).  286
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 Kerk van de recolletten 

François Hovius bezocht de kerk van de recolletten en zag er verschillende stukken van de schilders Arnold de Vuez en 
Anthony van Dyck.  Over het gebouw zelf schreef hij dat het luchtig en stout was. Het grote altaar verbeeldde een 287

Christus aan het kruis verbeeldde.   288

 Kapucijnenkerk 

Het gezelschap van Hovius vond de kapucijnenkerk het meest interessant. Deze kerk had drie altaarstukken van Peter 
Paul Rubens: de Heilige Franciscus van Assisi ontvangt het Christuskind uit handen van Maria, de aanbidding der 
Herders en het grootste stuk verbeeldde de kruisafneming. De laatstgenoemde vonden ze één van Rubens' mooiste 
werken.   289

 Sint-Pieterskerk 

François Hovius bezocht de collegiale of parochiekerk van Sint-Pieter. Hij vond het een groot en ruim gebouw en hij 
schreef dat Boudewijn V van Rijsel (*1067), graaf van Vlaanderen en stichter van de kerk, in het midden van het koor 
begraven lag. Zijn gezelschap bezocht ook de kapel van Onze-Lieve-Vrouw waar een graftombe stond ter 
nagedachtenis van Lodewijk van Male (*1384), zijn echtgenote en zijn dochter. Op de tombe lag een koperen beeld van 
de graaf van Vlaanderen tussen dat van zijn echtgenote en dochter.   290

5.13 Doornik 

Eddy Stols schreef dat het achttiende-eeuwse Doornik voornamelijk werd geassocieerd met zijn militaire 
versterkingen.  In 1745 was in Doornik en het nabijgelegen Fontenoy slag geleverd. Een tijdlang zag het er naar uit 291

dat de Fransen het onderspit zouden delven. Het liep anders, de Oostenrijkers, Engelsen en Hollanders leden een zware 
nederlaag.  Niettemin nam Jan Jacob van Beaumont tijdens zijn bezoek aan Doornik de tijd om met zijn gezelschap de 292

kathedraal en de Sint-Martinuskerk te bezoeken. Uit zijn verslag blijkt dat hij daar alleszins geen spijt van had.  

 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal: één reiziger 

Jan Jacob van Beaumont en zijn gezelschap waren erg onder de indruk van de kathedraal: het trotse en zware gewelf 
hebben onse verwaardering telkens vermeerdert, en ons doen aanneemen een spijt of berouw dat wij te Rijsel zoo lang 
nutteloos, gebleven zijn.  Van Beaumont schreef dat er door de hoge gewelven perfect een bovenkerk had kunnen zijn. 293
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Hij schreef ook over de vijf torens van de kathedraal. De basreliëfs die rustten op de acht marmeren pilaren vond hij 
prachtig. Hij was ook onder de indruk van een wit marmeren beeld van een kind met een open boek op de knieën.  
 In de kathedraal van Doornik bevond zich de bevrijding van de geesten uit het Vagevuur, een groot altaarstuk 
van Rubens uit 1635. Het was het resultaat van een opdracht voor de toenmalige bisschop van Doornik, Jacob 
Maximiliaan Villain van Gent. Hij wilde het laat-middeleeuwse dodenaltaar van de kerk doen opbloeien en de traditie 
van bidden voor de doden - samen met de doctrine van het vagevuur - promoten. De hele opzet was een poging om in 
navolging van het Concilie van Trente zijn bisschoppelijke autoriteit in Doornik te versterken. Tegelijkertijd wilde de 
bisschop zich openlijk afzetten tegen de wijze waarop protestanten omgingen met de dood. Rubens kreeg nauwgezette 
instructies van de bisschop over de iconografie. Elk detail van het altaarstuk moest de tocht verbeelden van de zielen uit 
het vagevuur tot in het paradijs.  294

 Tot de Franse Revolutie bevond het schilderij zich op het einde van het koor. Het is opmerkelijk dat van 
Beaumont, die aangaf dat hij erg onder de indruk was van de kathedraal, er niets over neerschreef in zijn verslag. Het 
kunstwerk dat Rubens in opdracht van bisschop Villain maakte voor de kathedraal van Doornik vormt een exponent van 
zijn hele herbekledingsprogramma. Villain volgde de eisen van het Concilie van Trente tot op de letter. Hij zette zeer 
veel mogelijkheden in om de Doornikse geloofsgemeenschap opnieuw tot het katholicisme te brengen. Christine Göttler 
schrijft dat dezelfde gretigheid waarmee bisschop Villain hervormde, ook terug te vinden was bij andere Vlaamse 
bisschoppen uit die periode.  295

Illustratie 5: De bevrijding van de geesten uit het Vagevuur (Peter Paul Rubens) 
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Sint-Martinuskerk: één reiziger 

In zijn verslag maakte van Beaumont een vergelijking tussen de Sint-Martinuskerk in Doornik en de Sint-Pietersabdij 
van Gent.  

Ik heb uld veel verhaalt van de kerk van d'abdij van St Pieter te Gent, als ik uld nu diergelijks vertelde van St 
Martinus kerk alhier zoo zoude uld mogelijk zeggen dat ik ongelijk was aan mij selfs of dat ik veel opsneed, 
maar ik mag, evenwel niet afzijn dit over heerlijk gebouw te roemen. t was ons, zonderling, gerecomandeert 
en overtrof nogtans onse verwagtinge.  296

De Doornikse Sint-Martinuskerk overtrof zijn verwachtingen. Het koperen hek dat het koor afsloot, vond hij 
uitneemend schoon. Het altaar was nochtans met minder zilver afgewerkt dan dat van de Sint-Pietersabdij en zowel de 
voetstukken als de kapitelen van de marmeren pilaren waren verguld. Van Beaumont spoorde zijn lezer aan om de kerk 
met eigen ogen te komen bezichtigen omwille van de vele kostbaarheden die er aanwezig waren. In de tussentijd 
verwees hij hem naar Les Délices des Pays-Bas.  297

5.14 Valenciennes 

Jan Jacob van Beaumont bezocht onderweg naar Valenciennes een abdij waarvan hij het oksaal, ook wel de orgeltribune 
genoemd, zeer mooi vond. Hij schreef dat het gebouw 36 pilaren had en dat er naast het grote altaar twee hoge 
marmeren colonnes stonden in de vorm van kandelaars. Het gezelschap vond het een stoute vertooninge. Het koor was 
versierd met 27 zilveren relikwieën die jaarlijks op 8 september in Valenciennes in processie werden rondgedragen. Eén 
ervan, werd hen verteld, was zelfs zo zwaar dat er een wagen met vier paarden voor nodig was om door de stad te laten 
bewegen.   298

 Kathedraal  

De kathedraal van Valenciennes was een ruim gotisch gebouw waar het gezelschap van van Beaumont niet van onder de 
indruk was. Van Beaumont schreef over de legende die zegt dat de stad in het jaar 1008 geteisterd werd door de pest en 
dat een zekere heremiet de maagd Maria om verlossing vroeg. Daarop zouden de engelen Valenciennes met een koord 
omringd hebben waardoor de stad voor verder onheil beschermd was. Het desbetreffende koord werd in een zilveren 
relikwiekast bewaard.  299
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5.15 Bergen 

 Sint-Waltrudiskerk  300

Het reisgezelschap van van Beaumont noemde de kathedraal van Bergen in Henegouwen uitmuntend. Hun reisknecht 
vertelde dat het gebouw in de lengte even groot was als Saint-Paul in Londen, maar dat de laatstgenoemde groter was 
omdat ze rond is. De kathedraal van Bergen had 32 pilaren, gemaakt van blauw arduin. De witte beelden die ertegen 
geplaatst waren, zorgden voor een mooi contrast. Van Beaumont schreef dat de blauwe arduinsteen van de pilaren 
doorliep tot in de ribben van het gewelf: 

De kluijsen van het gewelf zijn van rode steen, zeer netjes als onse geevels en dus onbepleijstert, gemetselt, dit 
noemt men bij de metselaars, schoon gemetselt. Van alle de menigte der kerken, die wij gezien hebben, is dese 
d'eenige van die smaak, deselve is dus ook desen opzigte zeldsaam.  301

Tijdens zijn bezoek aan de kerk was er een dienst aan de gang. Het werd van Beaumont verboden de kerk nog langer te 
bezichtigen. Voor meer informatie over het kerkgebouw verwees hij zijn lezer dan maar naar de reisgidsen Les Délices 
des Pay-Bas en de Tegenwoordige staat van alle volkeren. Het gezelschap bezocht nog andere kerken in Bergen, maar 
omdat het zondag was, werden ze overal verhinderd om er lang te vertoeven.  302

5.16 Luik 

François Hovius vond de kerkgebouwen in Luik alle zeer schoon, en mogen men zegt onder de fraaijste gebouwen 
gereekend worden.  Tijdens zijn bezoek aan het kasteel van Luik kreeg hij een uitgestrekt uitzicht over de stad te zien. 303

Hij was meermaals verwonderd over het grote aantal kerken en kloosters in de stad. Hij schreef dan ook dat Luik 
voornamelijk uitmuntte in het hebben van veel fraaie kerken:  

Het getal der kerken en kloosters is hier zeer groot, waarom men Luik wel eens een paradijs voor de 
geestelijke noemt, welke reeds in vroeg tijden aldaar meenig vuldig en waar veel vermogen schijnen geweest 
te zijn.   304

Hovius koppelde de talrijke aanwezigheid van geestelijken in de geschiedenis van Luik aan de aanwezigheid van grote 
vermogens in de stad. Tijdens zijn bezoek aan Luik in 1778 bezocht Hovius met veel belangstelling ook enkele 
kloosters. Verder maakte hij in zijn verslag uitvoerig gewag van de moderne kostschool in Luik van uitgeweken Engelse 
jezuïeten, de Academie Angloise. Veel Engelse jongens gingen er reeds vanaf zesjarige leeftijd naartoe.  305
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Sint-Lambertuskathedraal: twee reizigers  

François Hovius schreef dat de Sint-Lambertuskathedraal zeer groot was en dat haar kapittel tot de beroemdste van 
Europa behoorde. Over het interieur was Hovius zeer kort. Hij schreef dat er achter en naast het koor verschillende 
graftombes van de bisschoppen van Luik te zien waren.  Jan Jacob van Beaumont bezocht de Sint-306

Lambertuskathedraal niet, maar hij verwees er wel naar in zijn verslag. Hij schreef aan zijn vriend dat er informatie over 
terug te vinden was in Les Délices des Pays-Bas. Van Beaumont had al bij zijn aankomst in Luik aangegeven dat het 
gezelschap het bezoeken van kerken intussen grondig beu was. 

 Sint-Jacobskerk: één reiziger  

Hoewel ze kerkbezoeken grondig beu waren, kon het gezelschap van van Beaumont niet afzien van een bezoek aan de 
Sint-Jacobskerk die gelegen was aan het benedictijnenklooster. Ze beschikte over twee levensgrote beelden in 
toetssteen. Ze had ook een zeer kunstige trap die je langs twee kanten kon betreden, die op het eerste verdiep op twee 
verschillende plaatsen uitkwam, maar eenmaal boven terug samenkwam.  Ook Hovius bracht met zijn gezelschap een 307

bezoek aan deze kerk en zijn verslag erover verschilde niet zo veel van dat van Jan Jacob van Beaumont. Bezoekers 
konden elkaar links en rechts de trap zien opgaan, maar kwamen ergens anders uit. Beide reizigers moeten dit 
opmerkelijk gevonden hebben.  

 Bisschoppelijk paleis, Sint-Pauluskerk en dominicanenkerk: één reiziger  

Hovius bezocht met zijn gezelschap het bisschoppelijk paleis dat net tegenover de Sint-Lambertuskathedraal gelegen 
was. In 1734 was dit paleis zwaar getroffen door een brand, maar in 1738 was het al heropgebouwd. Het interieur 
vonden ze over het algemeen niet bijzonder, er waren ook geen kostbare meubelen aanwezig. De audiëntiezaal en 
slaapkamer daarentegen vond hij zeer zindelijk en verguld.  Vervolgens trok zijn gezelschap met twee koetsen naar de 308

Sint-Pauluskerk, maar over dat kerkbezoek schreef Hovius geen informatie meer neer. 
 Over de dominicanenkerk, die in 1707 voltooid werd, schreef Hovius dat ze op coepelse wijze gebouwd was, 
rustende van binnen op steunpilaaren. De kleine altaren waren in nissen geplaatst en alles werd er volgens hem zeer 
goed onderhouden.  Ik heb niet kunnen achterhalen over welke kerk Hovius het hier precies had. Ik heb geen 309

dominicanenkerk, -klooster of -kapel teruggevonden in Luik. 

5.17 Spa 

Tijdens een wandeling door de stad bezocht Jan Jacob van Beaumont de tuin van de kapucijnen, een populaire activiteit 
in het achttiende-eeuwse Spa. Hij had ook kritiek op het stadsbestuur. Hij vond dat ze niets deden voor reizigers 
waardoor ze alles zelf moesten bekostigen. Dat was volgens van Beaumont ook zichtbaar aan de slechte wegen die naar 
de fonteinen leidden, de trekpleister waarvoor de meeste reizigers Spa bezochten. Overigens vond hij dat er te weinig 
wandelingen waren uitgestippeld in de buurt van die fonteinen.  De straatweg van Luik naar Spa dateerde uit 1772. 310
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Voor die tijd was het, zoals van Beaumont aangaf, echt afzien in dat gebied vol bossen, moerassen en veel steile 
hellingen.  Spa was destijds niet veel meer dan een lange brede straat met enkele zijstraten tussen groene heuvels. 311

Toch was de stad tijdens het seizoen een van de interessantste plaatsen in Europa. Van Strien schreef dat je nergens, ook 
niet in Aken, zo'n gevarieerd gezelschap tegenkwam als in Spa.  312

5.18 Stavelot 

Vanuit Spa reed het gezelschap van Jan Jacob van Beaumont naar het stadje Stavelot waar ze twee kerken bezochten.  

 Abdij van Stavelot 

Het gezelschap had weinig tijd waardoor ze de abdij niet van kamer tot kamer bezochten. Ook wanneer een geestelijke 
aan van Beaumont voorstelde om hem relikwieën in de sacristie te tonen, paste hij. Van Beaumont vond het wel 
opmerkelijk dat de abt van Stavelot ook de vorst van het Duitse rijk was waardoor die over geestelijk en wereldlijk 
gezag beschikte.   313

  
 Onderaardse kapel 

De tweede kerk was eigenlijk een onderaardse kapel, de grootste en hoogste die het gezelschap al had gezien. In de 
meeste onderaardse kapellen werden op dat moment geen diensten meer gehouden, maar volgens van Beaumont was 
dat wel het geval in die van Spa. In Spa splitste het gezelschap van van Beaumont op. Deutz bleef er nog enkele dagen 
om gebruik te kunnen maken van de helende wateren en de rest vertrok al naar Aken. Van Beaumont beëindigde zijn 
laatste brief bij aankomst in Aken.  314

5.19 Maastricht 

Het gezelschap van Leonard Thomas de Vogel bezocht de gereformeerde kerk, het klooster van de minderbroeders en 
nadien de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de oudste kerk van Maastricht.  Maastricht had talloze kerken en kloosters. Ze 315

was de meest zuidelijke stad van de Republiek en bijzonder geschikt om te koekeloeren op het katholicisme. 

5.20 Dordrecht  

 De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk: twee reizigers 

Het gezelschap van Jan Jacob van Beaumont vertrok vanuit Amsterdam naar Antwerpen. Onderweg hielden ze halt in 
Dordrecht om er de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te bezoeken. Van Beaumont schreef dat het gewelf van het 
gebouw geheel van steen was en op 56 arduinen zuilen rustte:  
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Om zig een denkbeeld van de grootte der kerk formen (…) gelieft te weeten dat de zuijlen omtrent 30 voeten 
van den anderen staan, dat het middelste gewelf over't kruijs met den grond gemeeten 82 voeten hoog is, en 
dat de kerk met den toren 331 voeten hoog en 125 voeten breedt is.   316

Voor deze informatie was van Beaumont ongetwijfeld afhankelijk van een uitgegeven reisgids of een rondleiding ter 
plaatse. Verder schreef hij dat de toren van de kerk geen spits had en dat langs beide zijden van het koor ommegangen 
of processies van de roomse geestelijkheid waren afgebeeld. Van Beaumont moet ergens gelezen of gehoord hebben dat 
een zekere heer Diodati een enorme som geld aan de kerk geschonken had waarmee gouden bekers en borden gekocht 
waren voor de viering van het Laatste Avondmaal. Verder vermeldde hij in zijn verslag dat er een gouden doopbekken 
en een voortreffelijke marmeren predikstoel aanwezig waren in de kerk. Pieter van der Meersch bezocht de kerk om de 
gebroeders de Witt te herdenken die afkomstig waren van Dordrecht. Johan en Cornelis de Witt waren in 1672 
vermoord door orangisten in Den Haag. Deze moord behoort tot de meest gedenkwaardige in de geschiedenis van de 
Republiek. Voor gereformeerden was het belangrijk om die gebeurtenis te herdenken.   317

5.21 Middelburg  

Gijsbert Frederik van Dedem en Jan Jacob van Beaumont brachten met hun gezelschap een bezoek aan Middelburg. 
Van Dedem bezocht enkele kerken en de abdij van Middelburg. Hij specificeerde niet om welke kerken het ging.  Van 318

Beaumont bezocht de Koorkerk die enkele wapens van de Zeeuwse adel huisde.  

5.22 Goes 

Albertus van Nietvelt en Jan Jacob van Beaumont bezochten als enige van de dertien reizigers Goes in Zeeland. Van 
Beaumont schreef er over de Grote of Maria Magdalenakerk: een grote kruiskerk waarbij de twee delen afgesloten 
waren van elkaar. In het ene deel werd gepredikt en daar was ook een zeer mooi orgel aanwezig. Het andere gedeelte 
van de kerk werd gebruikt voor het begraven van joden.  Van Beaumont vond het jammer dat de kerk slecht was 319

onderhouden. De vloer was zeer ongelijk en ook de wanden vroegen om renovatie. Van Beaumont schreef dat Goes ook 
een gereformeerde Duitse, een gereformeerde Franse en een lutherse kerk had. Albertus van Nietvelt bezocht de kerk 
van Goes. Hij gaf er geen extra informatie over, maar hoogstwaarschijnlijk had hij het over de Maria Magdalenakerk.  

5.23 Parijs 

Slechts enkelen uit het bronnencorpus van deze paper brachten een bezoek aan kerken in Frankrijk. In Frankrijk waren 
vroegmoderne reizigers voornamelijk geïnteresseerd in de architectuur van koninklijke paleizen, kastelen, kerken, 
lusthoven en hotels en dat is ook zichtbaar in de reisverslagen van de de la Courts.  Pieter de la Court (de Jonge) en 320

Pieter de la Court (van der Voort) waren de enige reizigers die een bezoek brachten aan Parijs. Ze bezochten kerken, 
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maar ook vorstelijke paleizen als Versailles. Pieter de la Court (de Jonge) kreeg de kans om de schatkamer van de 
Notre-Dame te zien tijdens een rondleiding van de koster. In die schatkamer werden verschillende relieken bewaard. Zo 
was er het haar van de heilige Maria en waren er nog enkele relikwieën van de heilige Laurens.  Ook Pieter de la 321

Court (van der Voort) bezocht de Notre-Dame. Van op de toren had zijn gezelschap een mooi uitzicht over de stad. De 
volgende dag woonden ze er een processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart bij.  Ook het gezelschap van 322

Pieter de la Court (de Jonge) kreeg een uitzicht over Parijs te zien, maar dan vanop de toren van de Sint-Jacobskerk 
(Saint-Jacques-du-Haut-Pas) tijdens een geleid bezoek.  323

5.24 Voorlopig besluit: kunst, pracht en praal  

De superlatieven die de reizigers gebruikten in hun beschrijving van de kerken in de Zuidelijke Nederlanden tonen aan 
dat ze enorm veel belangstelling hadden voor materiële rijkdom. Het verbeeldt in woorden het enthousiasme dat ze 
voelden tijdens hun bezoeken. Kunst- en beeldhouwwerken, maar ook dure materialen of decoraties - zoals marmeren 
bekleding, glasramen, zilver en goud - werden over het algemeen altijd geapprecieerd.  
 Antoni Maczak stelde dat vroegmoderne reizigers steeds op zoek gingen naar schoonheid waardoor rijkelijke 
kunst erg geliefd was.  De rijke kunst van de Zuidelijke Nederlanden was per definitie verbonden met de rooms-324

katholieke kerk. Als schilderijen of beeldhouwwerken niet terug te vinden waren in één van de vele kerken en kloosters 
dan zaten ze in de collecties van rijke gelovigen. De culturele heropleving onder impuls van de contrareformatie had 
daarvoor gezorgd. Volgens Eddy Stols hield het rijke kunstpatrimonium de culturele façade van de Oostenrijkse 
Nederlanden recht. Opnieuw door de rol die was weggelegd voor de kunstkabinetten van verzamelaars in de grote 
steden en de gotische kerken en kloosters. Het nadeel was dat veel reizigers tijdens hun bezoek voorbijgingen aan het 
nieuwe en creatieve dat in de proto-industrialisering en heropbloei van de Zuidelijke Nederlanden tot uiting was 
gekomen. Reizigers legden de focus op het zeventiende-eeuwse kunstpatrimonium en het economische verval van veel 
plekken, maar eigentijdse nieuwigheden kregen nauwelijks aandacht.  Volgens Anna Frank-van Westrienen was de 325

belangstelling van reizigers voor architectuur, schilder- en beeldhouwkunst een uitloper van hun interesse om de cultuur 
van de lokale bevolking te leren kennen.  Het moet een combinatie van de hierboven genoemde aspecten zijn die 326

ervoor gezorgd heeft dat heel wat reizigers uit de Republiek een reis naar de Zuidelijke Nederlanden ondernamen.  
 Hoewel de nadruk bij beschrijvingen van kerkinterieurs telkens lag op de aanwezige kunst- en 
beeldhouwwerken, ging het voor veel reizigers om niet meer dan de benoeming van grote kunstenaars. Heel veel 
schilderijen passeren de revue in de reisverslagen, maar op hun inhoud, op wat ze afbeeldden, werd veel minder bij stil 
gestaan. Er was veel aandacht voor kerkmeubilair, maar nauwelijks voor de architectuur van het gebouw zelf. Een 
architecturale beschrijving bleef meestal uit. Jan Jacob van Beaumont's beschrijving van de Antwerpse Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal was gedetailleerder dan die van de meeste reizigers, maar ze was allesbehalve diepgaand. Hij 
etaleerde geen kennis over architectuur en had die waarschijnlijk ook niet. Er werd over materialen gesproken, maar 
niet over stijlkeuzes. Reizigers beschreven vrij sec wat ze zagen waardoor hun verslagen pas meeslepend werden 
wanneer ze naast smaakoordelen ook inzage gaven in hun levensbeschouwelijke overtuigingen.  
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B. Waardeoordelen 

In de Zuidelijke Nederlanden werden reizigers uit de Republiek ondergedompeld in de barokke cultuur van de 
contrareformatie. In de meeste gevallen was er wederzijds respect of sprake van bewondering, maar soms leidde de 
confrontatie met het katholicisme tot scherpe confessionele kritiek en spot.  De voorgaande sectie ging dieper in op de 327

smaakoordelen van de reizigers over de kerken die ze bezochten. Deze sectie legt de nadruk op de waardeoordelen die 
de reizigers doorheen hun reis uitten over de gebruiken en rituelen van de katholieke bevolking, op wat hen irriteerde of 
waar ze belangstelling voor hadden. 
 Het oordeel van een reiziger over een kerk werd bepaald door zijn of haar eigen achtergrond. De 
geloofsovertuiging vormde daarbij een belangrijke factor. Een katholieke en een gereformeerde reiziger keken op een 
verschillende manier naar een rooms-katholieke kerk. Toch ging het om meer dan geloof. François Hovius was een 
katholiek, maar dat nam niet weg dat hij kritiek uitte op de kerkinterieurs en de levenswijze van katholieke gelovigen in 
de Zuidelijke Nederlanden. Niet elke katholieke gelovige kon zich vinden in hoe het rooms-katholicisme er materieel 
vorm kreeg. Er waren even goed katholieken die meer voeling hadden met de sobere invulling van het calvinisme 
zonder zich te bekeren.  
 De echte culturele verschillen tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanders worden duidelijk in waar ze 
aandacht voor hebben wanneer ze op reis zijn. Bart De Groof schreef dat Noord-Nederlandse reizigers in vroegmodern 
Italië met een afstandelijke nieuwsgierigheid naar religieuze fenomenen keken waardoor ze volgens hem eerder dan de 
Zuid-Nederlander geneigd waren om kritiek te spuien op de politieke en de sociaal-economische situatie van het land.  328

De aandacht voor allerlei uitingen van katholieke folklore beoordeelde hij als typisch Zuid-Nederlands al plaatsen 
onderstaande bevindingen daar toch enkele kanttekeningen bij. 

5.25 Zuid-Nederlandse cultuur: rituelen en gewoonten  

 Heiligen  

In de tuin van de kapucijnen in Spa zag van Beaumont een groot kruisbeeld hangen. Uit de wonden van het 
Christusbeeld liep water en van Beaumont was er niet over te spreken: 

Den blaam van afgoden of beelden-dienst weert men hier van zig met daaronder te zetten: effigiem Christi 
dum transis pronus honora. Non tamen effigiem sed quem designat adora.  329

De kapucijnen erkenden dat het Christusbeeld er geplaatst was om Jezus te eren. Het beeld verwees naar Jezus, maar 
was hem in geen geval. Van Beaumont vermeldde ook dat de kapucijnen van Spa op zondag, wanneer er reizigers in 
hun midden waren, een predicatie hielden waarin: 

(…) niets van eenig relige different gewaagt neen maar alleen van zuijver-catholijk dat is, algemeene moreelen 
gesproken werdt, reeden waaromme dan ook zoo niet alle immers veele protestanten daar in t gehoor komen, en 
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met genoegen terug keren. Wij hebben er eene vrji goede predicatie gehoort, den prediker drong zeer ernstig op 
de noodsakelijkheijdt dat de liefde niet alleen affectief maar ook effectief zijn moeste.   330

Hij was er best tevreden over. Dat van Beaumont aangaf dat de katholieke eredienst hem wel kon bekoren, is vrij uniek 
doorheen zijn verslag. Als reizigers zich stoorden aan de katholiek bevolking dan ging het voornamelijk over hun 
heiligenverering. Toen Gisbert Cuper in Brussel was, bemerkte hij dat er meer kerken waren ter ere van heiligen dan dat 
er kerken waren ter ere van Christus. Hij was daar erg verontwaardigd over omdat Christus voor hem de toegang tot 
God was. Cuper vond het vreselijk om te zien dat katholieke gelovigen zich zo ineens bezighielden met de verering van 
heiligen: 

Je ne puis pas assez admirer des telles superstition, et je plain de tout mon coeur (…) qu'ils oublent presque 
tout a fait notre uniqs et vray sauvent Jesus Christ, a qui on dedie presque une eglise, la plupart etant 
consacrées a creatures, ou aux saints et saintes, comme on les appelle, quoyques il y en ait beaucoup de 
contre bande.  331

Theo Clemens stelde dat er onder gereformeerde reizigers in de Zuidelijke Nederlanden sprake was van een zekere 
openheid en waardering voor het katholicisme, maar dat die er was vanuit het bewustzijn superieur te zijn. 
Vroegmoderne gereformeerde reizigers beschouwden rooms-katholieken als bijgelovigen omwille van hun 
heiligenverering. Naar het einde toe van de achttiende eeuw spraken ze eerder over onverlichte geesten in tegenstelling 
tot de verlichte protestantse gelovigen, maar dat terzijde.  Het superieure gevoel dat reizigers naar de Zuidelijke 332

Nederlanden zichzelf aanmaten is in dat opzicht niet zo vreemd. De wijze waarop gereformeerden thuis naar 
katholieken keken, kwam ook tot uiting in hun reisverslagen. Gisbert Cuper liet op dat vlak ook niet na om met 
katholieken over heiligenverering in discussie te treden. Hij legde hen met alle respect uit waarom het volgens hem 
verkeerd was om heiligen te vereren. Op een avond tijdens zijn verblijf in Brussel werd Cuper naar zijn religieuze 
overtuiging gevraagd. Een jonge adellijke dame vroeg hem of hij een calvinist, lutheraan of ongelovige was. Ze vroeg 
hem ook of hij geloofde dat wie zedelijk leefde, gered zou worden uit het vagevuur. Cuper schreef over zijn antwoorden 
op haar vragen in zijn verslag:  

L'y repliquay que j'etois Chretien, reformé ou calviniste si elle le vouloit, que nous mettions toutes notre 
esperance dans les merites de notre Saint Sauveur Jesus Christ, et que nous croions fortement et fermement 
d'estre per elles sauvé, mais dite elle, nous le faisons aussi. Cela peutetre reliqua je, madame, mais vous avez 
beaucoup de jours et de contrescarpes, Marie, des Saints et d'autres moiens, et nous nous allons tout droit a 
Dieu, a Jesus Christ. Mais mr, desoit elle encore, est que Dieu prendroit mal qu'on le prioit par l'intercessions 
des Saints? Ouy, madame, repliquay je, car il n'y a point de commendement qui nous oblige a faire cela (…) 
nous croyons qu'on doit faire des bonnes oeuvres mais (…) que notre salut depend seurement des merites de 
notre seigneur, et voila la croyance en partie de reformez.  333

Cuper liet meermaals merken dat hij de vele kerken met interieurs te ere van heiligen overdreven vond. Ook de 
stadsbesturen en de kerkelijke overheid waren niet altijd tevreden met de uit de hand gelopen verering van heiligen. In 
Antwerpen begon een groep jezuïeten, die later de bollandisten werden genoemd, in 1643 met de publicatie van de Acta 
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Sanctorum, een wetenschappelijk verantwoorde uitgave van heiligenlevens die moest bijdragen tot een uitzuivering van 
de door volksgeloof overwoekerde heiligenverering.  De aanzet was er, maar tegelijkertijd bleef de aantrekkingskracht 334

voor gelovigen groot. Daarnaast was er ook grote belangstelling voor relieken en leverden veel pastoors en parochianen 
grote inspanningen om nieuwe relieken te verwerven.  Het middeleeuwse volksgeloof was zeker ook in de 335

vroegmoderne tijd nog duidelijk en zichtbaar aanwezig. 

 Processies  

Ook processies vormden vaak een heikel punt. De grens tussen orthodoxie en bijgeloof was vaak moeilijk te trekken. 
Eddy Put schrijft dat de rooms-katholieke kerk zocht naar een middenweg die tegelijkertijd de volksdevotie ernstig nam 
en de protestantse spotters de wind uit de zeilen nam. Met als gevolg dat doorheen de zeventiende eeuw er vaak een 
vreemde mengeling bleef bestaan van de door de kerkelijke overheid gepropageerde vroomheid en de geleefde praktijk. 
In de praktijk waren gelovigen vaak enkel gericht op wereldse bekommernissen en fysieke basisbehoeften, niet op 
spiritualiteit. Ook oorlog en pestepidemieën zorgden uiteraard eerder voor een versterking van de volkse devotie dan 
voor een uitzuivering ervan.  336

 Van mei tot en met september waren er zowel in steden als op het platteland veel processies. Populaire 
ommegangen waren die van het Heilig Sacrament van Mirakel in Brussel, de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwe-processie, 
maar ook bijvoorbeeld de Nijvelse Sint-Gertrudis-processie. Ze trokken duizenden mensen aan en er werd naar 
gewoonte uitgebreid gevierd met eten en drinken. Zelfs in de kleinste plattelandsparochies was de jaarlijkse ommegang 
een druk bezocht evenement.  Cuper had de kans om bij zijn bezoek aan Brussel de processie ter ere van het Heilige 337

Sacrament van Mirakel bij te wonen. Hij schreef dat de gilden, de schutterijen en alle broederschappen er aanwezig 
waren: de augustijnen, dominicanen, karmelieten, de Onze-Lieve-Vrouwe-broeders en de miniemen.  Ook Jan Jacob 338

van Beaumont trok bij zijn aankomst in Brussel naar deze processie. Vol bewondering voor de kostbaarheden en 
edelstenen die werden rondgedragen, aanschouwde hij de Brusselse ommegang. Hij schreef dat de hosties die de 
kerkmeester uitdeelde, werden bewaard in de kapel van het Heilig Sacrament. Pieter van der Meersch volgde op zijn 
korte handelsreis naar Vlaanderen in het voorjaar van 1700 de processie van Sint-Maarten in Kortrijk. De Sint-
Maartenskerk bestond op dat moment 1050 jaar en dat werd gevierd.  Pieter de la Court (van der Voort) woonde een 339

processie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart bij in de Notre-Dame van Parijs.  340

 De Antwerpse Onze-Lieve-Vrouweprocessie ging jaarlijks door op 15 augustus en groeide na 1700 uit tot een 
van de belangrijkste bezienswaardigheden in Brabant. Reizigers uit de Republiek stemden hun bezoek aan de 
Oostenrijkse Nederlanden vaak af op de liturgische kalender, om niets van de feestelijkheden te hoeven missen.  De 341

grote belangstelling voor katholieke rituelen en praktijken was niet weg te denken uit hun reiservaringen. Processies op 
heiligendagen of bij het begin van de kermis trokken altijd veel toeschouwers. Kritische stemmen beschouwden ze als 
volksvermaak nummer één, waardoor de overheden er volgens hen niet aan dachten om processies af te schaffen.  342
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Toch resulteerde de kritiek van reizigers op de katholieke hiërarchie en hun gebruiken niet noodzakelijk in onbegrip 
voor de gewone gelovigen. Van Strien schrijft dat calvinistische reizigers respect toonden voor katholieken die hun 
geloof in stilte beleefden. Het begrip voor de gedragingen van eenvoudige, katholieke gelovigen mag zeker niet 
overschat worden. Vaak ging dat begrip uit van een superioriteitsgevoel: (…) welk redelijk denkend mens kon de 
bepruikte, naar Franse mode geklede beelden van Maria en Jezus nu serieus nemen?  343

   
 Kerkdiensten 

In de achttiende eeuw werden op zondag in bijna alle parochies - op de allerkleinste na - tenminste twee missen 
gehouden, werden in de namiddag de vespers gezongen en was er aansluitend lof.  Elke zondag was er een preek en 344

ook daarbuiten werd er gecatechiseerd, bijvoorbeeld in de zondagsschool. Jan Roegiers schrijft dat de deelname van de 
gelovigen aan de sacramenten en de devotie-praktijken in de achttiende eeuw intenser was dan ooit tevoren.  Ook 345

reizigers namen in beperkte mate deel aan katholieke kerkdiensten. Ze hadden er meestal geen problemen mee om 
katholieke misvieringen bij te wonen. De reisgezelschappen van Meinard Johan Macaré, Jan Jacob van Beaumont en 
Pieter Hulft deden dat bijvoorbeeld in de Antwerpse kathedraal. Bij het bezoek van Pieter Hulft hield de bisschop van 
Antwerpen een misviering waarin gezegd werd dat: geen nederich mensch een calvinist konde weesen.  Hulft was als 346

calvinist beledigd door de bisschop die toen sprak. Hij noteerde het voorval in zijn verslag, maar ging er niet verder op 
in. Veel reizigers met een gereformeerde of calvinistische achtergrond beschouwden de paapse misvieringen als ernstige 
dwaling. Niettemin waren er ook reizigers die in hun verslag duidelijk maakten dat hun antikatholieke houding vooral 
berustte op vooroordelen. Van Strien gaf het voorbeeld van een achttiende-eeuwse Britse reiziger die stelde dat mensen 
die zelf hun godsdienstige plichten niet nakomen sowieso geen recht van spreken hebben. De reiziger voegde er aan toe 
dat katholieke christenen geen beelden aanbidden, maar de persoon erachter.  347

 De aandacht voor katholieke kerkdiensten kon sterk verschillen van reiziger tot reiziger. Allard de la Court 
(1688-1755), de zoon en reisgezel van Pieter de la Court (van der Voort), nam bij zijn bezoek aan Maastricht 
bijvoorbeeld ruim de tijd om diverse katholieke missen bij te wonen terwijl anderen dat totaal niet deden.  Meinard 348

Johan Macaré was in de Brusselse kathedraal aanwezig voor een misviering en ook het gezelschap van Pieter de la Rue 
woonde er een preek bij. Pieter de la Rue ging ook nog luisteren naar de zondagspreek van een Brusselse jezuïet die 
sprak met gansch onbevallige woorden, klank en wilde gebaren.  Ook in Gent luisterde Pieter de la Rue naar de 349

zondagspreek van de kanunniken tijdens zijn bezoek aan de Sint-Baafskathedraal.  Albertus Van Nietveld woonde de 350

vespers bij in de Antwerpse Sint-Pauluskerk en Jan Jacob van Beaumont deed dat in de kathedraal.  
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 Kloosters 

De kritiek en irritatie van reizigers was vermoedelijk nog veel groter dan uit de reisverslagen af te leiden is. Niet 
iedereen vertrouwde zijn ongenoegen toe aan het papier. Voor niet-katholieke reizigers wekte de overvloed aan 
kloosters algemene irritatie op.  Jan Jacob van Beaumont schreef in zijn verslag dat hij onderweg naar Nieuwpoort in 351

gesprek raakte met enkele recolleten. Ze vertelden hem vol enthousiasme dat ze in de toekomst wel met 90 000 over de 
hele wereld zouden zijn. Van Beaumont schreef nadien in zijn verslag dat het een schande was voor waar dat zoo veele 
menschen op den zak van haren meden mensch leeven.  Het bewind van de aartshertogen Albrecht en Isabella had zich 352

laten kenmerken door een ongekende toename van het aantal kloosters en kloosterlingen. In Brabant was de vestiging 
van nieuwe kloosters overweldigend geweest. Rond het midden van de zeventiende eeuw werd echter duidelijk dat de 
expansie zowel intern als extern zijn grenzen bereikt had. Veel kloosters konden de toevloed aan kandidaten niet meer 
aan en veel stadsbesturen weigerden na verloop van tijd om nog langer nieuwe kloosters binnen hun muren toe te 
laten.  Hun vrijstelling van belastingen zat daar zeker voor iets tussen.  353

 Jan Jacob van Beaumont schreef toen hij onderweg was van Gent naar Brussel dat veel Vlaamse akkers en 
velden dringend geoogst moesten worden:  

(…) wijnige maijers waren er int veld. Indien gebrek van volk daar van d'oorsaak was, dan zouden wij van 
oordeel weezen dat men de kloosterlingen d'inoosting en anderen noestigen arbeid moeste gebieden, dit was 
ons unanim project maar 't ontbrak ons aan magt om dit heylsame uit te voeren.  

Het toont vrij goed hoe kritisch het gereformeerde gezelschap van van Beaumont stond tegenover het kloosterleven dat 
het rooms-katholicisme typeerde. Ze vonden dat de overheid op cruciale momenten moest ingrijpen door kloosterlingen 
aan het werk te zetten. In de loop van de achttiende eeuw kon het kloosterleven ook van de overheid op steeds minder 
sympathie rekenen. In de utilitaristische visie van de Oostenrijkse Habsburgers waren de meeste kloosterlingen luie 
profiteurs die de samenleving weinig opleverden. Ze waren het erover eens dat er meer kloosters waren dan nodig en 
dat er moest uitgekeken worden naar middelen om hun aantal te beperken.  De gebouwen van kloosters die werden 354

afgeschaft kregen een openbare bestemming of werden verkocht.   355

 Eten  

De ontevredenheid van van Beaumont beperkte zich niet tot het Vlaamse kloosterleven. Ook de wijze waarop hij en zijn 
gezelschap in Aalst ontvangen waren, zinde hem niet. Ze bestelden er kost voor gereformeerde, 't welk ook gewillig en 
prompt vervaardigt wierdt, maar de maaltijd moet tegengevallen zijn. Wat hij precies bedoelt met kost voor 
gereformeerden is onduidelijk. Het zou een vleesmaaltijd geweest kunnen zijn terwijl het misschien voor katholieken op 
dat moment vasten of een visdag was. Van Beaumont schreef ook dat ze in Leuven één dag heel slecht aten. Het was 
vrijdag dus er werd naar rooms-katholieke traditie vis gegeten. Het gezelschap nam zich voor om in het vervolg wel 
degelijk vlees te eten. Ook Cuper had het tijdens een diner in Brussel over de rooms-katholieke traditie om op vrijdag 
vis te eten, maar hij beschouwde het minder als iets problematisch.  
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Cette dame nous traittoit tres bien en poisson, puisqu'il etoit un jour maigri. Elle en fit des excuses, mais j'y 
repliquois, que j'aimois fort des tels jours maigres, puisque on y mangeoit fort delicieusement, et que c'etoit 
q'un plaisir principalement dans l'este d'etre traitte ainsi, la conversation tomboit sur les jours maigres, et elle 
disoit, d'etre informée, que chez nous, ou en Hollande beaucoup de reformez ne mangoient rien au vendredy et 
samedy, que de poisson, et que nous restoit encore cela de l'ancienne creance, je desois que cela se faisoit en 
beaucoup des familles, et que c'etoit le seul, qui nous restoit de leur credulité, quoyque nous n'y missions pas 
des merites.  356

 Irritatie  

Gereformeerde reizigers namen geen vrede met het bijgeloof en fanatisme van de  Zuid-Nederlandse bevolking. Vaak 
werd de clerus, maar ook de vroegere Spaanse overheersing verantwoordelijk gehouden voor dat probleem.  Bij zijn 357

bezoek aan Brussel schreef Jan Jacob van Beaumont over de domheid van de monniken en ook in Leuven had hij het 
zeer moeilijk met het katholieke bijgeloof. Van Beaumont schreef de volgende uitspraak in zijn verslag na een bezoek 
aan de kloosterkerk van de Brusselse minderbroeders: maar je weet ook dat monnikken in den grond domooren zijn, 't 
schaamt somtijts als men 't moet aanhooren.  Ze illustreert het superioriteitsgevoel dat gereformeerden soms hadden 358

ten opzichte van katholieken. Voorts was van Beaumont steeds het strengst voor die gelovigen waarvan hij overtuigd 
was dat ze door hun geleerdheid beter zouden moeten weten. Hij had bijvoorbeeld geen begrip voor de dwalingen van 
de Leuvense humanist Justus Lipsius en hij schreef er het volgende over:  

hij was in de roomsche godsdienst opgevoedt, en beleed erna de lutherse, te Leijden de hervormde, en voegde 
zig naderhand bij jesuiten te Mentz; nam den roomschen godsdienst wederom aan en wierd in zijnen ouden dag 
zoo bijgelovig dat hij lofscriften ter eeren van de lieve vrouwe van Hal en Scherpenheuvel screef (…) 't schaamt 
zig dat een geleerd man zoo dwaalt.  359

Volgens Eddy Put zijn er sterke aanwijzingen dat de kwaliteit van de Brabantse parochiegeestelijkheid in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw verbeterde. Een nieuwe generatie pastoors was meer doordrongen van de hervorming die 
voortkwam uit de bepalingen van het Concilie van Trente. Bij de benoeming tot priester werd de lat hoger gelegd. Zo 
werd in het aartsbisdom Mechelen vanaf 1650 de concursus effectief doorgevoerd.  360

 Jan Jacob van Beaumont had het er ook lastig mee dat Antwerpen vroeger een zeer bloeiend handelscentrum 
was en dat ze die positie vandaag was kwijtgespeeld. Het katholieke geloof speelde daar volgens hem een rol in: 

Nu, en sulx door toedoen van een violente staatkunde of liever dwaaze superstitie en geweetensdwang, te 
moeten zien in een staat die na de vorigen bloeij-staat int minste niet gelijkt.  361
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Toch waren er nog op dat moment nog steeds veel rijke en aanzienlijke families in Antwerpen en bleef het voor veel 
reizigers een aangename plaats die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken.  
 Gereformeerde reizigers waren ook niet continu geïrriteerd door de gewoonten van katholieke gelovigen. In 
Valenciennes schreef van Beaumont bijvoorbeeld over inscripties die rooms-katholieken plaatsten op de plekken waar 
een persoon vermoord was. De manier waarop hij zijn gedachte formuleerde doet vermoeden dat gereformeerde 
gelovigen dat helemaal niet deden. Het idee erachter was, volgens van Beaumont, dat nabestaanden op die manier 
konden bidden voor het slachtoffer dat aldaar zonder kerk was.  Van Beaumont liet niet blijken wat hij van die 362

gewoonte vond, hij vermeldde ze zonder oordeel.  
 In de raadkamer van het Antwerpse stadhuis was van Beaumont opnieuw getuige van wat hij een opmerkelijk 
rooms-katholiek gebruik vond. Er was een altaar aanwezig en van Beaumont schreef dat dat in rooms-katholieke landen 
wel vaker voorviel. Hij vond het echter opmerkelijk dat het bestuur de tijd nam om eerst een misviering te houden 
alvorens ze aan de zitting of deliberaties begonnen. In Amsterdam moet dat niet de gewoonte zijn geweest. Het altaar 
was er permanent aanwezig en was afgesloten van de rest van de ruimte door een koperen hek.  
 Toen van Beaumont tot slot in Aalst was, bezocht hij de Sint-Martinuskerk op het moment dat paters-jezuïeten 
de deuren afficheerden met de boodschap dat wie in één van de dorpskerken rituelen volbracht, de volle aflaat kon 
verkrijgen voor zowel de levenden als de doden. Van Beaumont was als gereformeerd gelovige tegen dit soort 
praktijken, maar schreef er op dat moment geen kritiek over op in zijn verslag.  

5.26 Katholieke afgunst tegenover protestanten 

Dat er ook veel kritiek van katholieken was op gereformeerde gelovigen staat buiten kijf. Je vindt ze natuurlijk minder 
makkelijk terug in de verslagen van gereformeerde reizigers. De aanwezigheid van protestanten in de Zuidelijke 
Nederlanden bleef in de eerste helft van de zeventiende eeuw een voortdurende zorg voor de katholieke geestelijkheid. 
Vooral de polderdorpen ten noorden van Antwerpen, maar ook Deurne, Borgerhout en Aarschot telden naar verluidt veel 
"ketters" onder hun inwoners. Zij vormden voor de plaatselijke clerus een ernstige bedreiging voor het katholieke 
karakter van de maatschappij. Die wilden niet dat protestanten openlijk uitkwamen voor hun geloofsovertuiging.  Na 363

de Vrede van Westfalen (1648) verminderde de "dreiging" die uitging van deze protestantse groepen. Doorgaans ging 
het om de aanwezigheid van geïsoleerde gevallen zoals soldaten en ingeweken Hollanders. Als handelsmetropool had 
Antwerpen nog het meest contact met mensen die een andere godsdienst dan het katholicisme beleden.  Na 1648 364

werden andersgelovigen in de Zuidelijke Nederlanden minder als problematisch ervaren, wat ook merkbaar was in het 
gedoogbeleid tegenover joden en protestanten. De oude vijandbeelden vervaagden enigszins, wat een belangrijke 
motivatie voor veel reizigers uit de Republiek kan geweest zijn om na die eeuw van oorlog eindelijk een bezoek te 
brengen aan de contreien in het zuiden.   365

 Jan Jacob van Beaumont schreef in zijn verslag dat Namen een aangename stad was om te bezoeken en dat het 
er ook goed wonen was, dog er mogen geene gereformeerde wonen, dan alleen die aan t guarnisoen geattacheert 
zijn.  Vandaag zouden we dit discriminatie noemen, misschien deden gereformeerden dat toen ook. Jan Jacob van 366

Beaumont kon er af en toe ook wel mee spotten dat de relatie tussen katholieken en protestanten zo verzuurd was.  
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 In de kerk van de Antwerpse minderbroeders bezocht van Beaumont met zijn gezelschap de bibliotheek. Hij 
was voornamelijk geïnteresseerd in de afdeling met verboden boeken die was afgesloten voor het publiek. Hij wilde ze 
graag bezoeken, maar schreef dat hij het zo gelaten heeft om door de Antwerpse clerus niet tot nog grotere ketters 
benoemd te worden dan al gebeurde. Deze wijze van zelfspot is vrij uniek in de verslagen die bestudeerd zijn in dit 
onderzoek.  

5.27 Reisgidsen en het verleden als referentiepunt  

Reisgidsen fungeerden als bron van kennis over de schilder- en beeldhouwkunst in kerken. Wanneer er fouten in 
stonden, dan dupliceerden die zich gemakkelijk in de verslagen van reizigers. Soms werden de fouten klakkeloos 
overgenomen, soms werden ze opgemerkt doordat het gegeven niet overeen kwam met de realiteit of conflicteerde met 
wat in een andere reisgids stond. Bij het verhaaltje over de wesp van Quinten Massijs was dat bijvoorbeeld het geval. 
Van Beaumont corrigeerde wat in zijn reisgids geschreven stond, maar ook de andere reizigers die erover schreven 
twijfelden aan de juistheid van het verhaal.  
 Wanneer reizigers geen zin hadden om uitgebreid verslag uit te brengen over wat ze in een kerk of klooster 
hadden gezien, dan verwezen ze graag naar een reisgids die dat voor hen deed. In Brussel verwees Pieter de la Rue zijn 
lezers voor meer informatie over de kerkgebouwen naar de Ulysses Belgico-Gallicus van Abraham Gölnitz uit 1655.  367

Hij was daar zeker niet alleen in. Ook de andere reizigers waren het na verloop van tijd moe om over elke kerk een even 
uitgebreide beschrijving te geven. De meesten gaven dat aan, maar sommigen schreven informatie over uit een gids 
alsof het algemene kennis was waarover ze beschikten.  
 Het verleden vormde in de beoordeling van een stad vaak het referentiepunt voor reizigers. Zoals reeds 
vermeld verwezen reisgidsen, wanneer ze aandacht hadden voor geschiedenis, voornamelijk naar de zestiende-eeuwse 
oorlogen en religieuze troebelen. Middeleeuwse geschiedenis of gebeurtenissen uit de oudheid waren duidelijk minder 
populair en dat weerspiegelde zich in de reisverslagen. Naast een zoektocht naar de overblijfselen van de graftombe van 
Childerik I, de eerste koning van Frankrijk, in een oude spelonkkerk bij Doornik, was er weinig noemenswaardige 
aandacht voor de vroege middeleeuwse geschiedenis.   368

 Als er in Antwerpen - maar eigenlijk gold dit ook elders - gerefereerd werd aan historische gebeurtenissen dan 
ging het voornamelijk over de fysieke sporen van de beeldenstorm in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Zowel Albertus 
van Nietveld als Jan Jacob van Beaumont hadden het daarover in hun verslag. Jan Jacob van Beaumont bezocht in 
Brussel de gedenkplekken van de onthoofde graven Egmond en Hoorn. De executie van beide graven op de Grote 
Markt van Brussel wordt vaak als het begin van de Nederlandse Opstand beschouwd en voor van Beaumont was het 
belangrijk om die gebeurtenis te herdenken. Van Beaumont was zeker geen uitzondering met zijn interesse voor de 
Nederlandse Opstand. Reizigers bezochten regelmatig de wapenkamer van het paleis op de Koudenberg in Brussel waar 
ze de slagzwaarden zagen waarmee Egmond en Hoorn in 1568 waren onthoofd.  369

 François Hovius had in zijn verslagen telkens veel aandacht voor een stukje kerkgeschiedenis en voor de 
aanwezige graftombes van graven of hertogen. Bij zijn bezoek aan de Gentse Sint-Baafskathedraal schreef Hovius over 
de toekenning van het koor aan het kapittel van de orde van het Gulden Vlies in 1445 en over het doopsel van Karel V 
in 1500. Hij gaf ook een opsomming van de belangrijkste bisschoppen die er begraven lagen. Over het grafschrift van 
de tombe in de Sint-Nicolaaskapel ter nagedachtenis van Viglius schreef hij dat het in 1578 vernield was door 
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beeldenstormers.  Over de Gentse Sint-Pietersabdij schreef hij dat ze in het begin van de 7de eeuw door Sint-370

Amandus was gesticht en tot de rijkste en beroemdste abdijen van de Nederlanden behoorde. De abt had er naast 
geestelijke ook wereldlijke macht over grote delen van de stad. Hij was onder meer primaat van Vlaanderen, prins van 
Camphin, graaf van Harne, heer van Zwijnaarde, Assenede en Zaffelare waardoor hij verschillende voorrechten genoot. 
Voor die informatie baseerde Hovius zich op wat hij in de Flandria Illustrata van Sanderus had gelezen.  371

 Na zijn bezoek aan de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk schreef Hovius over de graftombes van Karel de 
Stoute, Maria van Bourgondië en de prins en prinses van Gruuthuse die er zich bevonden. Hij gaf ook vrij uitgebreid 
toelichting bij de Bourgondische hertog en hertogin. Hovius gaf aan dat hun twee tombes jaarlijks met Pasen 
toegankelijk waren voor het publiek.  Ook over de Brugse Sint-Donaaskathedraal maakte Hovius een overzicht van 372

belangrijke edelen die er begraven lagen: Karel de Goede, graaf van Vlaanderen, was er op 2 maart 1127 vermoord; 
Margareta van Elzatiën, gravin van Vlaanderen, was er in 1194 begraven en Lodewijk van Nivers, de graaf van 
Vlaanderen die in 1346 stierf, lag begraven in de Sint-Carolus-Borromeuskapel. Zo somde Hovius er nog enkelen op. 
Hij voegde ook nog toe dat Filips de Goede in 1430 de orde van het Gulden Vlies had geïnstalleerd in deze kerk en dat 
Maria van Bourgondië er op 22 juni 1478 haar zoon had laten dopen.  Voor al deze historische informatie had Hovius 373

ongetwijfeld beroep gedaan op een reisgids of op de kennis van de kanunnik die zijn gezelschap rondleidde. 
 Soms ging het verslag over gebeurtenissen van slechts enkele decennia geleden. Zo schreef François Hovius 
dat hij de hervormde kerk van Sas van Gent bezocht die in 1747 was afgebrand tijdens de belegering van de Fransen. 
Vervolgens vulde hij zijn verslag aan met historische informatie over Sas van Gent die hij haalde uit deel XI van de 
Vaderlandse Historie.  Tot slot trokken ook lichtere anekdotes trokken de aandacht van reizigers. Tijdens zijn bezoek 374

aan de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen nam Hovius het verhaal waaraan de Mechelaars de bijnaam 
"maneblussers" te danken hebben, op in zijn verslag:  

Wanneer in den jaare 1688 des nags bij maan ligt eenige dampen die om deze tooren hingen een vertooning 
maakten als of er brand in den selven was, bragt zulx de gansche stad in een oogenblik in de uijterste 
verwarring ende inwoonders maakten allen terstond om dien brand te blusschen, tot dat zij eijndelijk zig 
bedrogen vonden, gewaar wordende dat het schijnsel der maan op dien nevel hen den selven voor een 
opgaande rook had doen aanzien, t welk de reeden is dat men zelfs nu nog de inwoonders van Mechelen den 
bijnaam van Maanbluschers geeft.  375

Tot op vandaag blijft "maneblusser" een populaire bijnaam voor een Mechelaar. De Mechelaars wilden vermijden dat 
dit verhaal een eigen leven ging leiden buiten Mechelen, maar dat hebben ze van begin af aan niet kunnen 
tegenhouden.   376
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6. Conclusie 

In al hun diversiteit hadden de reizigers in deze masterproef één iets gemeenschappelijk. Allemaal hadden ze geld én 
tijd om op reis te gaan. Hun ervaringen zijn in geen geval representatief voor de bevolking van de Republiek. Reizen 
was in de zeventiende en achttiende eeuw nog steeds een teken van rijkdom waardoor het slechts voor een beperkte 
groep mensen was weggelegd. Daarnaast waren hun waarde- en smaakoordelen gebaseerd op korte interacties. Het zou 
onjuist zijn om die impressies uit te vergroten. Reizigers beoordeelden kerken en de plaatselijke bevolking op basis van 
de korte periode die ze aanwezig waren in een stad. Hun verslagen vormen in dat opzicht een verzameling van 
momentopnames waarin de reisintenties van de auteur duidelijk worden. Gaandeweg komt de lezer meer te weten over 
hoe de reizigers zichzelf percipieerden. In de korte ontmoetingen met katholieken of hun gebruiken, maar vooral in hun 
oordelen erover, gaven de reizigers telkens een stukje van hun levensbeschouwelijke ingesteldheid prijs. 

Reizigers bewandelden de platgereden paden letterlijk en figuurlijk. Hun reisplanning werd bepaald door de reisgidsen 
van weleer en de niet al te opmerkzame reiziger liet er vaak ook zijn gedachten door bepalen. Dat François Hovius 
tijdens zijn bezoek aan de Gentse Sint-Baafskathedraal een fout in één van zijn reisgidsen opmerkte, is echt wel 
uitzonderlijk. De meeste reizigers stonden er niet bij stil. Meestal hadden ze te weinig kennis over het verleden en het 
rooms-katholicisme om fouten in reisgidsen op te merken. Het verleden, maar eigenlijk vooral de reisgids, fungeerde als 
een levende legende aan de hand waarvan de gebruiken van de eigentijdse bevolking en de omgeving werden 
beoordeeld. Of katholieken zich nu bijgelovig gedroegen of niet maakte niet zo veel uit. Het vooroordeel over de Zuid-
Nederlandse, rooms-katholieke cultuur had vaak, voor de eerste zintuiglijke waarneming kon plaatsvinden, het pleit al 
gewonnen. Toch waren reizigers nieuwsgierig. Ze wilden het katholicisme zien, voelen, horen en ruiken en daar 
bereidden ze zich onderweg graag op voor door informatieve gidsen te lezen. Wisten mensen die niet op reis gingen 
even veel over het katholicisme en hadden zij dezelfde vooroordelen? Het is moeilijk om de openheid van een bepaalde 
sociale groep te vergelijken met een groep die niet dezelfde activiteiten ondernam. 

Reisverslagen van gereformeerden onderstrepen het idee van een omgangsoecumene in hun interacties met het 
katholicisme.  Verder onderzoek zal moeten aantonen of de open houding van een groepje gereformeerde reizigers uit 377

de Republiek ten opzichte van de vroegmoderne Zuid-Nederlandse cultuur ook van toepassing was voor reizigers uit 
andere, niet-katholieke samenlevingen. Reizigers bekeken katholieken vanuit hun eigen vooroordelen. Afhankelijk van 
de ingesteldheid van de reiziger was het goed mogelijk dat de vooroordelen over de katholieke cultuur op reis net 
versterkt werden in plaats van dat ze werden ontkracht. Onderzoek naar de impact van een reis op het latere leven van 
de reiziger zou interessant zijn om na te gaan in hoeverre de contacten met het katholicisme van de Zuidelijke 
Nederlanden een blijvende indruk nalieten. Latere geschriften van diezelfde reiziger kunnen daar toe bijdragen, maar 
ook informatie over de verspreiding van zijn of haar reisverslag - als het werd uitgegeven. 

Als onderzoeker ging ik op zoek naar kerken in reisverslagen, maar waren mijn reizigers daar eigenlijk zelf wel naar op 
zoek? Plaatste ik de schrijfsels van reizigers tegen het juiste daglicht? De aandacht voor kerken en kloosters verschilde 
sterk van reiziger tot reiziger, maar over het algemeen legden ze de nadruk op de esthetische waarde van het interieur of 
meubilair en op de aanwezige schilder- en beeldhouwkunst. We gaan er vaak van uit dat gereformeerde gelovigen op 
een bepaalde manier keken naar katholieke gelovigen: argwanend, met een gevoel van superioriteit, maar ook wel 
lacherig omwille van hun bijgeloof en volksdevotie. Die opvattingen zullen zeker in veel gereformeerde hoofden 
geleefd hebben, maar eigenlijk zijn we dat nooit zeker. Van François Hovius weten we dat hij een rooms-katholiek was, 
maar zijn gedragingen tijdens zijn bezoek aan de Zuidelijke Nederlanden maakten dat nauwelijks kenbaar. Net zoals de 
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gereformeerde reizigers uitte hij kritiek op aspecten van de katholieke cultuur. Het toont aan dat een gelovige niet 
eender welke invulling van zijn confessie goedkeurde.  

Het gedeelde verleden van de twee landen was nooit veraf al was het maar in de wijze waarop gereformeerde reizigers 
in de Zuidelijke Nederlanden op zoek gingen naar de wortels van hun eigen geloof en vaderland. Reizen deed mensen 
niet van mening veranderen. Stereotypen bleken vaak doorslaggevender te zijn.  De tweespalt tussen nieuwsgierigheid 378

en kritiek in deze masterproef lijkt eigen te zijn aan de mens die weinig consequent is. 
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8. Bijlagen 

Verslag Pieter Hulft 
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1682  

De son hadt naulijcx de gordijnen van de naere nacht  
verschoven of men begon preparatie tot doe langh  
gedreygde reys naer de Brabantsche quartieren  
te maecken, met het aenvangen van de aengen  
naer ene wiede want begaf men sich op reijk. 
naaertoe het weeder sichseen feroorabele aentijdinge 
met een seldere schonnen schijn gaf naer dat men 
dan ter innren s'mengens met een afgeleinde  
schrift op den gon x was gewaeren en omtrent ten  
x rijzen aldaer aengekomen is men aenstont  
met een x naer Rotterdam ende x  
zie geklinckende zeghgen enden inde ergens de 
x de x voor een tijt langh aen sijn lincker  
sijde lewende en naer het verlies x 
vlacke landerijen versient met eenige lusteren 
waer het aenkoomen ten geseinde plaets wierden 
derrinden gesaementlijck opgewacht door Thielmen 
Verdonck die buyten saene welten x x 
mens x saentesaemen tvlo geeren er welck 
met meer uitgenoonlijcke beleeftheijt haer x wel over 
een x  
huer dicklaeren niet langh lieten noodigen maer bij  
haerselver seenverlenght waeren soennige goede x 
leg ons lijkt te hebben aengetroffen waerdattij dus 
dien avonden sein x waeren onthaelt rinner 
goet genoegen den volgende nacht hadden deir  
gebracht lelick het xschap dien xagh  
aldaer tenhuysen gevonden naer x 
met ontbijt en wat hack gesterckt heett x x 
hop verzens x x vertringende 
geweet gezien alhoewel middernijle deretteren  
x meede wat van ons reys gex 
hebben want de een hadt houtten x die ick niet  
lettennelt x sijn inde x  ten 
Amsterdam te rugh ghevonden daen doen wierdt 
ingedaen sonder eens deklaene dagh ten x 
veelmin tot x vlanden tstreecken  

waer toe sij waeren gevestineert hier x mirakel  
want dert gingh s'morgens rondt als ouden 
x Vlaanderijn x  
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dechte sonnrijle de witte haecken van haer vrouwe 
dewelcke de sneeuw in wittighens x te tarten  
ende de lelien verdoofde naer hen  
aenkoomen dan van voorlux neevens syndoelst 
int x eene ons naer met sijn 
geselschapt heeft vereert hebben wij het jaelt gaen 
besichtigen dat ons op de reisseson dienen dat bij  
eenige naer haere jubeeldinge tverzien andere 
wederom onderwijle was door eene Sonnemans 
op ordre van conikx wjin x x 
buyten die geene soo van hier en niet Den Haegh 
waaren mede gewonnen beste om meede te 
neemen in een seer schoone soo x  
x om dien midergh met den ander te eeten  
maer over het x vier tusschen het x 
eenigzens chic x dat wij die  
tot haeren x x eens hebben de buyten  
x bereytsching van vleesch gemaeckt  
x sij daarinne getriompheert waer het 
xoempel van veele vrouwen die meenderop de mans 
honnen verwinnen als de een over de ander 
onderwijle dat alles wiert geprepareert droncken  
eenige thee tot de voornoemde Sonnemans en naer dan 
hij eenige botelies wijn derwaert haer opderickt  
sijnwij eendr x lijck aen x xlijck 
gegeten om dat het seen schoonelic  
uuren daerop sinde woensdagh scheep gegaen 
sijnde hebben wij ons vaette alwijs x met  
dewander eeuwilijcke afschijt gedroncken  
naer we lussen van 1 canon inde een seen  
goede wint omtren 6 uuren zo en troche x  
ende ten 8 uuren tot Dordrecht alwaer wij  
aent groote x aenlyde om van dschip een  
x  dat x gebroocken was daer 
x laeten maecken do dien boefhielt ons  
dar een uur op, terwijl hij ons wijs maeckte aen  
stonte wederom sein hooren ondertusschen  
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geloofick dat hij sich inde hroeck vervroechte  
naer x  
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was, sijn wij wederom seijl gegaen en door de 
hil geraecht laetende het ancker vallen om 
de moerdijck, wadder wijle begoeven wij ons tot  
rust maer de mergens seenrregh haer x 
sijn ancker gelickt en eender het x wist 
voorbij willenliet geraeckt waervan de vrouwen een  
seer gevex hadden omdat sij van x hadden  
hooren seggen dat het waeter daer seer hoe gingh 
en dienx ende met een inauguratie x 
men darheen aldaer een seer x x  
men maendoen in waeken wierd saegen hij van 
alle inbeeldinge van geen offert waeren hebbende 
haer gegedurende dereyschheewel gehouden sonder 
dat sich x vande minste x laet 
staende x heet getoont met een 
voorspoedige wint door x 
in Bergen op Soom vaerende x omtrent  
uuren x fort van Lillo aengekoomen het  
doennaels verloppen sijnde mosten wij ter x 
woesten middenwijle hebben wij ons x  
x binnen niet  
veel remour habx als alleen de wallen  
sijndeher x fore van op berthious en driele aen 
de revinc x en rondtom veel gebroecken  
lant omme intijt van voor alles onderwaert 
komen x recht over in Vlaenderen leyt het 
fort liefkenshoeck, sijnde daer x  
de dijcken doorx x lant overt 
waeter geloopen waer van in een gedeelte  
was gerepanreert en over de andere sijde x 
sigh naerdaer het sij wederom goet geworden werd 
hebben wij ons wderom schelp begonnen pax 
voorbij het fort x scheepen van hier 
wegens de gaensche pengen te vertellen maer  
iedere eenige jaeren vervonden om het verlopen  
waerend de philippens die om haet 
verval niet waerdighsijn aengereeken te werden 
inquaenen omtaem 8 uuren ter Oostenne  

pagina 4 

alwaer aentouren Paumel joeckeraer  
x is gekomen vinterwude alle hussen te hiser 
edoch met groote moderatie en sijnter endrijck  
donderdagh x den vanden Wiedemans voor 
Antwerpen ten 9 uuren root gekoomen  
hebbende als doen niet 6 remoren gezien om 
dat het laet waer en niet inde stadt konde gaen  
x aegen wij dus eenig trubanders x houden 
perceerde om te nalt te x laet x die naer 
een stock van een wal inde Schelde springhen 
vrijdaghs is nergens sijn wij inde staet gegaen de  
mans vooraf om te verneemen te commissen  
rishuest was gevarriveert midderwijle devrouwen  
een hoedt te tende die daermeede de staet x gereet 
den sijn en groot vermaeck in haere schoone gebouw 
wen scheppende en voornamenstlijck in die kloone 
wallen waerop wij vlaemen gingen wanderen 
naer de middagh sijn wij x saemen naer het 
huys van Bouwens gereeden en met die ynsscouwen  
naer het Norbertine  klooster daer derouwen  
wat peppeyoet x als wilde waerde kerck 
vande minne broers en jesuiten alwaer ons 
wierde vertoont alle de ornamenten die ter sien  
raet de altaerediende waervan eenige nijte 
mendesschoon en Kortrijck waeren saege oock 
haere begraefplaetsen en verder de schoone 
kerck van onse lieve vrouwe sijn wij die 
avondt wederom aen het x gekommen maer 
hendestaet om den audere dagh van saterdagh 
naer kruster ter ertrecken gelijck wij dan oock 
te negen uuren dede wachtende wel een groot uur 
waeronse meyt die om salade wegh was uyt 
gegaen x geen markoomen wil en dar 
om naerdaer wisten wachten seyl gegaen zijnde 
hebbende gepatteert schoone abdij vanden  
bernardinen aende Schelde leggende sijn x 
11 uuren tot Willebroek gearriveert en waervan 
wij aldaer geschun hadden x gaende voorseide 
gebrocken doen x x  
vaet wal trouwens x tot Vilvoorde 
aen x gekoomen sijnde de eerste die de 

pagina 5 

!102



vrouwen ogt hadden gesien jier vuldemen x 
ende het schutte de vaeten met water gelijck men  
celst vande rijsigers in x die haer van waeter 
om de eerte van het lam waerdoor sijn voeten putten 
ren voor een tijt langh moeren provideeren x soo voore 
vaneinde sijn wij met den drij x omtrent 11 uuren  
van brinne x stooren die stadt ons door ons blypen  
die er contineel vier getoont werden die moeten de 
celter eggen dat wij die x gaeten persseinde ende wyl 
daer seer veel van roept soo sal ick den waere gestalte 
daervan een menighhoerde aenwijsen het is eyt 
gentyck een x waerinne het water door die  
gaeten onder de brutte bevaert door valten een heen 
revierte aende andere sijde moekt waer Vilvoorde 
den loopt sijnde aen een de sijde met 2 kleene schanten 
versieren die wanneer door het waeter niet sterck ge 
maeckt wierden van geene dittentiende inde werelt 
den veesen en x hebbende er met 3 franc 
geduurende den vorx het een moeten laeten 
sondag neergens dan ter Brussel ingogaen sijnde 
hebben wij x commissaris lult gans spreeckt 
die uren de vrouwen met sijn hoet leest weet x 
wervelgeven was omgereeden terwijl de mannen  
waer onder haer een heer der pivomtrent 8 uur 
buyten sijn gegaen om een paerdeloop vers 
eenige boeren die aldaer jaerlycx wiere gehouden ter 
x ter welck in dese voege toegaet van twekere 
dorpen daeromtrent werden eenige x 
gecommuniteert om het mogen rijden dewelcke van 
op t kerkhof werd ende geplaet moeten de x  
peerden x geen toeval met coonien inde sbeek 
hebben in met er op hereden xb van den  
wert er een scheertie gecuyt waerop dan de sloop 
begint moetende mael de haekomloopen als 
wie daer dan het eerste x koningh die eenige 
rechten van vaerynsen en war leet onder unsen 
staen buyten die cupers londerde van op aenden  
scide van menschen omtrex x en vallen  
van loopers vrij eenige enden detoets x 
wij en van een saeghe die zware enpeerdt wiens 
geragt dan hij voor door wien wegh gekraelt alhoewel  
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selden nooven x hebben dat hij inden  

leeverwaers maer dat wij dien middagh wel  
hadden gegeven sijn wij met koetsen x rijds 
siende schoone niijvachter huys vande x 
van Bourreville in bij madame d'foissant 
bewoont een seer grote en schoone huys leggende  
op de hooghte zwalende en chistereneplaets  
naer de vlaeghe er werck nevens huere fonteyne  
x leggende hof vande marquis de 
granoc ofte de gouverneurs vande Nederlandtsen  
op een x x parek voor hen x 
in censeenlaeghen en een weinigh vandaer weden 
x  sooghte oprisende alweer er met 
allerlandes x boomen x de x 
nauwelinge is ver sien wel waerdagh voor vrend 
x te werdt de stadt leyt benghaelstigh 
x negen aeltigh weeder seer vragex 
lyck zover gekruyckt te werden haeren allen 
sijn der halven seer vermaeckelijck erin datum 
van daer niet alleen over degehele stadt kan sien 
maer daer benevens alle het tlaegt landt dat  
slantergie allen die lachen en schoone mijnt is voor 
sien tegens de hoogte naer de wegh van namen seyt het 
font van monterey ten tijde van den gouverneurs 
gemaeckt om het stroopenden stronsele aen die kant 
te zetten de stadt is vensien met veele schoone keren 
het waer van goedere scherff here is veele 
kloosters een schoon en groot bagginlof daer op me 
x begijne woonen vele groote maar oude beeren  
huysen als dat van de rine van ordryien in  
bijde prins van Vandemont bewoort ent van Bourreville 
de graef van Egmont, en veel 
meer andere maerdenwijl de x soondt mitwer 
den onderhouden als met wel gewoon is in Hollant 
te doen en daer bij soo curieus met getumuers  
sou en sal ick mij niet gehouden van daer veel van 
tschreecken boven dit moet niet vergeeten werden  
de wapens haemer booven de stadt van het hof waer 
inne seer veel curieuse wapens van die st x  
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preyvers werden bewaert van de stadt tot buyten  
haere wallen keerende soo seyt aende vaert der 
Antwerpen ddat aende laege kant is omtrent 9 uur 
daervandaen het dorp Laecken van geen groot en  
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langh maer ten vermaaernt wegens de lape van  
onse lieve vrouwe door de menighte van miraculen 
die daer soude zijn geschiet als bij schilderijen inde 
voornoemde capen hangende is te sien neevens veele 
silvere 
cleenen handen dese vanttoderinge buyde die daer 
door haere voorsproech sonden geneesen welken 
verders is deese sterck versien van veele kostelickhen   
buyten xdickt aen het dorp is een schoone wandel 
ling aen meer kanten met groote opgaende boomen  
waerinne met altoot onder de kladine vanden son 
kan wandelen gaende deselve vanden hoogte maer 
de laeghte en wederom op rijsende komptrien ten 
eunde aen een schoone fonteyn alwaer eenige 
arme menschen altoor gereet staen om de aaenkomende  
met een glas waeter te beschenken 
uit welck seer goet voorde koorts son weeten 
wij hebend'er van gedroncken envonden het seer 
smaeckelijck samen het x s'mergens  
aen de andere kant zegent 
de hooghte leyt het dorpscharen versiert met 
een bosschagie in vandeer naer x vande 
sijde komende vint men daer Etterbeeck 
dat seer aengenaem is door de veelvuldige plaetsen 
en lacken die al verooghens vande een in  
de ander vallen verder van ceerende waerden 
poort van Namen kompx wederom aen larht  
diet verlaens inde andere vallen en aen welck 
sijden met seer hooge boomen sijn versiert 
aen het eynde de schoone abdije van eedel dames  
eens wij haer eens hoore Korterijcke capen 
waerinne een hooft van een heyligh were bewaert 
das al 100 jaeren soo overleeden weert 
en even x alle sijne tanden wel hebbende 
een schoone moet seuyn op de hooght leggende  
aende andershaer vande stadt komptren 
weder om inde laeghe x het dorp ande 
laet waervan voor de x 
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komende nu wederom ter het vermaeck gx genoten  
soo sijn wij op maendagh s'mergens met 2 
koetsen gereeden naer ter vuuren leggende om 
arent x uuren van Brussel van het begin van  

Sonienbosch hebbende een seer groot en schoon 
casteel toebehorende aende koningh van Spangien  
waerdie knotels de gomrer nevens om haer te voor 
costigen gaen met gemeublieerde 
hebbende een grppte warande vol hooge opgaende 
boomen en veel wilt alhoewel wij er geen hebben  
gesien aen de eene kant heeft het eenige truynen  
maer van seer wenigh x sortantie en niet 
waert daer x schrijven aen de andere 
sijde 1/2 uur gaen van t'dorp leyt een x sijne 
kloosters hebbende het gansche Sonienbosch 
tot haer vermaeck maer evenwel van het selve 
met slooten en leggen gesop aen eert omtrent 
1/2 uur groote waer inne seer froye alles door 
de voornoemde paters x haer x  een de vremde  
die daerin meenighte koomen gemaeckt haer 
klooster is tamelijck groot hebbende een schoone  
tuyn daer achter aen welckens sijnde een x  
staet door de aerts hortuyn Claeren x  
gebout die daer gedurende haer x  
veel tijt huere devotie eenige daegen waer dat 
ander x leegen sonder daer uyt te koomen  
en alhoewel het niet seer groot is, soor heeft het eel 
ruymte te komen begeeren aende andere 
syde van het klooster leyt een schoon lack  
aen alle kanten met hooge schone boomen  
in deselve een kleen maer sinlick tuynen daer 
die paters slaeken doen voeder om haer tot  
x te verstrecken sij besiegende ons met alle  
beleeft heeden lieten ons alles sien siloondere 
het geheele convent besigh was met x  
rontom de tuyn te doen sij beschone ons op  
ons vertreck met buit en een schoone schone  
aerbestien waer het gewone afscheyt van den 
paeters en in het dorp wederom gekoomen sijnde  
verstonde wij dat het daer kermis was omdat  
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onse lieve vrouw met alle de gemeenten en met  
geluyt van trommels en boeren inde wapenen  
wiert omgedraegen naer dat wij wat gegeeten  
hadden doech meet van het geene dat wij selver van 
Brussel hadden meede gebracht souden wij ons op  
de te rugh reyse begeven maer voor een harde  
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reegen wierden wij wat op gehouden van daar gaende  
reeden wij naer Mesenbeeck alwaer de paters  
enen ons geseyt hadden een seer schoone fonteyn 
was die wel wardigh was om te besien maerdaer 
komende vonden wij niet dat remarcabel waer  
soo dat het ons verdroot dat wij sulcke weislijcken  
wegh vergeeft hadden gedaen want de weegen  
waeren door de reegen seer diep en volquad 
slaegen naer lange ondersoeckinge vervraegt  
vonden wij velter het geene van het minste niet 
en is dat wij hebben gesien want rontsom een  
kleen bosch vonden wij een x  een kleen 
ront waters dus door sijn klaarheyt x  
die en op de gront laegen niet konde verschuylen  
het selve was seer goet van smaecken werden soo veel 
waeter op dat het ee tyt die door de aent daer 
inne was geleyt een strael van waeter van een  
dicke arm continieel deed gaen 
de louden en een kleen erf water ende rezientie  
maecken het selvige was rontsom met een groene 
haegen afgeleght en eenig vlancken ter gertof 
van de passanten gesien wij droncken daer van 
het waeter alsmeede een bont vlieten dat terwijl  
eenig vloeren en boerinnen ver gesselschap  
met een speel van ons daer door haer dant 
gex vermaecken eindelijck ons daer 
wat ver het bende sijn wij wederom naer 
Brussel gekeert en omtrent 8 uuren aengekomen  
men. Donghsoegh 8ste sijnde mans naer 
saecken geweest ende x naer begijnen  
hof dien waer middagh was het van genen  
te gaen naer Engien waer de koetsen ons een  
koets van t'implaets van 6 menschen hebbende  
gebracht kon dien dagh de reys geen voorx  
neemen en ter elkandere dagh x  
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al wanneer wij ons de woensdagh 9 
s'mergens ten 6 uuren op wegh begaven, hebbende  
onder weegens seer veele quaede wegen en keegen  
pleystende in het dorp Castergol dat maer uyt  
wenigh luyten bestaet en die noch naer de brabantsche  
maniet heel slecht leyt omtrent x uur van Brussel  
en so veel meede van Engien, niemant luste 

daerveel te eeten omdat het broot wat swart  
hart en onsmaeckelijck waer, de kaes kon het 
gesicht veel minder smaeck werden vleesch was 
er niet te krijgen veel minder vis om dat men  
daervan geen ander waeter als dat inde diepe 
leegen lagh wist wij voldeede onser honger aen 
een stuckie mee gebrachte kaes soo ver het konde 
stucken en maer dat spaerden wat x  
geretrau scheent sijn wij voorbij Gaesbeecke een seer 
schoon casteel met frije zwijnen op een x  
leggende gereeden en kort naerde middagh  
tot Engien aengekoomen terwijl het middagh 
mael aldaer wiert geprepareert sijn wij de  
stadt weesen besichtighen die seer menigh remarcabele  
heeft als alleen slechte houte huysen  
een fraye kerek, houdende aldaer haere rendensie  
de hartogin van Aerschot moeder van de tegen  
woordige lantoogh hierwerden oock seerveel 
houten gemaeckt waer x vrouwen  
haer curieus intovreende omme haer daer 
vant honnen provideeren uuren juyst ter 
alle ongeluck was er wenigh van haer gadinge 
destadtsmuren die van x  
waeren gemaeckt heest men neevens de poorten  
gedurende den oorlogh doen springen op dat de  
franck daer inne neit sonder nesten  
naer dat wij wat gegeten hadden, sijn wij om  
4 uuren naert casteel gegaen om haere tuyn  
te besichtigen maer dewijl het seer geweegent  
hadt x contimieerden  
het voor een groot gedeelte de aengewaemleys 
het casteel wert tegewoordigh bewoont bij de 
x van de lantvoogh een broedersx van  
die lanx inde stadt woont  
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het casteel in sijn selver is niet veel als dat het 
groot en gelijck alle sulcke gebouwen niet seer 
proper onderhouden, maer de tuyn is waerdigh  
dat ick die wat vrees x  en mij daervan  
wat uytloopigh op horin. Als men de peerden  
van t' casteel is doorgegaen komp men aen  
een laen wiens ingangn een groote poort aen vier kunst 
open heeft 
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dewelcke aen weersijden met seer 
hooge laegen van beuck sijn op getrocken tot ter 
halve weegen toe, alwaer sint dan verschijden  
groote laenen van huage boomen en nuede haegen  
vertoonen reehtuyt vrieze togens de hoogte van 
toont sich een speel op en shrytie van op de  
hooghte van waerven stont sal gesproocken  
werden op dien selve wegh even buyten de poort 
van het casteel kompt men een seer schoone  
groote poort van blauwe steenen gemaeckt 
hebbende spooren van binnen en buyten met kleene 
steentjes x  
waerdoor de besichtgers meert wat worden gemaeckt 
in diesere poort het gesicht ter 
seinekerhamet sluende soo siet men een seer groote 
kom van waeter in welcker smiddag een seer 
fray en groot prieel non stom groet staet ervan  
x eenige boomen aende lincker kant  
treed men eenige treeden af in een seer groote en  
schoone tuyn altemeer van parterres van  
palm en aende seer schoone  
haegh op de wijse van binnx geschooren hebbende  
de in het midden een fonteyn en aendat huecken  
kleene calineties versiert met fraye fonteynen  
waervan de eene de doot van piramus en tisbe  
vertoonen inde ander door het  
x ende fonteyn hoe de watervallen 
beryden sijn het schieten vande papegayen  
andere curieus heeden wyt de eerste tuyn wederom  
eenige treeden afgaende kompt met inde  
die meede int midden een fonteyn heeft 
en van palm gemaeckt gelyck wat verder 
afgaende niet inde kompt die meede is  
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en aen het eynde vande selve kompt men in een 
schoone laen waerdat hooghe wederom opgerende  
dese utnymen sijn bij welt gelyck behalve meden 
de 2 laetsten aen weersijden was smaedersijn  
want aen weer kanten vanden laetsten heeft men  
boomgaerde van oostboomen die vande 2 tuynen  
met een waeter werden gepareert aende  
2 tuyn heeft het ter rechten sijde een orangerie  
van kleene coonen als mirtens jassemin en  

sodanige bommen en aende linckerkant seer 
groote en schoone doox x weerlyck  
met bereex of galderijen met groente bedeckt  
versiert de eerste tuyn heeft xsijn veel  
tersijde een groote plaets dat rontsom gaen 
met bedeckte galderijen van groen en int midden  
eenige arbre neins int midden daer van  
een seer hooge en behontigh prieel alleen om 
in met bedeckt staende maer als in surne van  
prieel aen de eene syde kompt men aende orom 
gene daer met vertreeden afgaet en nu midden  
een vijver heeft om welckens haut die boomen  
staen en soo aengenaem in als maer iets 
sout komen sien contriebuterende veel daertoe  
dit nettigheyt waer inne dese x wert onder 
houden om dat die als ooc even sinligh is en  
jaerlycx lud my sent guldens aen oversten werden  
toegedaen novende 25 menschen daer comt 
meel in arbijten behalve op x ordinantie 
tijden van palm sekeeren mijt de tuynen dat 
wederom in die inkomende galderije kuroode 
gaet naert naer hespeel huy x keerende  
wagh vintmen plooren van boomen en groente 
opgeschooren haeghen dat rontsom in het waeter  
staet sijnde de groot en alles wat daer x  
maeckt van groote blouwe steen en den vrij  
lange cruygh om daer inte schoonen overgoon 
alwaer een seer groote gevoende trap van 36 
treeden hoofh leyt die door dekomst met menschen  
in een moment wert opgeruckt wanneer met  
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dan het beneedenste van het heel huysie heeft 
gezien dat rontsom open is, gaet men op die  
trap naer booven van waer men alles met  
meerdere genoegen inde leechte kan sien 
als 7 lange laenen van allerlij boomen als castania 
x castanta rijchen linden esschen  
ypen, oemts en tusschen die wederom andere 
7 kleene laenen daer binnen parterres van  
boomen gemaeckt, gaende alle vande laeghte 
wederom naer de hoogte rijsende vandaer af 
komende het met aende lincker lande in  
een palmagie baen die over de boo voeten  
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langh is en aen weersijden met blawe stenen  
opgehaven het bende aen een x  
groot stane prieel van waerine d'omleggende 
landerijen kan sien en aende andere sijde 
endight hij sich inde tuynen verder is dese 
plaets vol schoone wandelrijen hooge koeghen  
en plantagie van opgaende boomen maer dat 
wij alles met goet gewegen edoch niet sonder  
werckelijck nat gevonden te sijn hadden  
besichtighen sijn wij wederom naer onse herbergh 
gekeert en aldaer wat vuur laeten  
maecken om ons te drogen dien avont met  
een goede maeltijt ons vresch gemaeckt 
naer bed gegaen maer ick kan niet vergeeten  
dat devrouwen die gedurende de gansche  
reys van haere mannen hadden geslaep 
nu wel door de gevallene reegen apparent  
soo kont veld sij waeren geworden het 
selve wederom begonnen te doen doch krugen  
daer van haest bex om dat sij in een kaemer  
waeren gelijt over haer xsaemelijc 
van haerselx houde bewaeren  
dienvoegende haere mannen gaerne bij haer  
hadden gehadt maer was te laet hebbende die 
alle bekommernissen laeten vaeren en tegenwoordelijke 
rehte aewijluvonnen terwijl tijn die 
ongerustheyt sien nacht x passeren  
dx s'mergens vroegh als saeten wij  
tons sevenen wederom op met jx  
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tegen de middagh wederom tot Brussel te  
weenen maer de weegen waeren door de continueele  
reegen hoe langer hoe onbruyckbaer 
geworden want omtrent kleyn angien x  
de koets met de juffrouwen nevens broeden 
buest en rendorp om soo dat wij mijt de onw 
sprougen om haer te helpen maer niemant 
haer sich x eens echter bleef de x hierbij 
want met de minste quade sengh x  
wederom daer uyt dat al veeltijts geschiede 
gaende midderwijle eenige vanons geselschap  
vrij wat tevoet soo dat op de middagh 
eerst te Halle quaemen alwaer wij verder 

bleeven om opaerden wat ter frateleeren 
die geweldigh waeren gesfatsgeert onder wijle 
gingen wij de stadt besien wiens wallen  
toorsen meede geduurende den vorligh sijn 
gesprongen sijnder niets rouwerx daer 
inne te sien als de kerck dewelcke door de  
gansche werx groote reputatie over de val  
heyt van Minakeen die ons lieve vrouwe  
daer doet waervan eenige inschieden sijn  
sijn afgemaen als het levendigh maeckt  
van dooden x van onschuldige aende 
galgh uyt het gevaerde waeter geret 
en diergelijcke dingen meer waer inne sij groot 
geroof en wij wederom misschien daer en 
boven is dese plaets vermaert door de 
groote belaerden die daer tweemael als 
jaers werden gehouden want men verstercken 
de ons dat er 2 daegen voor ons kompt 
aldaer over deseoomenschen waeren geweest 
van alle quartieren hier werden meede  
kanten gemaeckt maer voornamenslijck  
munt x nu het maecken van x kerck 
dat naer alle quartieren wert gevoert waer 
vande vrouwen haer oock wat provideerde 
en souden sulcx meerder gedaen hebben  
hadden sij het met meerder gemack kunnen  
wegh krijgen s'middagh dan van haer beroemde  
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soucijsen hebbende gegeten, waeremme niemant 
van ons veel behaegen vondt, sijn wij x  
wederom opgeseten ende s'avonts wederom tot 
Brussel gearriveert, dus vrijdagh de x  
gingen de vrouwen tuynen besien om boomen te 
koopen als meede om kant terwijl sich met  
oom hopen desser soon de paec van het jaer 
bij naerom wandelende ende de sertitientie  
aende slurenbergh spoort die seer groot en wonderlijck  
en verders naer Ettrbeeck en kamers 
gaende in woeckers wandeling wij het groote  
vermaecken werelt naemen doorde fraye  
sichten vallende lachen als anders naer de middagh 
sijn wij naer groenendael groote x  
gaent van Brussel geleegen in Sonienbosch  
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gereeden terwijl devrouwen in stadt bleeven  
in der haeven sij dat vermaeck niet hebben genooten  
sal ick mij dies halven wat breeder mijt laeten  
omme haer door het vermaeck de eerdere 
te voerdoen dewegh derwaert is voor de hoest 
casseye, dienen hiertlanck groote steen wegh 
noempt men heet naulijcx de haet uur gereeden 
of niet kompt int Sonienbosch inde welcke men 
allerlij fraye gesichten siet men rijt over hoogten  
tot inde vlackte, en over volgens op een neer 
klommende siet men van verre x 
gaende boomen van het Sonienbosch haer aenvangh 
neemen een groote nijs termine even 
als of er sou daer uyt verbauwen waer en nar 
als de naer x mij haere woonplaets 
huer gewonnen dat sich eex met het aennaderen  
x hier siet men veele wagens  
en karren die het gekapte hout naer de stadt voeren  
daer siet men de liedemaen boomen saegen  
en hachen om de kleen te maecken en tot gebruyck  
te brengen daer werden gehapt  
en op andere plaetsen leggende al ouden 
de voet terwijl de andere de henne schijnen  
tarren door haere opgeslootene hooghten  
omtrent de vandewegh over vlassaye x hebbende  
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kompt men op een x heyen, maer soo 
quaet gemaeckt door de veelvuldige swaere karren 
die er dagelijcx passeeren dat die voor een groot 
degeelte met baleken wer beleyt om die soo goet 
te maecken maer dat wij dan eenighe tijt gereeden  
hadden quaemen wij aen het wytler emde klooster 
vande Augustijnen, leggende in een laeghte aen weer 
kaenten met bergen beset. Sijnde seer groote clooster 
van huysinge dat wij in Brabant hebben gesien, 
hebbende  
int midden en vooraen een groot lach waraende  
eene sijde x met fraye groenen prieelen sijn  
gemaeckt aende andere sijde groote lange allees 
en in x eenige wenige parseeren van groot 
gemaeckte sijnde de wagen oock x met mos 
bewassen dat er geen gras kan deurbreecken maer 
dat wij alle diep cantage die ruymte uur int ronde 

is, noslapen die daer int midden staet nevens de 
peren daer haer de paeters pereeren int schuren  
van de jaapegooy hadden beichtight de prioor ons  
koomen vernellen koomen ons brengende aer  
in haer capel dar de vlancken in soer neevens de 
deur seer houtrijck en groots is uytgetreeden kosten  
de x over de x naderhant de verdere x  
van haer Eupen en dehustelijcke ciborie door 
koninge philips gegeven vertonende brarltons in  
het klooster, alwaer saer watebachen om te wassen  
continnueel sprongh sijne particuliere kaemers 
op laeten, penitentien laeten en endelijck ons met 
wijn en bier regaleerende versocht ons dien marten  
te willen blijven, seggende de hartoogh van jorck  
haer dick maels hadt besocht omme 14 uur geweest 
omme sijn vermaeck vande jacht te nemen ende 
meede aenwisende dien plaets van een boom doet  
gekroond hoofde wyslick onder gestaen hadden  
heysen hane koningh Philip sijn toon maximiliaan  
koningh van bohens sijn vrouw maria  
koningin van x leonri koningin van  
Vrankrijck koningh beles uyt afrx  
de prior was een fray man en met sein patteur 
memende x de gemoederen der niet behoorde 
gedwongen te werden als op veele plaetsen op schiede 
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van hun dan ons afscheyt geleetxlijck hebbende 
gewonnen sijn wij wederom naer Brussel  
gekeert en omtrent 9 uuren aengekomen  
saterdagh x sijn wij s'mergens wegh van  
Brussel vertrocken en door het langh jandeeren  
van de sehutshuysen eens naer de middagh x  
quuren tot Willebroeck aengehooren, onderweegen 
de stadt van Vilvoorden besichtigen, dat een seer 
slechte plaets x vervallen hun x sijnde 
en een wenigh kloosters hebbende een out maer 
groot casteel, daer uyterlijck schijnende wenigh 
de landt wert aengehouden, terwijl wij tot Willebroeck 
naer schutten vande scuysen en het x  
mosten wachten, sijn wij daer over gevaert in het 
dorp Boom, daer seer lustigh is, met schoone 
wandelweegen, boschengien en koornlanden  
korte daer op x booven aenslesijns in  
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andere groente tot onse niet wage te naer dat 
wij wederom over gevaeren waerwij sijn wij  
s'avondts van daer vertrecken ens'nachts voor  
Antwerpen gekoomen, konnen de morgen  
aen het loot niet leggen door de veelheyt van  
scheepen, die erom de kermissen waeren  gekoomen  
mosten der halven inde koornvliet leggen  
daer wij het x sonder x quaemen  
en vandaer de stadt doorwandelende x  
met de koets en de x te voet heeft men inde  
lieve vrouwe kerck de bisschop van Antwerpen  
de missoeur celebreeren nader hant in het fuys  
van stack de monse de ommeganck siende 
die tot 4 uuren duurde is met verders  
door bartine gegaen met justitie om x  
syck te hooren dat juys niet geschiede maerx  
bij de jesuiten dat wij doenmars versuymen  
oom op het selve echt hurende nevens  
predicatie van paeter Hasard die voor een argument 
in plaets van een xept nam dat geen nederich 
mensch een calvinist konde weesen dus middaghs 
x hebben wij de stadt x  
als wanneer op de max sulck een quantiteyt  
van x schande x thoop waeren als  
ick in van mijn leeven heb gex naer de middagh  
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is jut. denonse door ouve komt met een koets 
afhaeren en altesaemen naer een duars gereeden  
en daer groote huust van schilderijen gesien terwijl 
wij ons vrinden gingen besoecken maer tot 6 uuren  
wederom bij den ander gekoomen, en doende vrouwen  
weder naer de norbartinen gegaen en aldaer veel 
poppen  
goet van papen monnicken x xpeppen gekox 
dien avont gepasseert, gaende op den avont noch in een  
tuyn om boomen te koopen en soo weeder naer het jacht  
gereeden terwijl wij bij Bouwens te gast gingen die het  
ander geselschap meede gaarne hadt gehouden s'avonts  
x uuren sijn wijn ederom aen het jacht gekoomen  
en dingsdagh s'mergens ten 6 uuren met 2 koetsen  
naer Mechelen gereeden endaer de stadt besien  
sijnde x het remarkabelse groote kerck St. 
Rombout genaempt, de jesuiten, het bagijnhof daerwel  

soo menschropwoonen en in verschijde straeten  
verdx hebbende een schoone luchtzych kerck het 
huys van de duytse heurdre x hof ende kaemer  
daervoor de hoogenaet, gezeyt, wert van booven  
seer net met schoone schilderijen versieren en  
vrij wat netter als ordinarie sodanige x  
kaemers sijn, naerdat wij dan alles hadden  
besien en ons middagh mael gedaen hebben 
wij van ons broeder Jean hulst die met ons  
van Brussel waer gekoomen ons afschijt  
gewonnen en hij naer Brussel en wij wederom 
naer Antwerpen vertrocken aldaer wij x  
9 uuren aen quaemen hebbende midderwijle ons 
verblijf ter meerhen een vande x sich 
vol en droncken gesoopen, soo dat hij met x  
paert kon blijven x naer x sonder 
ongeval so rugh het jacht buyten de stadt gex  
sijnde omdat de vrinden deen andere dagh wilde 
vertrecken, alhoewel x wel gaerne  
2 daeghen hadden x om het x van het  
heilige sacrament te sien, soo sijn wij x  
den x woensdagh s'mergens ten x uuren x  
gegaen werden tot oosterweel x  
lijck veel cnielde als in het heengaen gevisiteert  
maer door het verloopen van t'waeter hebben wij ons  
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voorgaende passagie van xmeer met komen 
neemen maer genootsaeckt, het cijlant van ter 
coolen rontsom te seylen tegens den oone  
wanneer wij in het gesicht van Willem stadt 
quaemen wiert het doot x en omtrent die plaets 
int vallen vandese avonen komende konde wij  
met weyen mits avaneleren maer dreeven  
waert loopen vandese stroomen rontom  
soo dat wij meenende daer te anckeren als  
wanneer om er nacht een straven wint seer 
haestigh begon te wayen waerdoor de vrouwen  
ingroote bewoutheyt maeckte meenende dat 
han leeven te moeten verliesen alsoo haer die  
oud x die haervoor doosen van het groot 
gevaer dat men daer omtrent han coopen uyt 
het hooft niet waer te praeten niet x  
de groote verschijdensheyt van storm  
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of my weeder wij seylve eestervoort tot x  
het sas van streyen daer wij op onse x  
hadden geleegen en lieten daeraen ons ancker  
vallen dat wij op donderdagh s'mergens 
vroegh lichten x uuren tot Dordrecht 
quaemen alwaer wij menende neef Pieter 
onderwaerer twee weecken en bij hen te eeten maer 
verstonde dat hij tot Breda was, x koeste wij  
schoone saem baers barm winden voorx  
om die evenwel tot sijnent eeten als wanneer 
hij omtrent 11 uuren selven van Breda t'huys 
quam, walschoon wij soo veel vis allerx  
hadden als wij niet konden nuttigen soo x  
en evenwel x eenige moten salm bij koomen  
nevens een hoost en een groote staert die  
op de rooster wiert gebraeden, waer dat wij dien  
morgen de stadt hadden besichtigt sijn wij s'middaghs 
aen den die gevallen onser gegeten als  
of het voor drie daeghen sou weesen naer de  
middagh reeden de stromen naer dubbeldam  
en wij wauden op dien weghen voeren  
over naer krooswijck daer wij eens x  
in nadeschom doorvom hop noel bijde x  
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geselschap raecksen daer goede kans hadt geweest 
wanneer  
het wat langh hadt geduurt een goede ruis  
te krijgen, omme dat daer veel meugelijcken broers 
onderwaeren, omtrent 8 uuren sijn wij wederom te 
Dordrecht gekoomen, en in jacht gaen eeten waer 
ons neet onderwaert geselschap hivet en s'nachts  
tot elf uurens van ons ecfguigh huer krugen wij wat 
onlust niet de schipper die van het jaecht waeren op 
loopen en s'avonts te 11 uuren weer quaamen sijnde 
hij en sijn knecht seer droncken willende doen seyl 
maecken dat wij niet verstonden en daerover met 
hem in woorden geraecken mosteck er ons 
gehoorsaemen  
en quam ons s'mergens ten 3 uuren  
vraegen of wij gestetet seylen, daer wij meede tevreeden  
waeren quaemen daerop omtrent 6 
uur tot rustenden daer alle de bagagie wiert 
gepackt en met debinnen schuyt naer Amsterdam 

pranden wij wever gingen met  
waeghen naer dergoun latende de messiren op  
een ander die 8 uuren verstrecks volgen en naer 
dat wij van verdomlaticheyt hadden genoomen  
in door vom sop neevens sijn dochter en soon soo 
buytenpoort waeren gecoridusseer hebben wij  
van maekanderen afscheyt genoomen  
in den ander van goet geselschap bedanckt 
en soo op dewaegen geklommen en naer de 
goun gereeden alwaer wij ter elven quaemen  
maer te laet om de roest van de schuyt te krijgen  
die al besproocken was, daerop hebben wij gewesen  
veert wederom een schuyt particulieren  
huuren inde welcke wij wat hebben gewex  
neert en soo un x uuren aende wijk schepe van  
gekoomen x t'huys brengende en verders 
afscheyt genomen en daer mede die x  
x gegudigt  
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den 22 juny 1770 vertrokke van  
Vyvestriss met 6 paarde vert de koets 
en x trergent s'mergen te 8 uure 
te 9 1/2 uure ariveere te Utrecht  
te 11 uure te Vionette pruive te  
Lermond alwaar wij hebbe gegeete 
het gaene meede ginome makten  
desen eynde ensende pas be senne 
ook niets gekreege hebbende dan  
wat brood soud bier en een fles roode 
wijn de helde om de storpite so een  
sekeren kend aande boot had om 
haar te spreeken of een x  
knegt x segge het gelag 
6 8 x  dees niet neer niet bekapt 
te vreesen van x dat betalinge te 
vertrekke wij kwamen 3 3/4 uure 
te Geroum en van de ons logement 
gered ende doelen bij G. van  
Dongen daar eselent wel het 
hebben gekudenseer curel wij  
ginge uyt wandelen en saage 
de kuyn deser van krirpline 
agter sij huys kasteel moot was 
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en met als in hande gesigte en door te 
van houd is wel vrigt bomen  
in ander lief hebben door den heer 
self aangelegd was wij sagen 
daarna het magasijn van Artellene  
en tender x van  
oorlog welke magasijn seer 
groot is en welke popuwrund 
te sien vervolgens ginge de walle 
x wandelen in Knulysijn en 

graye gesigte verschint hadde 
doen eene stille en x gesame 
comen x  
den 23 juny relde naar onse rytuyg 
alx te gesteun nog een wage nud 
aan ganime met twee paarde  
daer eenen er tussen op was en  
de kamenier en tussene te hebbe 
x afna de pintyes ende te hebbe 
met een koets na het huyse veer 
en name een hengst als daar mede 
overweren saage dus onse domesticatie 
en koets over de ylen na alle wijse 
vandaar reede wij te gruzen  
in kwamet 11 uure te Capelle 
te 12 uure aant bergse gat te  
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2 uuren te tettering te 2 1/2 uuren  
te Breda en narte en te in trek aldaer 
in de Brin Cardinaal bij G ran x dorp 
alwaar wij seer x net sijn gere 
geleerd en hebbe s'meddag open 
arriers wat gesinst leend ertoen het  
prince huys van binne besigtigd geheel 
antieq en mooy daar door was 
daar naar hebbe op inde vermakenlyke  
tuyne gewandelt degroote 
kerk gaan besigtige omde graftombe 
gesien van graaf Engelbert 
en sijn vrouw Anne van Baalde 
so van schoon albarten seer net  
en kostelijk gemaakt is door een  
vermaande Italiaanse meester 
meteen x koets heb verder de 
stad door reide en waare so gauw 
weder thuys als uyt ginge wij hebbe 
toen nog eens gewandelt inde  
thuyn weerd Kalke stoff tot gruune  
zynde heel fraay weder 
24 juny te 7 3/4 uuren vertrokken 
wij weder van Breda met deselfde  
voorlieden van geroningen kwame 
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door ginneken langs eene schoone  
weg te x 1/2 uure te groot sundert  
hebbende veel heyde gepasseerd 
en daar een verasende hande reye 
gehad te groot sundert een keype  
koffij gedronke en vervolgens weder 
vertrokke en opnieuwe weder 
swaare reye donder sliepen  
gehad ender welke x  
5 uuren te Brashaat arriveerde  
alwaar x van volk dansende  
enspringende en een viooltee 
ging sittende don Gaston daar 
in de preemende de boeten en  
ende sijn pottie bier het weder 
verergde erwel naar Antwerpe 
toe alwaar veel hagel viel  
wij aten wat kind eeten so mede 
had genoomen en siende de boere 
en boerinne opt feest van St. Jan  
sergende x en kunde speelen  
wij kwamen de te 7 uuren te 
Antwerpen alwaar wij aan de 
wint seer gratui weerde bex  
quaten endar de rekening van  
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niets te hebben eenige tol onderworpe 
passeerde neemende onse intrek 
ende meer in de stad Brussel bij 
de wed Joseph vandevoort de heer 
de roode siende seer het logement 
wandelende spraake sijn baan 
in kwamen sien ten eerste 
den 26ste juny ging ik een visite 
doen bijde x en te 11 
uure reede met de dame naar  
de Beurs en ginge boven de Beurs  
sien de academie van de schilder- 
en beeldhouwerkunde als al de 
schilderyen daar te vinde van  
daar reede na de groote kerk  

van onse lieve vrouw en besigtigde  
daar al de kerstelyk heeden  
vervolgens na x  
en collegiale kerk van St. Jacob 
daar meede alle besigtegde en  
vevolgens na en hotel door 
x het deser contra visite  
kreeg van de x teyde met  
invitatie den volgende dag lijken  
6 te eete na de meddag reede  
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wij na het klooster der augustijnen  
en dien der carmelite 
vervolgens naar de schoone  
abdij van St. Michiel aan 
de Schelde leggen so verwonderlijk 
mooy is en hebbe alles 
nauwkeurig besigtigd deede  
een visite bij dat seer Beyne  
en gebruste een kopjie thee 
ginge toen besigtige het meegasyn  
dat had blx een 
reus reusin hun kindere 
schip lagen x kants 
d. vonde in voor gemeerte  
gebrugkt dit bosstx  
hebbende ginge na het augustijnen  
x klooster in  
eenige aan die x te kome 
den 26ste juny ginge bij de  
jesuite alles besien van daar 
na de domens caners en daar 
van daan na het klooster dat  
predikheeren besigtigde den  

pagina 8 

berg salvarin en grast van  
en de heer toen een x  
rede na x datter de en daar 
te eeten en na de middag met 
sijn bax en dag ter na 
het water huys van de brouwen  
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so besage sijnde een aardige maning 
aan de er buyte de poort 
na de Schelde en vervolgens 
na t'casteel en toen de steed 
ewette x desteyde thuys  
gebraht hebbe na ons hotel  
den 27 ste s'morgens te 11 uure 
rede wij van daar met vier paarde 
so aan genaame door mijn  
koets en een x conde desmid 
tuge langs een heele vermakelijke  
en schoone wel geheel hastraud  
door beckure laat kome 
en kwame te 11 uuren te kattig 
toen door warlo op waallen en  
ten 12 3/4 uuren te Mechelen in  
de swaan daar wij aten dan  
seer slegt also seer mersig even  
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wy sagen daar nog de kerk van  
de norbertine nonnekes Leliendael 
so een moye kerk was in een audige  
preekstoel van huid verbeeldende  
een rots en x van syn paus  
gesalgen mooy int gehouwe sage 
ook de groote kerk en vertrokken  
van daar te 3 1/2 uure door Tempseghem,  
op Vilvoorde verby de  
drie forts ntie op maer daar  
bleeve tee drinke & wat wandelen  
aen heel men, was xmakelyk 
door de fonteyne so daar smorge 
vervolgens op Laken x  
Brussel waar te 8 uuren afstapt 
int hotel tparlement van  
Engeland by Joseph Merin zynde  
de weg int geheel seer aangenaam  
en vermakelyk mooy wy naame 
dweeteen muur koets en reide  
na het klooster van dep 
om pater Antonio Leeman te  
spreeken dien in hoewel reits  
laat seer vrindelyk ontfing  

pagina 10 

den 28ste s'morgen te 9 uuren vertrokke 
wy met deselfde poarde en voiture na  
Gend, meede langs een schoon straad 
weg met verrikkelyke gesigte door  
de hoogtens en laagtens te passeren  
zynde alles bergagtig en de landereye 
alle bebouwde met gant rugtagen 
boekwyt aardopele, hop e  
so verre het oog kan beryken 
vinde men sulke gesigte zynde  
een schoon land te 11 1/2 uure kwame 
wy te Ane so xwege is en waar 
lag koekie gebakke werd so seer 
gelten een syn er heel lekker te  
12 1/2 uure kwame te Aalst 
zynde een groote stad xgwaare 
ind castelquje vant gemeene 
lands huys der provincie Aalst 
afgestapt en wierde daar superbe 
onthaalt, hier was het gemeene  
land huys by so men besig was  
mooy te meubileeren op zyn  
nieuwe wets zynde eenige heere 
gedeputeerden altoor gelogeerd de  
teryn door gaande kwam men in  
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twee sinnderable groote hallen  
met een plaats van den andere  
gezetende alle dep. aande x  
schotte sier net staande en  
waare hier wel 40 paarde 10 er  
onderhoude weerde alle keroyte  
holtynse en deense een andere  
dan geen angelse dese paarden  
werde opkorte des hertogdom  
van Aalst daar tots privage in der  
houder van daar vertrokken  
wy wede sonder yts verder te hebbe  
gesien vermits slegt weer  
also veel regen viel te 4 uuren  
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door Eindeghem inde gem Melle  
oplykend alwaar meede gratieus  
aen de poord door de weg ten weerde 
behandelt & late passeere wy  
x af aant logement te  
hard op de Korenmarkt te  
7 uuren, kreege dien selfde avond  
nog eene dipte vande heer  
J. L. Goethals 

Den 29ste juny hebbe s'morgens  
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inde St. Pieters kerk geweest dien  
besigtig zynde eene heele mooye  
kerk reede vervolgens door de stad  
en dineerde byde hr. J. L. Goethals  
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worde koets en twee paarde voor 
een sport chuis voor de deur x  
te 8 1/2 uure er kwame te 11 uure 
te Pettegem zynde 1 1/2 pert te x  
2 uure te x st. Eloy zynde x pert 
te 1/2 uure te Cortryk zynde 1/2  
x hotel x  
by x daar wy 
seer lekker en proper inde x  
nieuwe koning creeg te x  
goed was ter x  
weder door van daar kwamen  
te 5 uure te x  
er al hier was x fransche 
territoir zynde van de x  
te x de welke int x  
seer gratieus x  
woord van her 
de plaats by mr. x  
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der x dede eenige visite s'morgens  
en ginge daar na inde  

kerk der Capesyne deselve schelde 
zyn x besigtige toen na een x  
decoradesien eynde zat 
volk seer net en proper en hun  
geweer tegen om aanblinkende  
vervolgens de fraaue 
St Pieters kerk beschouwende/beschrijvende 
meede heel fraye kerk lyk is  
smiddags ende door de stad door 
en de x besigtige zynde  
x wandeling van de stad  
so x veel  
mensche syn so ende sonder als  
x wart had hard geregend  
des avonds ginge inde comedie al  
waar men vertonnde de burgelijke  
edelman en vervolgens x  
zunde heel wel gereprementeerd 
en met de x messieg 
thuys gesoopeen 
de x eenige sinte gedaan 
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en vervolgen met de dames in  
eenige winkels geweest s'middags 
hust ditto J. B. Scamert voor  
schrijver by van gegeeten & na den  
eeten x met zyn x gereeden 
alwaar x  
er tegen  de avond weder na  
de stad, en nog gesien de kerk der  
monneke vande recolette en der 
vervolgense het vondelinge aen x  
vrouwe kruyse sien so een 
wonderliyk schoon groot gebouw  
en er welle x onderluyden 
als kinderen x  
en gespeyt in werden en het  
van binne te besigtige kenne 
het niet x nader x  
naame x  
haastig de x  
verlatende so gauw x dese  
plaats om er hotel te vinden  
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daar d'avond scapeerde 
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Den 3 july s'morgens in eenige winkels  
geweest des garde wegs sien  
x en vervolgensn thuys gegeete 
s'middags visite van x Le  
Hage directeur vand' koning 
x aldaar gestad en met  
zunde na tcasteel gewandelt  
der x ander versogt om op  
de ran pan te wandelen so ge  
door het x  
zynde het een heel groot en  
sterk casteel dan x seer  
x koning vervolgens  
de x besigtigd x  
het platte schroeve der koperplate  
tot digte dien munte  
vervolgende x uit vuur daar  
van daar asmede ingesien  
vertoonen x amphitia 
in sancte opes x  
daar x  
x  
x 
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inport weder na genot vertrokke 
hebbende in en selfde logement d'Amier  
gegeete synde weder x  
gerex geweest namentlyk te  
Kortryk en syn x 3/4 uure 
 te Gendt gearriveerd en weder  
gratieuse byde inkomst door  
defex behandelt hebbende  
ons so gex genome en t'Hotel  
St. Sebastiaen by x  
dache de x  
avond x   
ende met hun muziek 
x  was x peerde 
door  

x 
den mater te besigtige  
fortificatie  
den 5de july, s'morgens deede eenige  
visite en s'middags ginge wy  
eeten by de x Goethals 
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daar na met haar x en twee fraye 
juffrouwe en heer x  
de kerk St. Bavo gaan seer so heel  
mooy is en eene kostelyke marmere 
predikstoel heeft x  
kostelykheden gaan besigtige ook  
het groote x heeft daar tan  
nog  x meest 
is aparte huyse dan x  
met sy een jaar al kwetelen  
tklooster weete eerde kap 
in den 3 jaar daar geweest  
zynde keure en worbij de  
x ook naar  
logeert van deese ende  
kun en tdoen x  
met welke syn daar van daan  
syn eertaangaader x de  
x 
x  
huyq gescupeerd  
den 8e july ben met de x  
geweest by de x 
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x schilderijen  
x daar na het klooster 
x en kerk der paters 
augustyner so heel vraay was 
waar op weder na ene hotel ginge  
om de dames te halen synder  
in eenige winkels geweest en verder  
x de sael van de comedie  
s reed welgeschikt in vervolgens  
thuys gegeten en met de dames wese  
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besigte s'middags de kerk der  
augustijnen en x 
synde seer net proper en kerstlyk  
en x schilderyen  
xkende onder andere veele  
geschilderd int grauw als de  
witte door ene schilder van  
Rynchoot welwaardig te sien en  
daar weder gezet x verder  
nog gesien het theater int x  
der x aard sterven beloovende 
toen de stat kanon besigtige  
kerk x 
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x niet x de 
dames daar niet en wilde permitteren  
van den ginge wij daar  
ook niet in onx  geschilschap  
te houden en in besien voort stad  
huys, en ginge verde ryde gereg de  
x Rynhout om syn graitx  
te sien dan him niet thuys in dende  
het x hotel x koppel  
thee te drinke daar na na  
het Engelsch klooster en eenige  
x van de nonneties  
met Goethals x familie 
en heer Goethals en vervolgens  
na hun  

(laatste paragraaf is onleesbaar)  
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(onleesbaar) 

gehad 
Den 8ste july dede x  
een wandeling in de stad en welk 
eenige visites wy de x van  
Schoor & de dames inpakten naar 
Kester en arrangeerde hem goed  
op eene andere kamer daar op  

kwame de na de middags x  
den eeter gingen wy het hof van  
prins Carel besigtige het geene 
inde helft px van koren  
taptywerk en cabinet van verlakt 
werk x hun naaldwerk 
schilderwerk x stad in  
het capellatie x  
en door Rubben wonderlyk schoon 
geschilderd de moeyte dubbelt  
waardig is te sien synde kostelyk 
x van Doornik daar te sien  
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de apartemente van de prince  
x munte seer daar in uyt 
wegens tkostelyk meubelen 
vervolgens sage x en menige  
x en ginge verder na huys,  
om thee te drinke en toen eene 
muusie sien passeere van de lieve  
vrouwe broeders waar na de  
hr. Strirling na disonierdee alleen  
is gegaan  

De 9de july s'morgens te 6 uure 
reidet te x met 14 paarde 
van 6 plaatse met x pater 
x en de  
abdy te Ninove geweyd daer de  
x Norbertus daar wij  
te 10 1/2 uure kwame en geneex  
ende weerde door 2 heere x  
x eeten een gedeelte  
van der abdye en dien superbe  
x ende appartant  
van alle die geestelyke x golden  
die seer x van een groote 
lawyte was vandroogen x  
kerk de welke seer superbe is en  
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(onleesbaar) 
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Prelaat te Ghendt was seer nobel  
en magnifiek onthaald & seer 
genodigd om den nagt daar te  
logeeren ter selp wilde in niet 
later gaan der niet kennende 
blyve x 4 uure sonder  
x daar vertrokke over eene 
andere weg dan langer so dat  
op den weg van Aalst uyt ver x  
en over Asse na Brussel en  
kwamende te 9 uure in het  
hotel wy waare nog x  
om welke abdye van Afflighem so  
x Aalst x  
eene vermakelyk valey legt  
te sie dan de tyd wort kers  
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hebbende naar x de paarde  
wat voer door geene 2 een martie 
x asserkoetsen en koopen 
des so kerk ginge na de hr. Mathias  
Bedtinger om om kante te sien en  
te koopende na de middags ginge 
na de groote kerk van St. Michiel  
x de versierdels 
van het jublié seer so de moeyte  
wel waardighen te sien so om de  
kostelyke versiersels als verwonder 
waardig x dien men daatwer 
den x een groot x opgerigt 
van houd swaar verguld met machire 
selvende plaats alwaar pal het beeld  
wert levens groot van verguld en selve  
seer fraay en kostelyk gemaakt is 
met om x in alle seer superbe  
en x hange x hier  
in de x gemaakt verwonderlyk  
schoon en traag geweere so in de schikels  
schilderkunst als couleure zynde  
x en met de historie van het  
feest wy hebbe vervolgen de groote  
begyne gesien van daar na de x 
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van x toen in een winkel  
van x van Doornik, vervolgens 
zyn wy nog eens gegaan om het hof 
te sien alvo de selve ons sodanig  
beklaagd dat in eene niet genoeg  
konde alles examineeren want heel  
fraay & kostelyk is daar neder de  
eerte in x en ginge de  
vorme met x der had een  
door en er een dikant winkel  
daar van daan na huys 
 
Den 11de july woendag om 9 uute 
reide van Bruge x eene verrikkelyke  
aangenoome straad 
weg met hooge boome beplant tusse 
beye in dallen door so verwonderlyke  
schoone gesigte gave x  
de velde dores veel keure x  
besaegden door boschen  
door na ter x passeerende 
tdorp Audrichem, ware daar 
te 11 uure voor logement de Vos  
alwaar wy ins eeten vandemiddag 
bestelde en ginge direct seer met  
x huys van prins Karel eerst  
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het huys is van pryte geheel  
x en weynig aansien heeft dan 
van binne nogal redelyk was  
op geschikt en gemeubeleerd  
daarna wandelde naar het  
gebouw opgerigt tot aan kweek 
van seynde x alwaar 
eene groote kwantitijd so gevoord  
als te sprinne was synde in den  
intrek dit gebouw veel witte  
moe besien boome en niew ook  
int schoe gebouw diseynde sprinnende  
mede x synde dit ge bouw  
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op een berg van waar een  
schoon gesigt heeft van daar  
ginge na de x door  
calkoene uyt x waar  
vervolgens ging int bad wan dese  
x groot is, so kwame verder  
in een bosch so als hoger en hoger  
x in weer van vermakelyke  
partyties waare ook alder x 
x van spelleties  
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na den eeten ginge weder na het  
bosch om te wandelen en wallen sien  
hebbende onder het eeten een verbasend  
harde reezen gehad dat de weegen  
bedroeft na den verlading maakte  
eerstynge het bad besigtige  
ver x daar van  
daan na de voliere toen defulmien  
van x te drinke en weerd  
om eenige getoond tot meublen  
so fraay waare en alelen vor de  
prinsyn in een ander kamer toonde  
men ons hoe 5 getouwe van huid  
die op de mechaniq gemaakt  
waare x sonder mensche om  
x bewijs doort waar  
ginge in vinde men 5 derbij  
x ijder diverend so maekt 
weer en maakt er ook verschene  
de soints van vals galen kan  
tielje in good drank trekken  
plette x in zeyde  
druyn x alles is een seer groot  
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huys x tot deese wandere  
fabrucque, maakt in x van  
een heel x  duysen spatieen  
x gaande ingang 
int rond van agtere daar de  
kamers alle in uyt kome ende  

is het twee hoog wel geschikt  
dan gex allen slegt onderhoude  
de moet x de x gebruykt  
word haud buyte het gebouw  
en moet door een paard beweegd  
worden als dan oploopt 
Wij wandelde vervolgens na eene  
afgesloote wilde x door de  
dax op de waltkeremble sinde  
kwam eenige x groot x  
en reine vinde dag de welke  
in een bak brood en x gewend 
wierde zynde dan beerte x  
groot x van couleurex  
welke koppie wy wandelde  
vervolgens na huys en sage nog  
2 x met Brussels bespanne  
om het land uyyt vyver te halen  
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deese vyver liep rond om het huys 
en daar waar omme veel schelpen  
in de selve daar eenige van x  
gezien in x in vont &  
werd gegeeten, te 6 uure reeden  
wy weder na Brussel en quame  
te 8 uure thuys toen ging met  
de hr. Arsling nog een wandeling  
doen door de straten om de paleening  
der huyse te sien.  

Den 12e july, ginge mr. Arsling  
wandele na den eeten x  
een franie winkel geweest met 
de dames er vervolgen na de x  
die alwaar wy hebbe seer speele 
beverly oolesoox  
dan nu le carosse de Orleans 
vervolgens redene na t'hotel  
den Italy de voor de middags 
de wapekamer gesien daar na  
opde allé gewandeld hebbende  
men daar om vermakelyk gesiegt  
over de gantse stad en buyte lant 
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Mechelen selfste vandaar  
gesien een kerk der  
menimes daar de kapel van  
de lieve vrouw van St. Livette 
te sien is van daar de stad door  
wandelt tot half 5 ure om de  
hal eenige x van de huyse  
de welke wel waardeg waar is  
een voor een te besihtige door  
de aan x als om de groote  
kerk die yder maakt omt 
brillieuse zynde alle meest diver  
en sommige van een heele goede  
smaak. Dog dit sonde alt lang  
syn er verhyx te veel omstandig 
heyd en x wanneer eene bescherming 
moet uyt kome heer van  
so salle dier cragte te bekoome 
en om aan x de x  
triumpole en de leze poort zyn  
van een uytwendige smaak en  
vinding blantiende onder de x  
eene vande capecyne so drie  
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x heeft zynde opde eene de  
historie daar Moses water uyt  
de steenrots haud en welk water  
van zoo rappe als een tornade  
van levendeg water loopt den  
gantse dag en nagt t'andere 
is de historie van x daar 
de filiestyne van laat & uyt de  
esels kinnebak springt water  
't 3de is de verstooting van Hagor  
en Osmail en vertoond des  
engel haar dat water uyt d 
verloopt dit water loopt ook 
dag en nagt na de middag  
ginge wy het stadhuys sien  
en de hater kunnen 

so met fraaye stap x behaage 
vervolgens na huys om  
thee te drinke en toen de torens  
gaan zeyde  

Den 14 july ging de heer Arsling 
by 2 recollette pater Leeman  
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syn klooster sien en vervolgens na 
huys en de hr. Arsling wandele 
en ik met de dame eenige boodschappe 
doen x t'park van dele 
daar de hr. Arsling weder vond 
tegens 1 uure, wy aaten vervolgens 
met med. Verhamme en haar geschelschap,  
en na den eete ginge  
wy x kint 6 x en  
de groote kostelykheyd so daar 
was er vervolgens het Engelse 
nonneklooster der augustyne 
ruiten, vervolgens als zynde eene 
aangename x stond nog  
eene uut park gewandelten  
atem in onse kamer 

Den 15 july synde sondag groote 
feestdag en was s'x 
x niets te danig eenige 
woek en geloope op de x dat  
xschap synde alle  
so x in dit waare geweest en  
daar na toe ginge hunne dortie 
x te 10 1/2 uure sage 
wij by en de groote x  
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't jubile des x  
x beginnende met  
x int blauw jongens  
& meisjes  
toen monneke ent swart geheel  
synde menime 
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ditto capusynden  
ditto wederom swart synde  
ditto augustyners gaan de  
so wat x anders  
ditto witt met swarte mantels synde preekheere 
ditto swarte met witte mantels  
synde predikheere 
diito int grauw zynde x  
minderbroeders  
x met hun x  
de kindere in grauw jongen & meisies  

daarna een kint met was kaarse 
capellane en prister de Jesuitte 
eenige burgers met woese kaarse 
cappelane en priester der cannuneke 
alle de gilden met hun teekens 
gedrage werdende door de gilde  
knegts so kostelyk gekleed waare 
int roodtryn met goude en eenige  
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met silvere parsemente 

Tx en de priester & capelaene  
een gewee kindere singen x  
int blauw 

Priesters capelane en cannunneke  
x 
priesters gilden  
capilane priesters en twee 
barsen speelders  
eenige x verborgen met was  
kaarse  

eenige persoone int rood tryp  
x taren van de selve dragende 
kostelyk met swaare goude 
x  
weder eenege der gilden  
priesters  

het heylig sacrement dragende 

weder onderling x  
door veel priester kostelyk met  
hun pragtige kleere gekleed  
verwonderlyk schoon en x 
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voorafgegaan door twee capelanen 
met groote silvere schoone  
wierook water de selve dragende  
't H. sacrement was bex  
in en goud kastje so met x  
veel juwelen was  
set en seer x blinke daar 
agte, ging de x  
berg x in de  
hand seer superbe en kostelyk  
gekleed hebbende veel juwele 
op zyn borst en den hoofde x  
bedienden agte sig so kostelyk  
waar gekleed, zynde na de  
groote kerk met 6 koorde  
bespanne vervolgens eenige  
officieren en twee dimelitie 
om te besluyten de x  
so te 12 uure gepasseerd was 
's middags ginge by de tour  
reyde er vervolgens na de comedie  
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alwaar gespeeld weerd den x 
x patelin om roose en  
tobas samen was vrouwenkind  
x daar de hr. Arsling x  
ging dan door dien swaare reg.  
tourneerde schielyk zynde  
wynig maar afgestoote te elf  
uur x is ende comedie bal  
dan wynig futx te leeden  
reyde stad daar komende  
ben daar niet geweest.  

Den 16 july maakte wy ene gevad  
om de x te sien, 16te  
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12 3/4 uure by ons was begonnende  
met een x te paar  
vervolgens een trompette, dan  
21 husaaren te paard vervolgens 
de cavaliade en triomphwagen,  
geschikt voolgens t boek x  
kostelyk so in kleine as verder  
op schrik van goud silver en fluweele  
onbeschaplyk ten by x sterk  
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mustuk dat kende apart  
besien en opschryve altans  
alles was even verrukkelyk  
en schoone paarde aen x  
bedienden daar by vormde 
eerste tromphiwage waar  
6 x paarde voor  
de 2de ses swarte ook voor  
de 3de ses swarte en roode 
4de ses bruyne met een voor  
reyder.  
de 5de met ses swarte yder  
paard wierd gehoude met  
een aparte lyst door levery  
bedienden  

En weerd deese processie beslote 
door 21 humeeren te paard 
en dus te 2 uuren eyndigen de  
smiddags ginge de x  
van buyte op de gracie om  
zeyde & s'avons de toren alwaar 
x de 200 koetsen na Brussel  
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onste gemack kwame 
den 17 july ben smorgens niet  
uyt geweest alwa x was  
het grandeuse morge weeder soude  
geschiede en heeft de hr. Arsling  
gewandelt na de middag kwam  
een 2 de ommegang 

voorgegaan werden de door 2  
ruyters toen ketel troms en  
x rood x met  
goud vervolgens saage cameele  
vogelx draen grietinere 
arend swaan tyger otter walvis  
xvis eechoorn alle beseete  
met meisjes en jongetjes fraay  
gekleed hun verbeeldinge hebbende  
zynde x onder 
geweest met x schietinge 
weder 2 trommel & 2 huyx  
speelden mede fraaye gekleed  
eenig als x op paardjes van  
x door de  
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vertonende dien te paard sittende  
deeze joege den eniche x  
aan een seyde als mogelyk was om  
x te make voor so groote  
x en vrouwe perterner als  
groote veuve & reus x so door 
moers daar onder gekrope wierd 
gedragen daer na volgende een  
drie manschip heel mooi  
gemaakt van 36 takke 
geschut hebbende 13 man op  
synde klyne jongens so op ennider 
klimme en op de raas  
vaten en vandaar op de mansch 
so dat niet x waare zynde  
2 schip vorsien met veel wimpels 
versieren tot x omt want  
als op de x & een groote van agter 
alle met geel blauw en wit  
boven aan de engel x  
der durpel met x  
x 
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dit gepaseerd synde sag men  
12 ruyters om te huyten  
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s'avonds ginge in de comedie er  
sage eene superbe tragedie genaamt  
x van Raene 
der musick so niet superbe was  
van garnier en waar in choor  
was is ook x met  
waar x van priester en priesterinne 
x en den wel 50  
op theater x  
x huys  

Den 18 july de morgen gewandelt  
x 
gesien van de  
x 
x  
na de groote kerk in het x  
te kome singe, van daar na de x  
gerede in dees na de comedie  
x le roy x 
x en Silvain  
en het is x  
ontwerp als musieq hier fraay  
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19 july de x gepakt en eenige 
boodschappen gedaan, s'middags  
by de thee x op de grote markt  
gesien scherme na de x  
van silver x van scheukx  
schel trek x ten dien eynde  
was er x theater x op vermaekt 
opgerigt waar op de x van groote 
serment geld tegen alkander 
x geene seer belanghelyk  
en te seer was gescheeden  
x onder t'geluyd van x  
hitte x geschal en vandaar 
ginge na huys.  

Den 20 july te 8 uure syn wy vertrokke 
van Brussel met den  
koets door 4 paarde om had  
gehouden een x 4 wiele 

met 12 x  
en te 9 3/4 uur kwame te x  
te 12 uure te x  
x huys besage het geen  
hielend en x gewerkt is  
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een gekerke geseen daar en der  
eene so eer x kroon heeft van  
x aten in de herberh la ville 
de Cologne was heel goed te 2 uure 
vertrokke weder kwame te 4 1/2 uure  
te Thiene te 8 uure tyt x  
daar wy lgeere moeste int  
schip omdat in de groote spiegel  
door logement x had geen  
plaats was, niet in de  
wilder had het redelyk.  

Den 21 july 7 1/2 uure vertrokken  
weder en kwame 12 uure te x  
in de pauw door sleept hebbe 
gegeeten heel daur vertrokke  
te 3 uure weder kwame te 6  
uure te Mastricht in de x  
daar in logement klaar in x  

Den 22 ste july s'morgens lage  
wy de x St. x kerk 
om in musiek te kome zinge  
daar na in de gereformeerde kerk  
daar naast staande, vervolgens 
met dames de x de 

pagina 43 

in de parade te sien optrekken 
daar na visite aan de hr. Jacob, heer 
van Cadier, hoofdschout gedaan 
s'middags met dame na de  
gereformeerde kerk x van 
daar na de minderbroeders toen nar 
de oudste kerk van mastricht zynde  
de lieve vrouwe kerk toen met  
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nicolaas daarnaast deser witte kerk  
het stadhuys & bibliotheek bezigtigd  
doen thee gaan drinke en daar na  
met de x  van het schotte en mr.  
x houder na de boompjes gewandelt  
aan de Maas. Vervolgens door  
de nieuwe gemaakt wer denke wert 
de welke men thans besigtigte  
maker en so seer uytgestreckt  
zyn & kostbaar wordende daar gesien  
x de slavante & de x  
bex fort x van de  
walle de welke toen het bewxen  
x zeer schongesicht daar 
van gehad x ginge weder  
na huys alwaar soupeerde  
wy mijn vis te eten de hr. x  
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den 23 july 
uytgegaan om  
nog eens de parade te gaan sien  
alwaar x de heer 
Schork, topkes en Charlois so om  
na de societyd bragt toen thuys  
kwame ende hr. Jacobi in en  
zo gerent van zyn vertrek ginge  
by de hr. ernette eeten en met x 
na t'clooster horante den minder  
broeder of recollette onder de te  
daar een kappiethel ginge en de  
St Pietersberg wandelen tot by de  
fonteyn om er voorts weder na  
het klooster drinke een glace  
moeselwijn en van daar ginge  
na huys om te soupeere.  

Den 24 july 8 3/4 uure vertrokken  
weder met ene koets de paarde 
x 13 paarde over 
x op x daar smiddag  
heel wel aten en van daar over  
Brey na Ashel daar aan  
te 7 uure arriveerde zynde kalf  

pagina 45 

weg en x mastricht 
ende int porthuys dien nagt  
dan was niet seer sindelijk.  
 Den 25 july te 8 uur vertrokken  
we van daar op werkensweerd  
onder genaamt volkenweerd 
sagt daar nog 2 jonge volken  
en so op zynde x daar tegen  
11 uure arriveerd en s'middags  
aten we arokke te 2 uure weder  
reede in de slegte weg en 
zenne beut bxtel en vuets 
te so dat te 8 uure in s'hertogenbosch 
kwame en hebben  
dan 1 1/2 uur ons niet reyde  
in de slegte weg den eynde zynde  
de x van mastricht op s'bosch  
zo uure en hebbe wy onder  
weg 5 maal nieuwe paarde  
gehad dus alle ware wy seer  
afgemat door het meenigevuldig  
loopen wy naeme x 
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uit logement x  
alle x voor de knegeten eent  
visite van de hr. Juin de hr x  
x vervolgens van x  
x juffrou & alle  
x domine & professor  

26 july smorgens thuys x  
ent potten gekleed dit x  
visite gedaan by de hr. x  
middag en avond gegeeten s'avonds  
de dames te sallet by mevr. x  
zittene in de groote kerk  
geweest inde societeyt, vervolgens  
een party gehad.  

27 july het stadhuys gesien 
!123



thuys met de heer Juin, terwijl 
juffrouw Arsling visite kreeg 
van de juffrouwe schravesande  
s'middags thuis gegeeten s'avonds  
by de hr. Jetr engel gesoupeerd 

28 july gepakt de koffer en vervolgens 
visite met de hr. Strulinnge 
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daar te afscheyt neeming by  
de hr. ontfanger heer heemkink 
rent. remter 
Att. huysen  
prisr galli 
devlieger 
rnderhuyden 
de rooy 

smiddags by de hr. Juin gegeeten  
en hebben de dames na de middag  
afscheyd visites gedaan by  
mev. Akkendijk mobaeh 
mev. randersilyder 
mev. juffr. van Heeris kerk 
mev. Juff verter 
madame Gorien 
madame de Roy  
mev. midegnag 

en ik een wandeling op de walle  
met de hr. Juin ende dames gex  
in de groote kerk den weder rust  
x en besigtigd en s'avonds byde  
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hr. Juin gesoupeerd. 

29 july s'morgens 5 3/4 uure in een  
schip gegaan waarinne ene koets  
en bagage daags van te vooren in  
was geheesen en vertrokke kwame  
te 11 1/2 uure te Gercum daar in de  

doelen ging wat koud eten van ene  
gebryke terwyl de koets uyt het  
schip geheesen wierd en gereed gemaakt  
te 12 3/4 uure riche daar van dan  
met onse koets en een wagen met  
2/3 ande hebbende omthoog 
water den deyk geheel gerede 
en die veel om kwaame te 6 uure  
te Weekt op den verde daar andere  
paarde ware en ingr x in  
gespanne wierd ende koets mede  
ginde zynde ben van  
daar vertrokke en gearriveerd  
te 7 uure op wyveshoft en te  
8 uure de koets  
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(leeg) 
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vrydag 9 aug 1770 smorgens 6 uure van  
x op over Brussel (?) x  
in Hoogstrate 2 1/2 uure te voor  
huysen daar aate 3 1/2 uure van daar na Meltigen  
door tsoniebosch kwame te 6 uure opt  
Loo in logement de brouwery daar toe drinke 
en tot s'avonds te 8 uure ende huys wandelde 
x saterdag 10 aug, wat ontbyt na den  
x daar de ochtend wandelde en tanse 
byde compagnie soldate saage aftrekken so  
on de x dat der princeye te viere daar gekome  
was aaten vroeg en besaage het huys  
x kinde door deen haar hoogheden daar 
gelogeerd waare te 3 1/2 uure van daar over  
Apeldoorn en voort en kwaame te 6 1/2 uure te  
Zutphin, paneerende om in de stad te kome 
de schipbrug 10 ruyten daalden mate der hoogte  
van den Yssel logeerde in de kroon x synde  
wandelde dien avond in de kwame tot het soupe 
sondag 11 aug na s'morgens tdoop vond in de  
groote kerk, de kerk is gedeelt der vesting  
gesien te hebbe vertrokke om 10 uure en door den  
bedroekte weg te 12 uure te dierin in de prinsiepatooren  
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spysinde x den eeten saage tlust huys  
der prins en tuyne in verder mes x advige ook  
de schonel ascade om 3 uure weder vertrokke sage  
middag te reder x kwame te 7 uuren te  
Arnhem in de ploeg by Mac Daniels dede nog  
een wandeling eert soupe/  

Maandag 12 aug te 7 1/2 uure s'morgens van daar  

over westervoort en duyse kwaame te 9 1/2 uure  
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(ontbreekt)  
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(leeg) 
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te Brussel seg te adrejuren  
by dewed. Michiel van schoon  
en soon ook bij de heer P. J.  
Marpielier  
te Antwerpen by Jacobus de Rhode 
of volgens adr van Themies de  
vogel junier by de heyder xlx  
te Ghend by de hr. Judocus Laut 
Goethals bij Guillm. Goethals  
duived G. J. T. Goethals, jeun  
Louis Pater vandewoestyne  
de Bont, J. B. Soenen 
te Ryssel by de hr. Antoine  
Hubert Jacox Andre de le  
Corer, Av. lepage divet eur 
dela Moiene J. B. Hamert 
van Lerberge 
te Mastricht Matthieu Enotte  
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(kleine aantekeningen) 
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(aantekeningen) 
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(tekeningen) 
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(tekeningen van een tafelschikking) 
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(aantekeningen) 
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Verslag Pieter van der Meersch  
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Meersch (Pieter van der)  
Rijsbeschrijvinge 
door 
Zeeland, Vlaanderen en Brabant 
Amsterdam 20 mei 1700 
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Rijsbeschrijvinge door  
Zeeland, Vlaanderen & Brabant.  
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Anno 1700 

Dingsdag zijnde den 13 april.  

Rede (met vader & freer Pieter, benevens mons. & 
ma seur vanden Meersch die ons uijt gelijedede)  
na den uijthoorn, smorgens ten 7 1/2 uur rede van  
ons huijs & quame aldaer te 9 ure al waer wij de schuijt 
op Gouda afwagte, tot 10 1/2 uur, daer wij mede voere  
tot Gouda, in comp. van een smous & een partij 
bedelaers, tot Goude arriveerde 'smiddags ten  
4 uere, van waer wij met een waege de stadt  
deur rede op Dort, waer wij savonts ten 8 1/2 uer 
aenquame, & logierde in d'Pauw:  
wij bleven hier tot den andere dag omdat naer 
getije moeste wagte & ook omdat zo hart waijde  
ondertusse besage de stad, als mede de kerk,  
alwaer het grav van d'vermoorde de witte 
haer vader besage x  
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Dese kerk is een fraij gebou, met fraije verwelfsels 
x wij voere van Dort smiddags 
ten half 4 uer met een suijd weste wind,  
die vlak contrarij is, wij voere door de kille 
alwaer wij cousin Antwerpe vander Gou in  

Leij voor bij rijede. Hier stak de wind 
op, & begon fel te waije, dat toen wij voor  
Willemstad ware, waere wij genootsaekt 
daer aent hooft vast te make. Wij arriveerde 
daer savonts ten 7 1/2 uur zijnde woensdag 
den 14de. Wij besage de stad met ons comp.  
dog was anders niet als een brede straet 
daer aent end de kerk staet, dese plaets 
is door prins Willem d'Eerste beschanst 
waer door zij ook dese naem draegt, wij  
sliepe snagts int schip & maekte des andere 
daegs (zijnde donderdag den 15de) ten 4 uere sogtens 
't zijl met de zelve wint als bove genoemt,  
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en voere voort nade kete, alwaer de wint zeer 
fel begon op te steke, zo wanneer wij int Scheld 
quame, wij een sterke buij krege waerdoor het  
zijl drie mael opt water sloeg, het welk een  
groot geschreuw veroorsaekte, & de schipper bevreesde 
waerom tot Ter Goes genootsaekt waere  
aent hooft vaste te make, smiddags ten 1 uere,  
& wij met onse bagagie in de stad ginge, & 
logieerde in de schuttersdoele, cousin 
Breekpot ontfing ons minlijk & nodigde  
ons savonts ten ete alwaer wij een 1/2 lamate,  
wij bleve hierdese nagt, & ate des andere  
dags smiddags een levendige kabbeljau,  
zijnde vrijdag den 16 dito, ginge smiddags  
ten 2 uere 't zijl met een beurtman  
op ter Vere alwaer wij savonts te 5 uere  
aenquame.  
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wij heurde een wagen die ons bragt ten  
6 1/2 uer tot Middelburg, alwaer wij inde  
Florentijnsche Lelie logieerde. Dit is een  
nette & fraije stad, gelege in een seer plaisierig 
eijland, wij bleve hier tot dingsdag 
ogtent zijnde den 20 april (onderwijle  
besage de stad & dede onse affaires) wanneer 
wij smorgens ten 7 1/2 uer van Middelburg na  
Vlissinge afrede, alwaer wij ten 9 uere aenquame,  
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maer moeste daer nog een & een 1/2  
uur wagte naet getije, onderwijl dede  
ons ontbijd inde Leer, & voere ten 10 1/2 uer 
af naer sas van Ghent, daer wij met seer 
fraij weer 3 1/2 uer arriveerde, aldaer wij  
een chiase vonde de welke ons bragt ten 6 1/2 
uer tot Ghendt alwaer wij logieerde bij  
onse taetoer 
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En also in Ghendt gebleve wegens onse affaires 
tot sondag zijnde den 4de meij sogentens ten  
7 uer wanneer wij zijn vertrokke naer  
Cortrik, door Deijnse, Maechele, Vive &  
Aerlebeke, alwaer adm. Satrijn met zijn geselschap 
ons te gemoet quam. Alwaer wij van de chiase  
af gonge die wij geheurt hadde voor 4 patakons 
om ons tot Cortrik te brengen, dog  
gonge x sovoort te voet van Aerlebeke 
na Cortrik (voor ons palisier) alwaer wij  
aenquame ten 2 uere & gonge logiere in  
den appel inde vrauwe strate, dingsdag 
den 6de meij gonge wij uijt rijen met de  
waege van Maerte van Houte (die selfs 
preesent was benevens adm. Satrijn, &  
vrou & soontie) na Heule 
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alwaer ondert Walse district is. Daer wij  
een commedie sage speele door boere 
Daermaerte van Houte opt toneel staende 
somwijle ook een woord int capittel voegde,  
dat daer seer aerdig uijt quam, dit gesien 
hebbende rede wederom na ons logiment.  
En tot Cortrike hebbe wij op ons aenkomst 
de stad vol vraugde gesien, de grote maerte 
x zijn de grootste klok van de 17 provincie, 
d'klokke speelde de witte vlag waijde 
van de toorn, de hooftmis & treffelijk musiek  
wierd in de hooft kerke gedaen, ter  
ere dat dien dag dese kerk van St Maerten  
1050 jaer oud doenmaels wierde ingewijd 
de processie ging des namiddags ome gaende  

voor aff wel 200 wasse kaerse door burgers 
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gedrage, & zo vervolde alle de geestlijkhijdt,  
de nonnekens ginge voor de kapuzijne, de recollecte 
volgden, tusse bijde wierd St Maerten van  
silver gedraege door 4 man, Ons Lieve Vrouwe 
& St Barbara ook 2 silvere kruijse, & verschijde 
andere door recollecte. Daer na ons  
here, onder een verhemelte vande patroon der 
Jesuite gedrage voor hem een jonge met  
een gerridon om ons here te mets op te  
ruste. De kraalties met wierrook reukwerk 
manquerde geensins, na ons here volgde de  
magistraet ook met wasse kaerse & doen  
de burgers. Dus zijn wij gebleve  
in Cortrik tot 10 meij 1700 & smorgens 
ten 11 1/2 uer met de schiase van Maerte 
van Houte vertrokke op Ghend 

pagina 7 

deur Deelick Waerregem & Platte  
Beurse, & quame also savonts ten 7 1/2 uer 
binne Ghent, & zo zijn wij hier tot  
Ghendt gebleve om onse affaires af te doen  
tot vrijdag ogtent zijnde den 14de meij 
wanneer een chiase hebbe geheurt,  
die ons dese ogtent ten 5 uer heeft van  
Ghendt afgerede deurt land van Waes &  
zo op Antwerpen, daerwij savonts ten  
5 uere arriveerde dese avond besage de  
stad, zo ook de Lieve Vrauwe kerke de  
welke een seer heerlijke kerk is bestaende 
in 7 verwelfsels, de welke alle uijt nemende 
fraij zijn, als mede 7 altare,  
& verder versiert met de alder beste 
schilderijen so van Breugel & verder  
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Verder weder voort gerede tot Baerle 
daer wij snagts sliept & logierde overt 
kasteeltje, des smorgens ten 4 uere, rede  
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wederom aff door Tilburg Rijle Loon op sant 
& zo tot aende Maes daer wij vande kar 
afgonge digt bij Griese, & so voort voere 
met een schuijtje, voor bij Loevesteijn 
en Workume waerwij ons een half quartier 
van Gorkum aen Dalem liete aensette 
daer een wage heurde die ons bragt 
savonts ten 9 uere in vijane, zijnde sondag 
de 6 de. WIj logieerde in de Roos, & voere 
smorgens ten 9 uere wedere van vijane 
op uijtzegt daer logieerde inde  
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plaets royael hier vonde wij een gedeelte  
van onse famielie namentlijk mijn  
moeder, & broeder met zijn vrou, met  
onse wage die ons bragt door Breukele 
dese zelve dag, & zo voort op Neuwersluijs 
& Loene, wanneer van Loene afgerede 
zijnde omtrent een half quartier uere 
zo krege een seer grote refe ja zodanig 
ik noijt meer heb sien regene, nog niemant 
van ons, vermengt met grouwelijke  
donder & blixem, & seer grote hagel 
(so groot als stuijvers) 
stene, onse paerde woude op hol zo dat  
wij alle vande wage moste, de beeste int 
land wiste haer niet te berge, het weer 
duurde niet lang zo dat wanneer wij ons  
wat gedroogt hadde voort rede 
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& zo des savonts ten 10 uere zijnde 
maendag den 17de van meij behoude 
aen onse tuijn zijn gearriveert & daer 
twe drie dage gerust hebbende,  
na ons huijs vertrokke & daer gearriveert,  
hebbe alles wel gevonde de  
here zij gedankt voor zijn goddelijke  
goede bestiering 

Amsterdam 
20 meij 1700 

Pieter van den Meesch 

pagina 11 

(overzicht van onkosten onderweg)  
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overzicht van onkosten onderweg  
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overzicht van onkosten onderweg  

Vader, broeder Pieter VM en ik rijst als hier voor 
genotteert 
hebbe, zo vinde door mij angetekent d'onkosten, als 
volgt. 
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Verslag Pieter de la Rue 
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Speelreis  
door 
sommige steden  
van Vlaanderen en Brabant 
begonnen  
den 8 en 
geëindigd  
den 16 junij 1729  
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donderdag 
den 8 junij 1729 

zijn wij  
Heeren H. Voort 
Gondola 
Loizius 
en  
ik  

afgevaaren des morgens ten 7 uuren, van Middelburg 
in Zeeland, in het jagt van welgerx  
heere Leizius, met zeer mooij weder, en  
ook en noordwesten wind. Passeerende 
x Miervliet (alwaar digt aan  
het le sorre zig verscheidene zoo sonder 
in de zon bakonder) en Filippijne, quamen wij  
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toe 1 uur te sas van Gendt, alwaar 
in het jagt gespijsigd hebbende, traden aan  
land, bessagen de kerk, en begroetten bij  
deese gelegenheid der heer Boudewijns 
secretaris der stad Middelburg 
en door heer Bonisser (zig sier eeniger 
tijd ophoudende) van dewelke wij minnelijk  
met tabak en wijn onthaald en na  
genomen afscheid, aan het jagt geloid zijnde  
ten 5 uuren naar Gend de roil x  

derden, koomende deezen avond laat te  
Meuloustee, nadat we behoorlijk te  
Selzaten, door de bediendens van de 
kaizerlijken tol, waaren onderzogt.  
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Vrijdag 9 junij 1729  

des morgens met den dag vertrokken we van 
Meulenstede 
naar Gend, wordende derwaarts getrokken, in plaats 
van door een paard, door twee mensegen, twelk 
een orde is en een soort van afficie, gex  
ijder een gulden voor trekloon.  

Digt bij de stad Gend wierden wij nog eens 
onderzogt, door bediendens van den kaizer.  
lijken tol, en voor en toon voort de stad in,  
daar wij ten 9 uuren voor den middag, 
buijten eenig ongeluk aanquamen.  
Alhier, slogtes alsin t door passeeren den 
heer Josau Babtista Soon ons zijne familie 
en mejuffrouw de Wod goissals (mijn neef 
en nigte van smoederszijde) begroet schoonde  
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zette ik nevens ons geselschap de reeze des namiddags 
ten 1 uuren voort, naar Brussel, langs 
ook en rijs onder en daalende bestraaten woo 
van van soorlijke gezigten op hebbe so dien, koren 
landen, goostlijke gestigten, vlakten sonx  
door xelijke dorpen en twee smalle x  
Aalst (grooter als Vere) en al koomende 
omtrent 9 uueren de savonds te Brussel, daar  
wij x namen in dien groote spiegel* 

Saturdag 10 junij 1729  
de stad Brussel is van eene meer als 
gemeene groote, vol grootsese gesigten, die  
naa buiten toe minste zig hoorlijk vertoone 
zijnde meest alle van sandsteen of blauw 
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* sier x voor zoo lang wij daar bleeven x voor 13 lo 
sdaags 
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en wit arduin, fraaije kerk en kloostergebouwen  
(die sonder alle bijzonderheden van Brussel beknopt 
aangetekend wil zien leeze Abraham Golnitz 
ulysses belgico gallicus fig. 105e en 9e gelijk  
die van Gend, bij den zelfden pg. 1617) 

huisegen de aanmerkelijkheden, in ons  
kort verblijf aldaar bezigtigd.  

is het stadhuis een schoon vierkant 
gebouw van wit arduin met een geboord 
werkt frontissies en toren hebbende in het  
midden een vierkante opene plaatse 
langs welke alle de vertrekken zoo van  
de karren & des magistraats als die  
van de staaten van Brabant rondom  
heen loopen, x als te zien is in't  
stadhuis van Amsterdam, optreedende  
langs 
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steene trappen x in eene 
raeme ons gevierde wandelzaal seer door 
gaat inde regt uit, naar het quartier van  
de staaten van Brabant. Alwaar 
men eerst eenige cierlijke antiehanibres 
of vertrekken ontmoet, met fraaije schoone 
koortstukken (waaronder ook vertoont de 
de trouw van Philippus de Tweede) en 
zeer fraaije tapijten.  
Mitsgaders fraaij met x  
en loofwerk beschilderd zolderwerk 
dog, deese alle doorgetreden zijnde ontmoet 
men de groote kapier van staat, 
daar alle de leden van Braband 
plegtig vergaderen soo en als de staats 
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vergadering in Holland en Zeeland 
deeze munt uit in alle soort van kostlijkheid.  
Booven de deur daar men intreed staat 
den adeldom verbeeld daar ook bloem en  
andere adelijke sierradien, aan d'andere 
zijde de geestelijkheid, door een mijter en zijnde 
schoorsteen is van wit marmer.  
Aan het ende des kamers staat het beeld  
des tegenwoordigen kaisers karel den 6de 
levensgroote uit harnasch met een keizerlijken  
mantel daarom heenen uitgeschilderd 
in een gulde lijst onder een koninglijk rood x  
x dat ter zijde met gouden 
fraajen nederhing x den stel met de  
fluweelen tapijt, met goudbloed* gelijk  
ook het tafelkleed en de stoelen waaraan 

* ter oore des x waarin ael de staaten vergaderd zijn de 
x van Brabant den voorsten doet 
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aan x de zijden van deezen x  
staan twee uitmuntende schoone tafels 
hebbende marmere lijsten van verscheidene 
x in zig plaetende een vierkant van  
wit marmer, verbeeldende, als kaarten,  
in twee afdeelingen het hertogdom van  
Brabant, al het kaartwerk van heden  
rivieren dog wel in't marmer gegraveerd,  
en nader hand gezwart in de sneden  
aan de linkerhand in't inkoomen, stonden 
tusschen de x de wapenen der steden 
met bijgevoegde geschilderde zinnebeelden 
regt uitziende speelt het gezigt aan beide 
de zijden naast den x op twee 
uitmuntende groote spiegelglazen die ijder 
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door hun wederx deeze keizerlijke 
xkraal dubbeld vertoonen. 

Bij al dit soorlijk cieraad geeft een gadeloozen 
luister het schoongekleurde tapijt x dat 
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inkoomende aan de slegehand den wand vercierd 
zijnde verdweeld in vier groote vakken.  

't 1ste verbeelt de huldiging van den  
tegenwoordigen keizer, daar Brabant, in  
de gedaante van eene nietopgetoogde jongkvroue 
zig nederbuigt voor den throon van Carel 
den zoldere, die bijna levensgroot daarop  
zittende, haar minnelijk schijnt t'ontfangen 

Het 2de oorgifte van trijksgebied door Carel 
den vijfde, aan zijnde zoon Filip den Tweede 

Het 3de de blijde inkomste van dien eerste 
Filip, ooc geevende zijne koninglijke x  
aan de geestelijkheid zonder gebogen voorzijn throon 
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't gex is zeer fraaij beschilderd met verdigtselkundige 
beeldtenissen 
voorts is begeven doore kamers nog te zien 
een zeer schoone galderij, ter zijde der x  

Hier vandaan gingen we naar d'opera, die mijns 
bedunkens niets fraaijs heeft, als de grootsers 
van het xtooneel. Bij der x zijn  
te zien verscheidene vertrekken van schilderijen,  
beeldwerk, gegooten x en gebootseerd 
en andere fraaijigheid met genommerde prijze 
alszijnde aldaar te koop, voor die wil.  

des namiddags zagende het klooster met  
zijne tuinen, fontoinen, scholen kerk en boekschat 
der zoogenaamde Jesuiten of Ignatiaanen.  
Wordende daartoe zeer beleefd ontfangen van de 
eerw. x fr. wallart, lid dier genootschap die 
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die mij ook begiftigde met een poema de  
institutione comi principis, gemaakt 
ter gelegenheid der groote van der laatst 
overleden hertog van Oostenrijk, door … 
… lid van dezelfde gemeenschap 

Van hier reden we voort, naar't hof, de  
gewoone verblijfplaats des gouverneurs 
van de Nederlanden, als ic een x het is  
een zwaar en groot gevaarte dog is tegenwoordig 
ontbloot van alle cierrad, zijnde 
alleen eenigzins fraaij de slaapkamers* 
des x van bij over om een  
het kabinetje met spiegelglazen daar 
dogt bij, in d'overige kamers is niet 
te 2 uur daa wat om de tapijten er afboord 
x van keizers, keizerinnen en x  

*x is te zeer een zeer schoone tafel in gelegd met allerlei 
dierbaare juweel x door de x wel eer gelegen is aan de 
kaizer  
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aertshertogen als ook dat van de zoovermaarde 
pania de medicis, x van Henrik de 
Vierde, koning van Vrankrijk en Navarre.  
Eindelijk koomt men in een overgrote 
zaal, die noch bij feesttijden, tot ballen 
of danserijen gebruikt.  

Dus het gebouw doorwandeld hebbende 
tradx agteraf langs eene galerij 
(daar costelijke x van x deezens 
lands levensgroote gebouwen stonden)  
daar den tuin voorbij den vijver een 't doolhof 
in eene diergaarde, daar x sante 
wordden, om eenige grotten staan die meest 
alle toe onbruik zijn geworden schelve 
die van Marie Magdaline, die wat 
ik deese borsttepoel geeft, gelijk   
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ook niet x eene fontoin, in de  
stad x die Venus et Cupido verbeeld 
van 't hof x naar de wapenzaal 
daar zeer veel oud wapentuig en x  
standaarden en vaanen (over als op de  
groote zaal in 's Gravenhaag) te zien zijn.  
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Onder dezelve munten uit 

1. de wapens van Carel den Vijfde, geheel in  
't harnasch met goud ingeleid, voor zig en zijn  
paard. Dese eefs x en lantaarnschild 
2. die van aartshertog Albert 
3. Farnese 
4. Johan van Oostenrijk 
5. Hertoge van Alva 
6. den jongen hertog van Bourgondie 
7. den cardinaal infant de zijn spoor 
8. Carel den stouten, en zijne spoor 
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voorts wierd hier nog vertoond het paard (in stroo 
opgezet) daar Wabolla Clara Eugenia mee 
seer intrede dood, en het roer, daar zijn mee  
naar de graij schoot en het paard des aartshertogs 
nog vinden den hier drie aanmerkelijke zwaarden 
1. dat de koning van Vrankrijk zond een den … 
2. het zwaard dat altoos tegenwoordig zijn moet, als 

iemand x keizerlijk ampt den eed doet, en daar 
Carel de vijfde mede iemand ridder sloeg 

3. het zwaard daar mede onthoofd zijn de graaven van 
Egmond en Hoorn 

Dit alles bezigtigd hebbende gingen we een 
x den zoogenaamde tour rijden 
en bragten aldus deezen dag ten einde.  
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Zondag den 11 junij 1729 

x des morgens een x booren 
in de kapel der jesuwijten, alwaar een  
van hier genootschap de preek in het  
Latijn deed met gansch onbevallige woorden 
klank, en wilde gebaarden 't hebben dat 
het de stoffe der H. drieeenigheid betrof 

Des namiddags ten drie uuren gingen we  
de preek hooren in de hoofdkerk, St Gudula 

daar de prediker tot onderworp van zijn  
sermoon had de verborgenheid der H. drieeenigheid.  
De x gaaven waren tamelijk 
en de zaaken die sij zeide niet onbillijk 
dog de stijl sad niets verx of wel 
niet in x saamgevoegd maar afgebroken 
de verward. Na de predikaatsie hoorden we zeer 
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cirlijk zingen het zoogenaamde lof 
batmet de opsetting der 2000 x en der  
hoogwaardige beslooten word, omtrent 
een x van x moex van  
x kunnen, 200 x alslaag van  
staat.  

Deeze kerk soowel de hoofdkerk der zoo 
befaamde stad Brussel, had niets, bij  
uitstek, uitmunt vindt, naar mijne gedagte 
hier is het ogten dat in eene kapelle, het 
zoogenaamde sacrament der mirakelen 
bewaard word.  

Het lof meest gex zijnde reeden we 
(zijnde eerst daar toe verzogt) naar de buitenplaats 
daar zig op hield de x  
heer Peltast, thand x  
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x hoogw. aan't hof van Brussel,  
van waar wij met eenige glazen Bourgonsewijn 
onthaalt zijnde, en den tuin x  
zijn x (houwel slogts gehuurd) x  
ganschchierlijk aangeluid zijnd, met een  
schoon gezigt, op de stad Brussel x  
gex landsdouwe, afscheid genomen 
hebbende, langs den toursool van koorse 
met opgepronkte hooren en vrouwen, van  
geene uitmuntende schoonheid, buiten 
baare pragt, naar huis toc rooden 

Maandag 12 junij 1729 
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na het ophouden van eene zomervlaag van  
donder, bliksem en regen reeden we des morgens 
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naar Loven, vier uuren van Brussel 
eene oude groote dog ongehavende  
stad beroemd ogter bij al de geleerde  
weereld wegens haare universiteit 
of Hoogschool, daaronder andere groote geldt 
x na zijn vertrok van Leide, zig 
vermaard gemaakt heeft Justus Lipsius 
zijnde daar geweest tot aan zijn dood soo  
x of hoogleraar der beschaafde  
wetenschapper.  

Hieraankoomende begaven wij ons naar 
het klooster der zoogenaamde jesuiten,  
daarwij op beloofde recommandatie 
de eerw. heer F. Wallaert, zeer  
houschelijk ontfangen wierden door den eerw. 
heer van Halen, geboortig van Utregt die  
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die onder bex x ons al 
de aanmerkelijkheden van zijn klooster liet 
zien bestaande 
in een kostelijke boukerij, zoo ten opgerigte 
van den menigte der bouken, als 
de nette schekking van deselve in een  
driedubbele gaanderij 

x handschrift van geheel het P.T. 
rolhuijte, naar de gewoonte der x  
op pergamont beschreven, daarna zegt 
dat duizend pistoolen x zonder te vergeefs geboden zijn 
3 den ruime en tratig fraaije tuin.  

Afscheid van den 2 vloer gekomen en voorts 
in de herberg het schaap gespijzegd hebbende 
gingen we 'snamiddags d'huisen  
x beschouwen. Het is een grootsch  
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en vrij cirlijk gebouw, met een gevel van  
sandsteen. Binnen gekoomen zijnde 
troodmen, langs twee ruime heere W.B. 
toltrappen, met kloeke blaauwe arduine 
leeningen naar boox daar de auditoria 
of gehoorplaatsen (waaronder in cierlijke 
x die der hodicijnsche facultant  
x) midsgaders de boekerij geplaatst 
staan. Wij hoorden, hier zijnde den professor 
in de theologije, genaamd de Vos, een  
lesse door, niet op het hooggex of  
x naar in de zijbank zijnde de 
rode van x omdat hij hoewel professor 
egter geen doctor x wier alldie 
de x is, gepromoveerd was.  
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de hoofdkerk alhier is een tamelijk fraaij 
gebouw dog van binnen niet zeer opgex  
't stadhuis vertoont een kunstig 
gelbeeldwerkte gevel, waarvoor tsand 
de doodstraf uitgesoord wierd, aan vier 
persoonen, vader, houder, zoon en  
Rom, om x en kerkroof: terwijl 
de dogter (die op 't gestolen goed lacg 
x sad gespeeld, en zelfs 
als een juffer van aanzich op de balen 
dikmaal verschoonen wal) te pronk stond 
om dit deerlijk x haaren nabestaanden 
aan te schouwen.  

Ten drie uuren reeden we wederom naar 
Brussel langs den zelfden weg die in cierlijkheid 
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voor die van Brussel niet heeft 
te wijken, en arduin en schuurzand, met 
haare bergen uitloost, koomende tegen 
deze avond wederom, te Brussel, in onze  
herberg.  

Dingsdag 13 junij 1729 
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Reeden wij van Brussel af met eene x  
koets voor x af wederom terug naar 
Gend, langs den zelfden weg (dien we quamen) 
zijnde bij, gelijk die naar Loven leid zeer 
bevallig, door de verscheidenheid der landgezigten 
op hoogten en laagtens, daar een bestraate 
weg met fraaij laanen beplant door x loop 
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ter x des morgens afgereden zijnde  
van Brussel, quamen des middags omtrent 
twaalf uuren des middags te Aalst, x  
van't land van Aalst, een fraaije plaats van  
grootte omtrent als Vlissingen, heeft x  
en enigtige straaten, een redelijk cierlijk raadhuis 
en een nette hoofdkerk (behalven de kloosters) 
daar in uitmunt 't altaarstuk van St. Rochus 
patroon der spot, door den vermaarder, Rubens 
geschilderd, en een zeer schoon Christusbeeld 
aan't kruis, van aangenaamd form, de vorszijde 
al x zoo kunstig gemaakt 
dat men x de draaijing van de spieren en de  
x met in onderkomen kan: hierwaren  
wij zeer ordontlijk ontbeeld, des middags in een  
ordinaris daar de dilgenee en vragtlozers 
aankomen.  
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savonds ten x uuren quamen we wederom 
te Gend: alwaar ik den x mijn 
neef van moederszijde, begroep hebbende bij  
den zelven savonds ten x bleef, bij  
wien, op zijn x verzoek ik x  
het bijzijn de gezelschap des middags x  
wordende zeer ordentlijk en x onthaald 

19 junij 1729 
Des voormiddags (nadat de heer savonds boovengemed 
bij x geweest was)  
gingen wij des voormiddags zien. 
1. de St Michielskerk 

2. de hoofdkerk van St Bavo, daar we zagen de 
celebratie der missie, onder 't zingen der canoniken 
en (x onder andere fraaije schilderstukken dat van 
Rubens de scheering van St Bavo waardig geschat 
+ 50 000. 
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c. alle de tomber der bisschoppen van  
Gend in't choor, uitgehouwen door 
een Italiaan, naderhand niettegenstaande 
de voorspreek van den bisschop 
Triest, om sodomije verbrand.  

d. de laatste tombe des nogtegenwoordiger 
regeerender bisschop vande 
Voodt 

e. een moederkerk onder deeze 
kerk met verscheidene graven 
van geestelijken. 

3. Abdij van St Pieters en kerk met  
een zeer fraaije koepel, vercierd.  

Des namiddags x hebbende 
van de vrienden, vertrokken wij na de maaltijd 
aldaar gehouden met een koets (gex soo 
3 rijk x) naar Sas van Gend in vier uuren 
zijnde 't jagt 's middags tevooren derwaarts afgerx 
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des avonds ter agt uuren, aankoomende 
te Sas van Gend wierden wij verwelkomd 
van somige goede bekenden, waarvan is 
eeniger bij ons sanderdaags spijzigden 
wordende snamiddags beleefdelijk  
onthaald, door den commijs lostdrager 

15 junij 1729 

gingen we smorgens taanmerkelijkste  
in Sas bezigtigen 
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1. het zeer fraaije en welgelegen hospitaal ter 
oosterzijde gelegen 

2. wierden we door der heer commandeur de la Rogue 
gevleid, ter bezigtiging der sterktens 

3. bewandelden wij de zeer lustige bolwerken door 
plaatse daar met zeer bevallige gezigten opheeft 
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16 junij 1729 

Vertrokken we des morgens ten 7 uuren met een  
noordenwind die hand voor hand met een frissche 
koelte Oostelijker wierd van Sas van Gend, en  
quamen, met lange streeken laveerende ten  
1/2 twee uuren binnen Aammekens, en ten … 
binnen Middelburg hebbende ten opzigte 
van de roesvermaakelijkheden en onthaal van  
eenige vrienden, en goede bekenden, alle behoorlijk 
gezonden gehad 

Bijvoegzel 

Rijdende den weg naar Brussel maakte de 
heer prof. Vogel (voorheen geweest predikant 
van der heere resident Pesterd aldaar) een 
entemporanuum, in't Latijn  
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Reize 
door Zuidholland 
van den xsten tot den 22 sept 
1729 
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Hollandsche  
reize 
alleen begonnen 1 septbre 1729 

1 sept 

Voer ik af van Middelburg ten 9 uur, passeerde 
Goes omtrent 2 uur quam omtrent 7 uur 

in de x taamelijk goed weder dog 
wat verre van ons donderde het in de vooravond 
weerlighte het sterk, welhalven ik  
zeer aandrong om dien nagt in x te blijven 
liggen, de koppigheid egter des schippers 
zelfe het door en eindelijk op het schoore 
voor de oude tonge, daar wij een etmaal 
valt zaten, en eindelijk godelaf! zonder ongemak,  
schoon 't schip dikwijls stoote daarvan  
der x heere x raadsheer in 't hof 
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ten 1 uur des middags 
vlot raaken de Willemstad, Dordregt,  
Rotterdam passeerende, savonds ten 8  
uuren met een x kon, binnen Delfs 
saven quamen 

x sept.  

Quam x door Beerschie, ten 9 uuren te  
Delf, daar in 't passeeren, mevrouw x  
den heer bruidegom Thibaut, den jongen  
heer Boddaert en mejongkvrouw zijne  
x gegroet hebbende in't O.G. jagt (daar 
we sondehelijk met morgen x onthaald 
wierden) quamen we ten 11 uuren 
in 's Gravenhaage, gaande ik logeeren in  
der gouder Leeuw, bij mons. x  op 
't Buitenhof  
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op deezen zelfden dag hoorde ik des namiddags 
in de Fransche kerk (staande in't binnenhof)  
prediker der eerw. heer x den jongen 
uit de catechusmus stoffe, over't gebod 
tamelijk welspreekend en kort. Het 
2 vlaamse quam mij bier voor, dat marmer 
en vrouwen hier, in banken en op stoelen 
onder elkanderen vertnietigd zaten.  

Des namiddags na der koktijd, x  
grootte ik den x heer x  
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Cornelis van Rijnkershoel, president 
in den hoogen raad, x hourouwe 
zijne egtgenoote. Hier vertoefde ik een 
uurtje, onder anderen en't gezelschap vaader 
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van den eerw. hooggel. heere 
Jesuitens, x geweten rpedikant te  
x dog om zijne uitmuntende 
bequaamheden en de oostersche taalen 
vooral in't Arabisch tot hoogleeraar te  
x deeze heer heeft een x  
die des heeren barman wegens 
de studia humanitatis geschreven (raad 
mij de Goes president bijnkershoek x) 
in het alleroudst x 
x x Latijn 't welk 
sij niet deeze schrijvers na zijn x  
tot het professoraat, opnieuws is gaan 
leeren.  
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hierna gaf ik eene groete aan mijn overlang 
hooggeragten ongehoorzaamd vriend 
(zijnde x bij mijne promotie 
geweest) der heere met J. Hoe, advokaat 
voor de hoven van institutie, gevallig 
zijnde ten 5 uere van ten heere schagen 
die mij sondeselijk op een glaswijn en  
pijp te bak onthaalde 

9 sept 

des morgens in mijn eenzaamheid, het voorhout 
en den vijverberg, doorwandeld hebbende, at ik  
des middags 't gezelschap van de heeren 
mr. bisdom en x de bije, bij der  
heer advokaat mijn hoogwaarder en gemeen een  
x vriend, die mij ook als nog x bij deze  
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gelegenheid de x blijken van x  

gelegenheid schoonde. Des namiddags 
gingen we x den wandeling onder  
Hage doen en schilder ten 1/2 9 uure 
des avonds 

5 septbre 

Hoorde ik smorgens in de nieuwe kerk  
alhier prediker den eerw. heer x  
uit x 19 v 2 vol natuurlijke welspreekendheid 
en geerstelijke stigtelijkheid: 
x onse egenote op het aller teerhartigste x van  
zulke xvaardige en vergifnis ontfangende 
zondaaren te zijn, die God de vader, naar zijn  
aanbiddelijk en ondoorgrondelijk raadsbesluit 
aan zijnen zoonen, der ontfarmijker en  
x der heere x gegeven heeft 
op dat hij door de bowerkinge zijn 's H; Geest 
uit x 't eeuwige loon geeve.  
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thans quam de heer x 's  
Graavenhaage mij spreeken bij gelogens  
van een brief aan zijne geschreeven in  
honderde een verzoek van mijne x  
aan hem of zijne familie, om aldaar x  
tijd te koomen logeeren, waarbij nog x  
woorden voor x elkandere x  
zijne x gegons mij gex  
x mijn niet geweldige 
sand, daar bij als de aanvoerder van was 
te Delf in een x bragt in't jaar  
1720.  

Des namiddags gevallig in de winkel 
van den boekverkooper x zijnde, hoorde 
ik het 100 vermaarde geval van der heere 
van Noordwijk, oorsprongklijk, uit 't geslagt 
van der vermaarder Dousa of van der  
Does. Deeze heer, eer der voornaamste van  
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van 's lands jegenwoordiger Asse 
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deeze aanzichlijke persoon die  
eeniger tijd te vooren wel mijn nagtig 
geworden zijnde (neemende egter nog zijne  
taaken waar) is eindelijk ever x  
8 maanden, in der vollen raad, in de  
sooggaande volkomene karvrije: dermaate 
dat men x met geweld stouten er  
te x moest brengen, terwijl de andere  
tegenwoordig zijnde leden der x mochten  
afdrinken.  

In deesen toestand is sij onophoudelijk tot  
heder toe gebleeven, wordende in zijn eigen 
huis gaedeslagen gestadig van wel sel 
x als sij nog al iets eet der  
x gande sonder x orde maar  
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wilde maaliside het al ondereen als moes 
en x 29 gt dat hij tsaas eer als raazend 
dol slegt of simpel begint te worden, zijnde 
egter van harten gerond: met deezer hoofde 
al tot regtoe onbequaam tot de regeering 
te croomen zegt, pxsioneel gedisponeerd 
worden van zijne hooge ampten. Eer aller  
droevigh trourspel voorwaar alle grooten 
ter spiegel, soo dezelfde God, dier x  
x tot eer beest vernederde ook nu 
nog d'aanzienlijksten bezoeker kan: gelukkig 
zoo deeze soogedele Hollander, vond 
weder tot nog weder keerende niet zaalige 
erkenting zijn er nuttigheid der God des 
hemels, in't vervolg eeuwige sere geeven 
in den adel van voorleeld van teedere  
gedurigtigheid vertrokke  
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des avonds was ik in gezelschap van de  
heere raadsheere monis, mons, mr J. Mol en  
bisdo bij den heere x Thierry de  
Rije, op een aangenaam collation 

6 septemb 

Was ik des namiddags bij des schoonzoon van  
des heere Seretans. Zo goed met wier ik des 
morgens van wandeling was gaan door hebbende 
onder dezelve getier het dresseeren van agt 
koetspaarden van Farocca voor de koets der 
heere mr. bisdom, die ons des avonds x  
cierljik collation onthaalde.  

7 september 

Reed ik, des morgens met den weledelen 
gex heere mr Cornelis van Bijnkershoeck 
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President in den hoogen raad, mijn naasten 
bloedverwant van 's vaderszijde, een tourtje 
uit wandelen, naar Scheveningen, bij welke  
gelegenheid wij saamen openhartig saamen 
spraaken, nopens drie weezendlijke zaaken 
die de meeste beweegredenen verstrekten 
van deeze mijne reize naar Holland, dog 
voornaamelijk naar Den Hage ene x  
grooten mans door wijs oordeel, ten mijnen 
nutte in te neemen, over gemoede drie 
wigtige stukken, daarin mij niet schaamde 
te beraaden met doorzigter vernuft dan  
mijn jonge onervarendheid nog had, te 
beraaden: om dus niet te vast te staan 
op mijn goeddunken ter visie, nog op onpartijdig 
oordeel van sommigen ter 
andere zijde 

pagina 40 

des middags en 's avonds onthaalde  
zijn x getr. ben voors mevrouwe de 
presidente, haare hoogwaardige gemaalin 
mij, op het gulhartige in gezelschap 
van de volende persoonen 
deze weled. getr. heeren W. Fliger 
raadsheeren deze edelen Holland x  
een man van eere hoogere geest, edelmoedig 
van gronder voor een zoo hooger 
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geregthandhaaver en te gelijk schoon 
omtrent de tagtig jaaren x zonderling 
herk van lichaamshel en vrolijk van  
geest.  

Den heere Furk predikant te Bergen 
op der Zoom (oom van den heere burgerm. 
Furk aldaar en zoo zijn eere: mij zende  
onder tander hebbende eene berijmde wet 
brouding van davids psalmboeck waarvan 
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mij een proef te sullen laaten zien bij bequaame  
gelegenheid mij beloofd is)  
Deze heere met mevrouwe Zwunke  
professor in d'ontleedkunde in 's Graavenshage 

Den heere van Braamer met zijne 
huisvrouwe 

Capt. Cornelis Braams 

Zeer vrindlijk en openhartig was onthaalen 
saanenhout, des avonds speelde ik  
met bovengenoemde vrouwen benevens 
mevrouwe van Bijnkershoek, onze hoffelijke 
en te gelijk zeer verpligtende onthaal 
x (op herhaald verzoek van … 
want anders ik nooit, en nu nog minder  
als ooit een spelminnaar geweest ben)  
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ter zoogenaamde complaisance, een schewontzeltje 
omtrent midnagt scherdde 
het gezelschap zeer uitgedroogd over de  
geroote blijken van vriendelijke housegheid 

Alsiets aanmerklijks x het mij hier aan  
te Lokeren, dat de oudste juffer van der heere 
preseident, als nog zeer was van danssen 
wat, schoon zij door al't gezelschap onder  
x verzogt wierd. Deeze tegenheid had  
ze raads. (als een muining hebbende dat  

danssen zonde was) in haar toortse jeugd 
gex als ze eerst school besteld was 
wonder voor waar in zoo een jonge spruit 
van deze raag integendeel was het  
deze dogtertje zoo vlug en geestig dat het  
schoon het nooit de kx geleerd had, met vrij 
een zoete gracij, op een airtje, sommige goede 
passen van een x dood.  
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8 septbr. 

wandelde ik in gezelschap van den heere Seeretans 
x naar Zorgvlied, daar we alles naauw keurig 
bezagen.  

9 septbr.  

Hoorde ik morgens in de raadzaal voor Den Hage 
raade pleiten, zittende de heeren aan den  
ronde tafel, op groene stoelen en de sprekx  
tegen de schouw in een rood geborduurde fluweelen 
armstoel. De advokaaten en alle die behalve 
de raadsheeren tegenwoordig zijn staan, zonder 
dat er bank of stoel zij om te zitten. 

Des avonds zag ik in d'opera speelen Cassandra,  
alwaar onder andere de ambassadeur van  
Portugal Farocca was.  

10 septbr. 

Horode ik 's mrogens prediker der eerw. zeer 
geleerden heer velzen op torem 20 17 18 19  
en 's namiddags x chatelain, waarop 
ik met de nagtschuit ten 9 uuren op Amsterdam 
(daar ik 's morgens ter 6 uuren aanquam) voor  
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de wagt voor een plaats in de roef is 3 guldens 
en in de schuit 2 gulden. 9 sep. men vaart 
door Leiden, Koukerk, Hepsen vag.  
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11 september.  

'smorgens ten 6 uuren t'Amsterdam aankoomende 
ging ik door 't Utrechtse poort, al regtuit, naart 
Cingel, mijn verblijfplaats neemende bij den  
heer Anthonij Baart, koopman alhier. Daar  
door den onbijt vereerrscht zijnde, ging ik de gaalje 
IJkant en een goed deel der stad bewandelen 
(hebbende van te vooren menigmaal de voornaam 
gebouwen onz. alhier ter stede gezien) voorts gaf ik 
(daar ik al lang naar verlangt had) een kort 
aan der goderuigtigen en door zijne zeer nuttige 
schriften vermaarden V.L. van Leeuwaarden 
woonende in de binnenbantenerstraat. Ik vond 
zijn eerw. een man van 76 jaar oud, aan mij  
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mij schoen gands aan zijne vreemd, zig zonderling 
beleefd en aanmining betoonende. Hij x  
met bijzondere vernedering van zig zelven, de nooit 
verwagte quuste van God in het wegenen zijnen 
talentjes zoo dat zelfs groote der aarde (dus 
waar smaand x woorden) hun int teegerigenheid 
quamen zich, onderwelke hij ook toe de  
nu zaalige wel edele vrouwe van Pere 
van Louburg, egtgenoote van der wered.  
gehr. heere pentionans Hoorigragt 
en de nu nog leevenden edelen grootagtbaaren 
heer Lucas Trip, borgermeester van Amsterdam 
die bij met den naam van bij uitneemendheid 
gedurugtig schene poede. Spreekende 
over zijne beginselen en voortgang 't x  
lover geriefde zijne mijte moeder dat hij van  
de jeugd afaan verzorgt gehad had tot alle 
buischsers, eerlijkheid en burgelijk goed tween hem  
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bij zijne verandering in groote x bragt, 
om te weeten wat te besluiten: dewijl sij zoo 
oogenschijnlijk 
geeen overgang van de duisternis tot het 
ligt x kon. x de godgel. schriften 
zijn x zoo in rijm als on rijm, x mij zijn eende 

x onder godshuisje nog voorhad een tractaat 
te schrijven ter betoog, soo noodzaakelijk en betoonlijk 
het zig, voor reeds wedergeboorne x  
niet allen bij de mel te blijven maar zig al  
langskeers tot va het spijze te begeeven.  

Smiddags at ik in 't hofje van geneeden 
heere Baart in de Diemermeer, zijnde een  
fraaije speeltuin groot 4 1/2 gemeten. En 
sliep 'savonds aan zijn huis.  
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12 septbre 

Voor ik 'smorgens, ten 8 uuren af vaa Amsterdam 
en quam te 1/2 11 uuren te Haarlem, vooronder 
x een nieuw aangeleden tuin van x  
Kalf, Saardaninier bour. in de schuit hoorde 
ik troung geval verhaalde van der bruidegom 
die zijn bruid in 12 uuren gezond en dood verloore 
had.  

Te Haarlem gekomen zijnde er aan 
t'huis van den welad. gehr. heeren J.F. 
van Sijpesteu^ van d'academie af aan mijn 
boezemvriend, wiens ik van zijn weled gestr. 
midsgaders mevrouwe haar lieve egtgenoote* 
op het allergulste en heuschste inthaald waar 
voor ik mij aan het grootlijg x  
snamiddags wandelde ik met zijn wede.  
gew. de nieuwe gragt, hout en sporen langs Hollande 

*2 zoontjes ene dogter had dit huwlijk, waarvan x bij 
witte x en geestrijk was 
^ons scheper van Haarlem 
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ook gezien 't stadhuis, kerk, waarin vermoord 
is der ijserbek. Hortus x diens 
waarin een pragtig praakbeeld van L. Coster 
in borgern oostelijken gewaade, met twee 
tulirptie op der voetstal te zien  
bij't xhof voorts is Haarlem, een schoon 
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lugtige stad, omringd met de allerschoonste 
wandelingen x  
des avonds ten 6 uuren vertrekkende, quam ik ten  
11 uuren te Leide, en nam mijn herberg in 't hof 
van brandenburg.  

13 septbr.  

gaf ik smorgens een kort bezoek aan den heere H. 
Snakonlurg,  
conroetm. in 't Latijnsh school te Leide, mijne 
zeer geagte vriend bij die gelegenheid geliefde het de 
vermaarder boothandvloot Luistmans, die in't jaar 
1716 1718 onze digtlien x onder topzigt 
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van den heere Suckenburg gedrukt had, mij x  
te verzoeken, om dezelve te herdrukken in zoodanig 
de ordre als ons bezaagen zoude. Ik nam aan 
(niet eenige voor er tegen x) hiervan x  
te zullen geven, aan de heeren Steerigraast 
(x Joahanans x hebben deze b.)  
en beddacht (griffier ter admiraliteit en van  
't loonhof van Vlaanderen, omdaarop al voorens 
't goeddunken hunner so x te verstaan. 
Thans gaf ik ook een beroek aan den heere 
G. Voodt hoogl. in de Regten, gedeeltig mijn 
geweten meester. Zijn hoog. thans 77 jaar 
oud zijnde genoot de vrugten van een stillen 
en roemrugtiger ouderdom. Ik scheer zijn hoogw.  
zeer aangenaam, zeggende nadat ik van hem 
assiduderd, allerhande x van der x  
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x had. Ruijm heer, als x  
meer passeert, zoo zult gij mij veel palisier doen 
als gij meer naar mij gelieft te keemen zien 
't geen ik beloofde.  

Ik liet belet vraagen aan den hoogl. schulting 
mijnen gewezen promotor, dog had het ongeluc 
van zijn hoogen niet t'huis te vinden.  

Leiden betreffende, ik vond het aleveneens 
x de dood van veele voornaame persoonadien, 
zoo in de politie als lesteren 
gelijk het was in't jaar 1714 1715 begalven 
daar hier en daar eenige voornaame huezen 
gebouwd waaren.  
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14 septemb 

des morgens gaf mij de heer Mol mijn berijmd hoogelied 
met zijne vrij x nette taalkundige aanmerkingen 
wederom over, nadat ik zijne verzogt had, zulks 
te willen doen.  

's middags had de raadsheer in de ed. hove van  
justitie de welad. gestr. heer, mess. J. mons 
mij ten eten genoodigd, daar ook was de heer prov.  
de Rije. 's namiddags gingen we bezien  
de plaats van de vrouwe van S. Anneland 
genaamde Klingendaal, zeer fraaij van huizinge,  
parterrel, x starrebosch, mastbosch, deslhof 
en moestuinen omtrent dus gelegen  
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15 septemb 

spijzigde ik des middags bij den heere mr. bisdom 
ingezelschap van de heeren secretaris Zegers,  
de Bije met zijne moeder en huisvrouwe.  
Zeer houseg en neemlijk, wier ik hier door de  
huisheer en vrouw onthaald, zoo des middags 
als des avonds. 's namiddags hoorde ik  
de zoogenaamde x door daar onder  
anderen de heer mr. van Boeboven en voor  
zijn dood, de weledelgeb. heer xberg van  
Weevort, en de ziekehooster jesuits spreekend 
waren. Hun raamening bestaat uit  
lieden van hoog middelbaaren en laagen rang 
van vergadert in een zeer eenvouwige plaats 
op banken en stoelen zittende die aan de tafel  
zitten, zijn de spreekers die bij bouter spreeken 
op de geloofshof, der over voorgaan der zondag ver  
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handerd, wordende ondert x gezongen, en  
beslooten met een gebed.  
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16 septemb 

zag ik des namiddags de kaniers, daar de  
hooge staatscollegien vergaderen* 

1. die van de staaten van Holland en gecommetteerde 
raaden. Boven allen muntent de kamer der staaten 
van Holland, met schoone tapijten en 
zolderschilderwerk, met verguld tusschen beden 
vercierd. De schoorsteenen beide praalen met x en 
de vrede 

2. Staaten generaal, daar d'eene schoorsteen heeft de 
voorzigtigheid met slangen x om d'ander de 
dapperheid verzeld van zuil en leeuw. Niet de 
baltbeerden der princere van Oranje aan der wand 
hieraan volgt de xkamer, in pragt strijdende met die 
van Holland op't cierlijks geschilderd en verguld 
verbeeldende de koepel de rover x de schoorsteen 
praalt met Willem de 2de en de zijden des kamers 
met zijne voorvaders Willem de 1ste, Maurits, 
Frederik Henrik, Willem de 2de, levensgrootte in 
die ordre als ze slegtshalf in de kamer der staaten 
generaal hangen.  

*ijder voor 2 x  
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3. Kamers en vertrekken van de raaden van staate, 
daar niet zonderling te ziens. Hier staat Willem 3de 
ook levensgrootte voor een schoorsteen en zijne 
doorlugtige voorvaders beslaan, haltlijks den wand 
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hoorde ik des morgen den vermaarder heer x  
buitengewoon fransch predikant des  
adelstand in 's Graavenhaage, uit jel 58, 19 15 

Om een korte schets, naar mijn x van deezee 

heere zig te verbeelden: weetenen, dat hij van  
middemaatige lengte is, schoon van gedaante*  
in opsisch met, dog niet wild. Zijn predikwijze 
is een xkundig dan bespiegelend of hooge 
vliegend van uitvindinge, mijns bedunkens 
zeer nuttig coor de plaats daar bij staat welken  
gove en mindere fouten ik hem opt allerscherpste 
dog zeer welspreekend thans x heeren 
doorhaalen vooral de ontheiliging des sabbath 
(x zijn 's tornts) zoo in lieder van de  
hoogte, middelbaare en mindere rangen, zoo  
in heeren als mevrouwen en jonkvrouwen  
als laagere ambagtslieden en borgers.  

*zogenaam is het dat zijne vrouwe een van de 
mingelijkste 
vrouwen is, die ik ooit gezien hebbe 
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heeren deeze zeer welspreekende franschman 
is taal en kunstgebaarden in agt neemt 
egter moete ik zeggen, dat ik weinig iemand 
met zoo mannelijk een stijl stem en lichaamsbewegingen 
zoo zeer gelijkende naar de natuur 
der zaaken (waarvan gesproken word) heb hooren 
prediken: welhalven ik mij verpligt vinde te  
betuigen dat welverre van hem te x zoo als  
de agterklap mij dien kuustigen en overreeden  
der prediker, met eene zwarte kleur had afgeschilderd  
ik mij verwondere over de zeer aangenaame  
en inneemende geestgaven des  
te hoorlijker in en schoon eigesaam uitblinkende 
die God de heer in deezen zijner dienaar gelegd  
heeft en ik schatte Den Haag gelukkig dien in  
haare Fransche kerk een x zoo als ind 
vaderduitsch ver Zandijk en volzen is te buiten 
gevallen.  
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18 septb 

deed ik nog een reisje naar Leiden daar ik,  
des morgens bij den heere Saakenburg 
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op koffij en snamiddags op een pijpje was 
hans zag ik ook op d'anatomie 't pourtrait 
van x Perisonius, en de schoone 
otologie door hoogl x van deeze 
universiteit geloonteerd.  

19 septbr 

at ik 'smiddags bij den heere Snakenburg 
en bezogt snamiddags mijnen boezemvriend 

den heer Tiberius Arnoldi predikant 
te Katwijk op Rhijn, een groot uur van  
Leide afgelegen een mijne waardste  
vinder, die ooit x gelegenheid heb 
toegedraagen. het volg des dorps  
spraken mij daar met grootgenooden aan 
en hoopt niets liever dan zijn lang x al hier 
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20 septbr 

des morgens uit Leiden in Den Hage aangekome 
zijnde, vond ik bij twee brieven, tijding van  
eene zorglijke onpasselijkheid mijnen koster 
die mij na ter loops x van  
der predikant Bijnkershoek en mevrouwe mij  
sanderen daags 

21 septbr 

over Delf (daar ik monsr. van der x int 
passeeren begroette) en Rotterdam naar 
Dordregt daar ik ter loops een x ging  
der heer predikant Bassegant en  
de juffrouwen huis en schipper J. Kool 
afgehuurd hebbende,  

pagina 59 

22 septbr 

'smorgens ten 1 uur smiddags van Dort 
vertrek, koomende 'savonds ten de de kil om  

tij te stoppen 

23 septbr 

Sanderendaags ten 8 uuren x zeil 
quamen, zonder t'ankeren met buijig 
weder, meet in den wind, savonds ten  
8 uuren tern Veere, daar ik een wagen  
afgehuurd hebbende voor 6 x extraard 
ten 9 uuren gode lof x en gezond  
te Middelburg weder aanquam, daar  
ik mijn moeder zeer gebeterd vond.  
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Verslag François Hovius (1778)  
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La chapeler, de Chaudfontaine et de Spa.  

De eerste en voornaamste herberg bij de 
baden met veel volk bezet zijnde, konden wij  
aldaar niet logeeren, waarom wij de daar bij zijnde 
moesten betrekken, alwaar ook reeds gezelschap 
was. Egter had de heer Hofman die voor mij  
gereeden was, slaapplaatsen en avond eeten 
gereed doen maken, waar van wijkone na ons  
arrivement gebruik maakten.  

Zig ter ruste willende begeven, bevond men  
dat de regen door de koffers welke agter opde rijtuijgen 
gebonden geweest waren, gedrongen waaren  
en aan het een en ander eenige schade toegebragt 
hadt.  

Woensdag den 8 julij. Wij deeden  
vroegtijdig een klijne wandeling, en ik gebruikte  
het bad.  

Men bezage ook de Snaphaans lopen x  
zeer gelijk aan die wij voor leeden jaare 
tot Cuilenburg gezien hadden, en een ander 
waar men ploeg ijzers bereidde.  

Het sterk vlietend riviertje le Vesdre 
genaamt, t welk bij Luik inde Maas valt,  
stroome hier voorbij, en hoogtens ontmoetend 
maakte zeer aangename watervallen en cascades. 

Kort voorbij d'eerste herberg is een keertrap,  
van waar s'avonds ten 5 uuren een berg of 
openschuit het riviertje afzakt, waer mee men 
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in een uur rijds tot Luik is, waar van mij  
voornamens geweest waren ons te bedienen,  
dog behalven dat er thans geen berge gevonden 
wiert, maakten de gevalle reegen de stroom  

te driftig, zoo dat men zulx eenigzints gevaarlijk  
oordeelde.  

Wij gingen ook naar de cascades agter de 
herbergen, en het daarbij gelegen huis, het  
coffijhuijs genaamt, alwaar wij dejeuneerden, men  
heeft hier aangename wandelingen. Zie over 
Chaudfontaine, Les amusemens des eaux de Spa, pag. 
101-110. 

10 min voor half 9 reeden wij weder af,  
passeerden ten 9 uuren een steene brug over de  
rivier, verders chinaije, en arriveerden 10 min 
over half 10 te Luik, bij Jaques François du  
Pont, a la cour de Londres, die wederom door 
den heer Hoffman van onze komst verwittigt  
was, alwaar wij zeer wel gelogeerd waaren.  

Nabij Luik ziet men verscheide buijteplaetsen,  
welke een goed aanzien hebben.  

Luik de hoofstad van het bidsdom van den  
selven naam int Frans Liege genaamt, liggende 
in t graafschap Hasbaij of Hasbain 
aande Maas tusschen des bergen is een grote  
welbebouwde en zeer volkrijke stad, welke  
door de Maas in 3 quartieren die door bruggen  
malkanden gevoegt zijn, gedeelt wordt 
deze stad munt voor al uit in fraaije 
kerken, men vind er ook treffelijke huizen  
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dog de straten zijn moest al nauw, ende  
zindelijke Hollander klaagt er over de mistigheid 
welke door het gebruik der steenkolen 
veroorsaakt worde.  

De Luikenaars roemen, dat zij het best  
brood, het harste ijzer en het sterkste vuur  
op hunnen bodem hebben.  

Men beschuldige hen gemeenlijk van valsheid 
en wraakgierigheid als ook van vreetlust 
zie amusemens des eaux de Spa, 118 seqq.  
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Het getal den kerken en kloosters is hier  
zeer groot, waarom men Luik met eens een  
paradijs voorde geestelijke noemt, welke reeds 
in vroeg tijden aldaar meenig vuldig en waar 
veel vermogen schijnen geweest te zijn.  
Wijl Patrarcha in zijn tijd reeds schreef: vis 
laadium, insignem clero locum, zie Guiciard tot  
Belg descropt. part 2 pag. 498.  

Wij wandelden naar de hoofdkerk van St Lambert,  
welke zeer groot en fraaij is.  

Agter en ten zijde het choor ziet men  
verscheide graftombes van de bischoppen  
van Luik. in t midden van t choor,  
in eene van loopen, welke zeekere bisschop 
bij zijn leven heeft laten maken. Aan x  
eene eijnde van een doodkist is hij zelfs  
afgebeeld, aande andere zijde de doodt,  
welke hem met de vinger tot zig roept 
rondsom leest men:  
Evenardus primus genere de marka x mortem 

pagina 1352 

prae denlis kabens, vivens sibe posuit 
arees, hoium, dionantum, stockem, franchi 
mont huxit, curiusiam et serannium re 
paravie ce aurit procewionem translationes 
divi lamberti fundavit palatium postrema 
aedificavit, praefnit huic ecclesiae annos 
XXXII menses unni dies XVIII vivis annos 
LXV mensos VIII dies XVI obiit anno millesimo 
quingentesimo XXXVIII M. C.  

Het is deze evenhardus de Hanka, welke 
het oude bisschoppelijke paleis gebouwe had 
waar van Guiciardin totius Belgii desempre 
part 2 pag 497 zegt: palatium praejubis re 
magnificentia sprendarique structum ut si 
operi summa manus accederet merito numerandum 
sit inter orbis prima. 

Het capittal van deze kerk waar van de  

kannunniken Frefonciers genaemt worden,  
is altoos geweest een den beroemste van Europa 
wijl daar in zeer veele lieden van het eerste aanzien  
geweest zijn. Zie: amusemens des eaux de Spa, pag 113. 

Vandaar gingen wij nar het bisschoppelijk  
palais tegen over deze kerk staande, t welk 
op den 23 maart 1734 met al zijn kostbaare 
huijsraad en geschriften grotendeels door  
een swaenen brand verteerd dog 1738 weeder 
opgebouwt is.  

Boven den ingang leest men:  
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Georgius Ludovicus 
episcopus et princeps Leodiensis palatum 
per incendium oxparte destructum rest x  
ravit 
ex munifentia statuum cleri et civientia 

MDCCXXXVIII 

De gaanderij is met verscheide winkels van  
weijnig aanbelang bezet, het welk de defrix  
vant gebouw niet vermeerdert.  

Wij bezagen het selve van binnen, dog vonden  
daar in bijna niets aanmerkenswaardig zijnde  
den meubilen niet zeer kostbaar.  

De audientie zaal, en slaapkamer zijn 
zindelijke vertrekken en swaar vergulde. 

Onderwijlen hadden wij vermids destraten 
door de gevallen reegen niet te bewandelen waren  
door een kuurknegt 2 koetsen laeten bestellen  
waar mede men nade kerk van St Paul reeden  
het welk een allertreffelijkst en zeer lugtig  
gebouw is.  

De kerk van St Jacques was waar bij een benedieten  
klooster is, is niet minder fraaij  
Men ziet hier aan de muur ten regterzijde  
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in toetsteen her afbeeldsel van baldrieus 
levens grote welke 1014 dit klooster gestigt 
heeft. Onderleest men : 
Baldrieus praesul Leodiensis genea comes 
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sossomsis hier guieseit qui sub J Imperatore 
Henrico hoc examplium fundarie 1014. 

Aan de overzijde is een des abten insgelijks  
in laatsten afgebeeld met dit bijschrift:  

Joannes curvimosanus abbas trigesimus 
octavus nobis eroptus est anno e virginio partes 
1575. 

Men ziet her ook een dubbelde trap, waar 
op men regts en links opgaande elkander 
tusschen beiden wel ziet, maar niet dan 
boven in een portaal bij elkander komt.  

De 3 genoemde kerken zijn alle zeer schoon,  
en mogen met zegt onder de fraaijste gebouwen  
gereekend worden.  

Vervolgens bezagen wij hoe het stadhuis het  
welk 1691, door bomben grotelijks beschadigt 
maar 1114 inden tegenwoordigen staat hersteld is.  

Het is als meede een treffelijk gebouw met  
verscheide ruime kamers voorzien, dog het  
is jammer, dat het selve niet zindelijker onderhouden  
word, zijnde het overal bij uijt  
stek slordig en morsig.  

Men heeft hier ook een publicque bibliotheecq dog  
welke thans niet open was.  

Des heer de Limbourgh in zijne amusemens 
des eaux de Spa pag 99 zegt qu'elle est  
peu considerable mais bien choisie elle poura 
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s'agrandir, suivant le gout des bourgemestres 
x qui ont les droit de l'augmentir 
pendent leur regneur.  

Na dit alles gezien te hebben, hielden wij  
in ons logement het middagmaal en lieten  
de rijtuigen welke wij te Maastrigt voor ses  
dagen aangenomen hadden weder vertrekken  
na den eeten nam de heer Hoffman, welke 
ons toe dus verre vergeselschap en x  
dienst bewezen had, van ons afscheid, en x  
weder te rug naar Maastricht.  

Vervolgens reeden wij weder met 2 koetsen  
over een steijlen berg naar de citadel welke 
een quartier was buiten de stad gelegen en een  
gestigt is. Om de ingezetenen die zig aen 
den bisschop niet wilden onderwerpen te x  
gelen tot gedagtenis vant welk men op een  
steen dit vaars gehouwen heeft.  

hr burgerlemet Friedrich seijn,  
deun aupuha bringet weinig ein  
ziet stubnez geographie door ramen 38  
2 st bl 779 

Int jaar 1702 wierd dit casteel stormen  
en sand verovert door des bondgenoten 
ziet Wagenaer vad. hist. 17 st bl 166.  

Bij t barriere tractaat tusschen den  
keijzer ende her eenigde staaten 1715te Antwerpen  
gesloten was bedongen dat de vesting werkte 
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werken van dit kasteel op kosten van het  
land van Luik zouden geslege worden, zonder 
immer wederom u mogen worden hermaakt, 
waar inde staatsche gevolgmagtigden bewilligden,  
onder anderen op deze voorwaarden,  
dat men hun ook genoegen gaven, wegens  
hunne eischen op bon, zij door t slegten  
dezen vestingen of door over een te komen omtrend 
de bezetting welke men er toe gemeene  
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veijligheid in zoude mogen leggen.  

Dog wanneer er kort daar na tusschen den  
keurvorst van Keulen ende staaten verschil  
ontstondt over het slegte ranson veroorzaakte 
zulx dat de merken van dit casteel onmiddels 
in hun geheel en met staatsche troepen bezet 
bleven tot dat eindelijk 1717 tussche de staten  
en den keurvorst van Keulen welke toen bisschop 
van Luik was, overeen gekomen wierdt,  
dat de buiten werken van Bon zouden geslegt 
worden etc. en daar en teegen dat de werken  
van t casteel van Luik na de kant van de  
stad zoude worden gelaten, gelijk zij geweest  
waeren voor den oorlog en dat de overige op  
kosten der staaten van Luik zouden geslegt  
en nimmer wederom versterkt worden waer  
na de staatsche bezetting het casteel zouden ruimen  
het welk ook geschieden. Ziet  
Wagenaar vaderl. hist. 18 st. bl. 81-97. 

Wij lieten bij den commandant verlof tot  
de bezigtiging verzoeken welke verkregen hebbende  
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wiert ons een soldaat of ordonnantie  
gezonden die ons zond geleide. 

WIjl deze citadel op een zeer hoge berg legt 
heeft men hier een schoon gezigt op de daar 
beneden leggende welkers huijzen alle met  
blauwe leijen gedekt zijn.  
 
Wij verwonderden ons over het groot getal  
kerken en kloosters.  

Omtrend het midden dezen citadelle bragt 
men ons langs 21 trappen, naar de mond x  
een put welke om zijne diepte merkwaardig 
is, deselve is zeer wijd, in 70 toisers, yder van  
6 voeten diep, zijnde het water 6 toises lang  
dande Maas, om deze diepten eenigzints te  
bemerken, liet men er eenige reijse een x  
brandent stroo invallen, t welk men een  

zeer langen tijd zag branden, en nederdalend  
een aakelig gezigt maakte.  

De Luiksche troepen zijn zeer weinig in  
getal, bestaande uit niet meer dan 700 mannen.  
 
Van daar reeden wij naar d'accademie 
angoloise op een hogen berg gelegen, tot  
welke men langs 85 trappen op klimt. 

Deze accademie is onder het opzigt van  
gewezene Engelsche jezuiten, en van x  
herwaards overgebragt. 

Door den soortier ons hebbende laaten 
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aandienen, kwam er testond een der paters 
een zeer vriendelijk heer, zij ons, die ons alles 
nauwkeurig aanwoos, en overal rond  
geleide. 

Wij konden ons niet genoeg verwonderen 
over de bijzondere zijnheid geschikte onder,  
bekwame splaapplaatsen ter alles ingezege 
tot een fatsoendelijke opvoeding van  
jonge heeren, die er nu omtrend 130 waren  
waar onder zeer veele van de Engelse natie.  
Om alle uijttenlijke kenmerken van zang 
te vermijden, hebben zij alle deselfde uniforme 
zijnde deselve welke de prins bisschop  
en zijne hovelingen opt land dragen, bestaande 
in een lakens kleed/couleur de  
maron met staale knopen.  

Men heeft er ook een gebouw alleen  
geschikt om dezulke welke door min  
of meer besmettelijke ziektens aangetast  
worden, te plaatsen. 

Er zijn ruim 30 paters, die ijder in bijsondre 
classen onderwijzen, men vond er een bezig 
d'oudste studenten inde natuurkunde te 
onderwijzen, ten welken eijnde er verscheijde 
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physische instrumenten zijn, er is 
ook een observatorium voor de sterrekunde 

Alle de jonge heeren scheenen vrolijk en  
gezond, en er was goede gelegendheid om tusschen 
de collegie lijden door veelerleij exercitien inde 
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in de open lugt het lighaam te oeffenen 
de paters eeten aan dezelfde tafel met  
de studenten, en gebruiken dus deselfde 
voedsels.  

Na een exemplaar vande candetien of  
welke men de jonge lieden vande ouderen  
van 6 jaaren af alhier aanneemt ontfangen 
te hebben, reeden wij nog naar de kerk der 
dominicanen, welke 1707 voltooid was.  
Deselve is mede zeer fraaij en coepelse 
wijze gebouwt, rustende van binnen op steunpilaaren.  
 
De klijne autaaren zijn in nissen geplaast 
en alles word zeer zindelijk onder houden.  

Donderdag den 9 july wij hadden  
daags te vooren bij onzen hospes dus onse 2 
koetsen met 4 paarden besproken, om ons 
naar Leuven en vervolgens over Mechelen  
naar Antwerpen te brengen, waar  
voor wij betaalden 5 louisen, voor ijdere 
koets, zijnde alle de oncosten voorzijn  
reekening.  
 
Deselve waren zeer gemakkelijk en  
wij vertrokken daar ede ten half 6 uit 
Luik.  

4 min. over 8 waaren wij te Oreije daar men  
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in een zeer morsige herberg eenig ontbeijt 

nam.  
 
Ten 11 uuren kwamen wij te St Trou of St Truijen,  
een kleijn, en zedert het jaar 1673 open steedje 
aldus genaamt na den H. Truiden die hier 657 een  
abdij van de benedictijner orde stichte.  

Het is een zindelijke plaasje. 

Na de kerk der paters recollecten, welke ruim  
en lugtig en onlangs vernieuwt is, bezigtigt te  
hebben, vertrokken wij weder, en kwamen 1/4 voor t  
te Oostmaal, alwaar een keizerlijk comptoir is,  
men wilde de costens visiteeren om te zien oft'er 
ook gaaderen in waren maar van men aankaan 
keizerlijke majesteit in komende regten moet  
betalen, dog op onze verzekering dat wij niets  
van dien aard bij ons haddin met bijvoeging van  
een steekpenning, liet men ons passeeren.  

Ten 2 uren arriveerden wij te Tirlemont, in  
't Hollandsche Thienen, en vrij groot en zeer 
zindelijk steedje, alwaar wij au grand cerf, 
bji H. Marnel het middagmaal hielden.  

Na den eeten deed men nog een klijne wandeling 
en bezag de cathedrale, alwaar een predikstoel 
inde gedaente van een rots is.  

Na den thee gedronken te hebben, vertrokken 
wij weder ten half vijf en arriveerden ten 7 uuren  
tot Leuven bij M. F. Pelckmans inde 
stad Keulen, zijnde een zeer goed logement.  

Van Luik tot Leuven heeft men een breeden 
wel onderhouden straatweg, van waar men  
wederzijds een aangenaam en ruijm gezigt heeft 
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over weelige koornlanden, welke een voordeelige 
oogst voorspelden.  

Leuven, aande rivier de Dijl geleegen is  
een zeer grotestad, bestaande uit een binnen  
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en buiten stad, dog welke laaste niet vol x  
is, een grotendeels uit akkers, weilanden en  
boomgaarden bestaat. 

Deze buiten stad is 1356 aangelegt, uijt  
hoofde van de overgrote menigte in woonderen,  
welke van tijd tot tijd nog vermeenderde alzeou 
de laken fabriquen, als toen aldaar zeer inbloeij 
waren, zoo dat er tusschen de 3 en 4000 
weverijen geteld wierden, tot ijder van welke  
ten minsten 30 of 40 menschen verlist wierden  
zoo dat er omtrend 150000 menschen van  
die hanteering alleen, en wat er verder aan  
behoordt, hun bestaan hadden. Ja het getal  
der in woonderen was toen zoo groot dat s morgens 
ten 11 uuren, wanneer er een klok geluid  
wierd, om de werklieden te waarschuwen  
dat het tijd was omte gaan schaften de oudere 
gewoon waren hunne kinderen vande straat  
te neemen om door den drang niet beschadigt  
te worden.  

Zie: J. Lipsii Lovanium, lib. 2 cap 2 oper. tom. 3 pag 
771. 

Deze stad is vooral beroemt door een vermaarde 
Accademie 
welke aldaar op versoek van den  
Nederlandschen adel en aanraden van  
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Engebertus van Nassau 1426, door Joannes IV 
hertog van Braband gestigt is, die daar toe  
alvoorens verlof versogt en ver kregen hadt  
van paus Martinus V welke egter niet soo 
gestaan hadt om de godsgeleerdheid alhier  
te doceeren waar toe niet dan 5 jaaren laater 
door paus Eugenius IV vrijheid gegeven wiert. 

Zie J. Lipsii Lovanium lib 3, cap 1.2 gramarije  
antiquis Belgie in Lovan pag 20 seq 
alwaar hij verscheide privilegien aan deeze  
accademia vergund optelt.  

Zie ook Guicciard tot Belg. descript part 2 pag 100 seqq 

Wij lieten eerstond na ons arrivement twee 
koetsen komen en reden daar mede na t slot 
Heverle, een groot quartiers uur buiten de  
stad gelegen, behoorende aan den hertog van  
Arembergh en Aarschot, t welk een treffelijk  
stuk goed is.  

Gaarne hadden wij indien de tijd ons zulx  
had toegelaten een wandeling door de thuinen  
gedaan en het slot bezigtigt al t welk zeer 
wel onderhouden schijnt te worden dog ons 
oogmerk was het daar bij gelegen klooster der  
celestinnen, of liever de daar toe behoorende  
kerk te gaan zien.  

In den omgang van dat klooster komende 
zag men aldaar verscheide glazen, welk alle  
eeven konstig beschildert zijn, dog tot ons leed 
wezen niet dan terloops konde bezigtigt worden.  
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Alzoo wij nog het een en ander in  
de kerk wenschten te zien, alwaar men met  
veel genoegen eenige uuren zoude kunnen  
door brengen.  

Men ziet alhier verscheide ongemeene 
schoone en welbewaarde marmere graftombes 
en gedenktekens vande familie vande  
Croij en Menberg, zijnde deze heerlijkheeden 
welke nu een baronie is, inde familie van  
de Croij gekomen inde 15e eeuw, wanneer Antonia 
de Croij, uit een coninglijk geslagt in Hongarije 
gesproten, deselve gekogt heeft.  

Men vinde hier het pourtrait en de graftombe 
vande stigter van dit klooster, zijnde geweest Guillaume 
de Croij, duc  de jove, et de harchieu maar quam 
d'Arschot 
et S. de chievre, gestorven te Worms 
den 28 meij 1521, welke eerst te Aarschot en naderhant 

!148



alhier in het midden van t choor begraven.  
Hij was getrouwd met Mari de Hamelle, welke 
na zijn dood dit klooster voltooid heeft.  

Van dezen Guillaume de Croij zegt Lipsius in  
Lovanio Lib 3 cap ult. Il est, qui pro caroles V 
postea augusto, insacra fonte spopondie, ille qui 
ejusdem iuventae rector et moderator datus ille 
qui hispaniis praetuit ille qui pau et bello 
omnia apud magnum sunt al sacrem fuit es. 

Zie gramaije antiquit België in Lovanio pag 58, 59. 

Inde aanteekeningen op Guicciard tot Belg.  
cupt part 2 pag 108, leest men dat alhier int choor  
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de genealogie van de hertogen van Aerschot 
van Adam af zouden gevonden worden, dog men  
wist ons hier omtrend geen onderrigting te geven.  
Het hoog autaar pronkt met konstig gewerkte 
basrelieven van marmer, en met ziet er ook  
een ter zijde van t selve, t welk ongemeen fraij 
is en t laaste avondmaal verbeeldt. 

Het deed ons leed dat de laaten avond niet  
toeliet alles nauwkeuriger te beschouwen en  
van veele opschriften den graftombes copijen te neemen. 

Wij vertrokken dus weder en begaven ons na een  
goed soupé ter ruste. Hubuer noemt zulke hoge  
bereekening van afkomst herssen gedrogten, algemene 
genealogie I 233. 

Vrijdag den 10 julij na het ontbijd 
genomen te hebben, deeden wji een wandeliing door 
de stad naar het theatrum anatomicum,  
t welk caepelswijze gebouwd en met een zindelijken  
omgang van gebruineerd eekenhout 
vorozien is, en niets dan de cadavera van  
geexenteerden en andere zaken van wijnig belang 
bevat, dog in een daarbij gelegenkamer 
zag men in een driekantig met spiritus gevuld 
klasje een ongemeen monster onlangs tot  

Mechelen ter weereld gebragt, namentlijk twee 
voldragen kinderen, met de zijden aan elkander 
gegroeid hebben 2 hoofden 2 borsten 4 armen  
2 voeten een navel ende teeldeelen van een  
jongetje beide zijnze levendig geboren en in  
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de kerk gedoopt, d'eene stierf kort daar na de  
andere 12 uuren laater.  

De hortus mesieurs scheen niet wel onder  
houden te worden:  

in de stookkasten waren verscheide x  
gewassen.  
 
Vandaar gingen wij naar de accademie gemeenlijk 
de hal genaamt om dat dit gebouw 1351 tot  
een wolhal is gestigt, zijnde naderhand  
tot een accademie bequaam gemaakt zie Lipsii 
Loven. lib 3 cap 4.  

Het is een zeer ruijm en fraij gebouw, en  
auditoria zijn alle met gestoeltens van gebruineert 
eikenhout voorzien en ongemeen zindelijk.  

In het auditorium theologicum hoorde men  
aan een groot aantal studenten, alle met x  
toogen omhangen les geven.  

In het auditorium juridicum wierden de pandecten 
g'expliceert. 

In de gehorosaal vande geneeskundigen 
welke met verscheide schilderijen om hangen 
is, komende zag men aldaar een student de  
graad van baccalaureus obtineeren.  

Hij expliceerde inde catheder staande uijt 
Hippocrates de aphonismus 26 sec  4, waar in  
door een student eenige objectien gemaakt  
en door hem opgelost wierden, dog alles ging 
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zo driftig dat wij daar van nauwelijks een woord 
verstonden.  

Vervolgens deed de heer professor H van der Beelem 
die op de eerste bank gezeten was, een korte 
explicatie van gemelde aphorismus, en verklaarde  
hem tot baccalaureus waar meede 
deze ceremonie eindigde.  

De bibliotheek welke wij slegts door d'ijzere 
tralien konden zien, wil er nu geen tijd of gelegendheid 
toe was, was zeer groot en zindelijk.  
De kamer war de professooren vergaderen 
is zeer groot en heeft boven aan een catheder 
voor den rector magnificus.  

Agter deselve is een klijnder vertrek waar inde archiven  
van de accademie bewaard worden,  
en onder anderen het pourtrait van den beroemden 
professsor medicina rega gevonden wordt  

Na dat wij ook de hoofdkerk bezien hadden  
vertrokken wij weder van Leuven, over eenen  
straatweg, die zeer breed is, en tot Mechelen toe  
regt doorloopt, waar door men de tooren van de  
hoofdkerk land te vooren int gezigt heeft.  

1/4 over 12 arriveerden wij te Mechelen  
op de markt bij J. PH Seresia a l'hotel dela  
Grue, alwaar men het middagmaal bestelde,  
het welk spoedig gereed was.  

Mechelen is een groote lugtige en wel  
betimmerde stad, bijna gelegen int middelpunt der 
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eertijds genoemde nederlanden. Zij was  
eertijds de hoofstad van een bijzondere provincie 
den tijtel hebbende van heerlijkheid x  
Guicciardinus totius Belg. descripe part 2 pag. 306: 
schrijft dat in zijn tijd de meeste swangere 
vrouwen wanneer de baarenstijd aanstonds 
was, uit Mechelen vertrokken om elders in  

Braband hunne kinderen ten weereld te brengen,  
en dus als geboren Brabanders vande privilege 
aan de selve vergund te doen x  

Dog naderhand is Mechelen met Braband 
vereenigt.  

In den jaare 1559 zijn door paus Paulus x  
op versoek van Philips II bij de 4 bisdommen  
van Atrecht, en van Doornik (waar van 't eerste 
onder t aardsbisdom van Keulen, ende drie 
andere onder t aardsbisdom van Reims stonden) 14 
nieuwe 
gevoegd te weten die van Mechelen,  
Antwerpen, Haarlem, Deventer, Leeuwarden,  
Groningen, Middelburgh, s'Hertogenbosch, 
Roermonde, Namen, St Omer, Yper,  
Gend en Brugge, uit welke 18 bisdommen  
er 3 namentlijk Mechelen, Kamerijk en  
Utregt tot aardsbisdommen vereeren x  

Onder dat van Mechelen behooren de bisdommen,  
van Antwerpen, s'Hertogenbosch, Roermond,  
Gend, Brugge, en IJperen.  
Antonius Serenot cardinaal van Granvelle wierd 
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met het aardsbisdom van Mechelen begunstigt,  
t welk tot de eerste zeetel van gants Nederland 
verklaart wierd, hebbende den aardsbisschop 
van Mechelen den tituul van primaal der Nederlanden.  
Zie hooft. Nederl. historia bl. 27. 
Bor. Nederl. Historie 1 d bl 24. Kerkelijke historie 
en oudheden den 7 vereenigde provincien 2 d.  
bl 5. Wagenaar Vaderl. Historie 6 bl 62 volg.  

Maar bovendien is Mechelen de zetel van het  
opperste geregshof of parlement, voor welke 
alle regsplegingen bij appel kunnen beroepen  
worden. Welk geregtshoff door Philips van  
Bourgondien ingesteld en door zijn zoon Carel 
den Stouten in den jaare 1473 met een instructie 
voorzien, en alhier gevestigt is. Zie wagenaar 
vaderl Historie 4 st bl 161. Het hoge geregtshof 
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van Holland: den huizen van Bourgondien  
toegekend bl 130 131.  

Na de dood van hertog Carel had t selve  
geen vaste steede, maar volgde het hof en  
den persoon van den vorst. Dog is naderhand door 
koning Philips 1503 besloten dat het selve 
gedurig te Mechelen zouden blijven, wanneer 
ook teffens in het getal en gezag der raadsheeren 
en andere zaaken eenig verandering  
gemaakt is.  

Zie miraci oper: diplom tom 2 pag 1044 
Guicciardini tot Belgg descript part 2 pag 311 
die toen schreef provocant ad hoc consilium 
praeter ditionem ipsam machliniansem 
tota quam late diffusa est Flandria tota arte 
sia, hollandia middelburgum zelandia ditio 

pagina 1369 

Namur Eensis Lucemburgensis Valentianensis 
item oppida quaedam minora in 
Flandriam asque nannaniam media vulga 
dicta litigiosa eo quod inter flandros et x  
hoetenus discoptitua gupa junis dictione x  
loxum et tertionio occidui insuper fristi x  
dictione ultra jechtrina jam a aliqua  

(lang Latijns stuk)  

dog wanneer geduurende de Spaensche onlusten  
Mechelen in handen den Spaensgezinden 
was, kon menzig vande vonnissen in Holland 
en Zeeland gewezen niet meer op den grooten  
raad aldaar beroepen waarom in het jaar 
1580 over het opregten van een hogen raad 
in Holland geraadpleegt word, welke eindelijk 
1581 vastgesteld wierdt, zijnde het berigtschrift  
niet voor den 21 meij 1582 in onder gebragt. 

Men verkoos daartoe den staagh schoon meenst 
genoegsaam besloten had, den selven te Haarlem 
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te doen zitten, zie Wageman vaderl. 
historie 7st bl 323 en 450 451 

Na den eeten gingen wij naar het paleis  
van den aardsbisschop t welke men voor het 
grootste gedeelte onlangs vernieuwt had, en  
nog bezig was te vertimmeren.  

Men vinde er verscheide groote en wel  
gemeubileerde vertrekken, als mede een zeer 
grote bibliotheek, zijnde meest alle de boeken 
in Fransche banden gebonden.  

In een zaal ziet men de pourtraiten van  
alle de aardsbisschoppen zijnde d'eerste geweest 
de inde historische dezen landen  zoo zeer berugte 
Antonius Perenot cardinaal de Granvelle 
de twede Joannes van Auchin, de derde 
Matthias Hovius.  

Verders wandelde men naar de hoofd of St 
Romboutskerk  
welke groot en zindelijk is, alwaar 
men verscheide nieuwe schilderstukken onlangs 
geplaast heeft en wierd hans een nieuw orgel  
gemaakt.  

Men ziet hier verscheide graftombes der 
aardsbisschoppen.  

Deze kerk pronkt met een fraaije hooge 
tooren, welke egter niet volbout is waar in  
een konstig klokkespel hangt.  

Wanneer in den jaare 1688 des nags bij  
maan ligt eenige dampen die om deze tooren  
hingen een vertooning maakten als of er  
brand in den selven was bragt zulx de gansche  
stad in een oogenblik in de uijterste verwarring 
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ende inwoonders maakten allen terstond  
om dien brand te blusschen, tot dat zij eijndelijk  
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zig bedrogen vonden, gewaar wordende dat  
het schijnsel der maan op dien nevel hen den  
selven voor een opgaande rook had doen aanzien,  
t welk de reeden is dat men zelfs nunog  
de inwoonders van Mechelen den bijnaam van  
Maanbluschers geeft.  

Vandaar begaven wij ons naar een goud en  
zilver lederen behangsel fabriek alwaar men  
ons vertoonde hoe de zalvere vellen alhier gelooijd  
worden, men heeft naentlijk een groot 
vat waar in wel 200 vellen te gelijk gedaan worden  
met het nodige bereidsel. Dit vat gesloten zijnde 
word om een as rond gedraid t welk verrigt word 
door een jongen die boven op t selven staat en  
zijn handen aan een dwars hout vast houdende 
gedurig in beweging houdt en rond doet draijen  
en dus doende is in 2 maal 24 uuren het looijen verrigt 

Het versilverde of verguld leeder word op  
een van hout of koper gesneede plaat tusschen  
twee ijzere rollen geknelt, en voort gedreven  
t welk zeer schielijk voort gaat.  

Men zag hier ook ongedrukt goud leeder  
schilderen.  

Eindelijk zagen wij ook nog de kerk der  
witte nonnen van leliendaal, welke zeer  
zindelijk is.  

In ons logement geretourneerd zijn, dronken 
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wij alhier schielijk den thee, en vertrokken  
om half 5 weder van Mechelen.  

Kort bij Antwerpen passeert men veele fraije 
en wel aangelegde buijtenplaatsen en wijl het  
reeds 7 uuren was ontmoeteden wij een groot getal  
koetzen meerendeels na de nieuwste 
smaak, waar mede men een gedeelte van dezen  
weg opreedt, en dan weder keerde t geen men  
de grote tour noemt 

1/4 voor 8 arriveerden wij te Antwerpen en  
namen onzen intrek in t logement le grand  
laboureur op de maire, al waar men zeer wel is.  

Zaturdag den 11 julij de heer Hovius 
en zijn zoon gingen eenige visites doen, en  
dejeuneerde bij mevrouw de roode, hielden het  
middagmaal op de buitenplaats van den heer 
Charle aan de Schelde gelegen, en soupeerden  
bij den heer van Paessenrode.  

Het overige geselschap passeerden den  
dag met het bezien van eenige merkwaardigheden  
binnen deze stad, als de schilders accademie 
de s'jacobs en st Walburgskerk, de cathedrale 
en t schilderije cabinet vand'heeren pilaar 
en beeckmans alwaar fraaije stukken  
zijn, zijnde deselve mede de bezitters van alle de 
stukken van den schilder pierre een jongman,  
van 26 jaaren die voor hun alleen schildert.  

Zondag den 12 julij 1/4 over 5 vertrokken  
wij met 2 koetzen van de posterij ijder met 4 paarden 
bespannen  
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uijt Antwerpen, passeerden ten  
6 uuren Mennem, ten half 7 Breskaat. 

5 min voor 7 kwamen wij aan den Maas 
op de heide, welke op veele plaatsen reeds volbouwd 
was. 5 min over 8 passeerde men Asbroek,  
10 min voor half 10 kwamen wij onderwijl  
onder Essen, t welk men half wegzette 
tussen Antwerpen ende Moerdijk.  
 
5 min over half 11 kwamen wij te x  
aan t costhuis, komende ondert marquis  
van Bergen op Zoom, alwaar men eeten gereed 
houd voor de passagiers den postwagens, welke 
alhier pleisteren, gelijk wij mede deeden en  
gebruikte het koud eeten, dat men van Antwerpen 
mede genomen hadt.  
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Na alhier een uur vertoeft te hebben, 
vertrokken wij weder en kwamen ten half 2  
aant zoogenaamde lammegastveer, alwaar 
men met de pont over een riviertje gezet wordt.  
1/4 voor 2 reden wij door zeven bergen een  
open, fog zeer net betimmert steedje en kwamen  
ten half 3 te gelijk met de postwagen  
aan den Moerdijk, alwaar wij de rijtuigen 
verlieten, en met de klijne hengst over het  
Hollandse diep gezet wierden, waar meede  
meer dan een uur verliep.  

Wij bestelden terstond aan het strijende 
sas 2 wagens met 2 paarden, waar meede  
wij terstond afreeden, en passeerden 1/4 van  
door t dorp Cuttenshoek, alwaar men van verre 
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20 merkleekens zag van een hergenbrand, door 
welken onlangs 15 woonen gevernield waren.  
 
Men word hier met een pont over de oude  
Maas gezet.  
 
10 min voor half 7 passeerden wij het dorp  
heer Jansdam, en waren te half 7 te Barendregt,  
alwaar de paarden gevoert wierden.  

7 mins voor 7 kwamen wij aan een Maas tegen  
over de stad Rotterdam alwaar wij t rijtuig  
verlieten, en in een roeijschuijtje stapten,  
waar mede wij nevens onze bagagie gebragt 
wierden naar de stad tot voor het  
logement le marechal de turenne, zij de  
weduwe J. Praet alwaar wij zeer wel gesoupeerd en 
geslapen hebben.  

Maandag den 13 julij vertrokken  
wij weder met de zeer ongemakkelijke  
postwagens van 8 uuren naar Gouda 
alwaar wij 1/4 voor 11 aan het Amsterdamsche 
veer aankwamen ende roef van de  
schuit van 11 afhuurden welke vrij nauw was.  

Aan het tolhuijs gekomen zijnde, namen  
wji het middagmaal, bestaande uijt  
koud eeten van Rotterdam mede genomen  
en hier vermeerdert met gebraden paling 
en eenigen tijd daar naa den thee en door 

pagina 1375 

aan yder den 3 jagers een zesthalf te 
geven, waren wij voor 7 uuren voor de  
herberg de Beerenbijt, alle zeer voldaan 
over dit plaisant tourtje.  

Dus ook desen togt onder het genot van  
bewaring voor onheijl afgelegt, ende het  
welke wel degelijk nieuwe stoffe van  
dankzegging geeft.  

Amsterdam, quem nosti 

13 julij 1778 
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Verslag François Hovius (1779)  
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Journaal van eene reijse van Semper Idem na 
Vlaanderen, 1779 
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Reijsgenoten: 

Jacobus Hovius med. doctor 
met zijn ed. zoon x Franciscus Hovius 

Cornelis Joan de Famars med. doctor insepctores collegi 
medici 

Jan Pieter Lobe med. doctor  

met zijnld huijsvrouw Maria van den Bosch  
en dogter Susanna Lobe 

Dirk Timmer inspector collegii medici 

Jan Jacob van Beaumont 
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Amice! 

Daar wij in den voorgaande jaaren de meeste steden 
en plaatzen der zeven vereenigde provincien, en der  
generaliteits landen, ende aldaar gevonden wordende 
merkwaardigheden bezigtigt en dok reeds een gedeelte 
van Oostenrijks Braband doorgereisd hadden, maakte 
men in de maand meij van dit jaar een begin met het  
overleg, werwaards men als nu de route zoude nemen,  
en men resolveerde eenparigheid tot het doen van een  
tourtje door een gedeelte van Oostenrijks Vlaanderen,  
en zulx te meer omdat men zig vleide dan ook 
misschien gelegendheid te zullen hebben om het zelve  
tot Duinkerken toe uijt te strekken, welke plaats men 
inden 
tegenswoordigen oorlog of liever hostiliteiten  

tusschen Engeland en Vrankrijk voor al der 
bezigtigingen  
waardig oordeelde te zullen zijn.  

Het was dan woensdag den 23 junij,  
welke tot den aanvang van dit reijsje bestemt  
was, wanneer wij na alvoorens met een pas van  
bourgemeesteren dezen stad in dato 17 junij en  
een andere van den Franchen commissaris Chevalier 
de Liroucourt voorzien te zijn. s morgens eeven  
na t openen der Utrechtse poort 1/4 voor 5 uuren 
vertrokken 
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van den herberg den Beerebijt met het  
trekjagt vande Westindische compagnie waar van  
ons het gebruijk bij resolutie van representant en  
bewindhebberen in dato 15 junij goedgunstiglijk 
geaccondeert was.  

Het bijzetten van een zeijl verhaastede onze voortgang,  
zoo dat wij reeds 10 min voor 10 uuren te Alphen  
arriveerden, alwaar wij het trekjagt verlieten en met  
twee zeer gemakkelijke rijtuijgen van Jacob Kop, 
stadhouder 
aldaar, welke bevoorens besteld waaren terstond 
afreeden, door Gouda lanfs den IJseldijk naar  
Rotterdam, alwaar wij voor 2 uren arriveerden en het 
middagmaal inde Grand Marechal de Furenne alvoorens 
besteld was.  

Wij begaven ons eerst naar het jagt den jongen  
Wijhand, waar van schipper is Jan de Sutter, wonend 
in den Gouden Leeuw, over het admiraliteits hof het 
welk wij ge huurt hadden voor den tijd van 12 daagen  
om ons van Rotterdam naar Sas van Gendt en  
wederom te rug brengen en waaren overde slaapplaatzen  
welke 5 in getal zijn, vrij wel te vreeden:  

Na in het gemelde logement het middagmaal  
gehouden te hebben, adresseerde men zig bij den 
boekverkoper 
R. Arenberg ten eijnde permissie tot het  
beschouwen van de vergaderplaats van t bataafsch  
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genootschap der proofondervindelijke wijsbegeerte  
waar van hij tweede secretaris is, te bekomen. Deze  
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vergaderplaatz word gehouden boven de fraije 
beurs, alwaar met toestemming van de vroedschap 
3 kamers ten gebruijke van het genoodschap geschikt  
zijn.  

De groote vergaderkamer heeft niets bijzonders als 
een met rood fluweel bekleed gestoelte met een voet  
van het genootschap in, wiens wapen op den rugge  
met goud en zilver gewerkt is, welk gestoelte door den  
burgemeester Hugo Cornelis de Groot, maccenaat 
van die genootschap het welk reeds 3 deelen met 
verhandelingen  
in t ligt gegeven heeft, en onder desselfs  
leeden verscheide mannen van naam teldt, is  
alhier 1769 opgerigt, door imand die goedgevonden  
heeft om geduurende zijn leeftijd bij het publiek  
niet bekend te wezen, en daar toe een genoegsame  
somme gelds bestemd heeft, zijnde vervolgens door 
de staaten dezen provintie hoewel niet zonder 
tegenkanting 
van den hollandsche maatschappij der weetenschappen  
te Haarlem bij Oetroij van den 7 julij 
1770 geapprobeert, en bekragtigt geworden.  

De eerste algemeene vergadering is alhier op  
den 18 maij 1772 gehouden.  

Naast de groote vergaderkamer is een ruim vertrek,  
t welk tot een boekzaal en bewaarplaats  
van werktuijgen geschikt, dog nog niet zeer 
voorzien is. Van 
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daar begaven wij ons naar de wel gebouwen 
anatomie, alwaar behalve een fraaije verzameing  
van chirurgicale instrumenten veel andere zaken  
voorlieden vande kunst opmerkenswaardig gevonden 
worden.  

Vervolgens deeden wij met twee koetsen een tour 
buiten de stadt, en reeden de Oostpoort uijt langs 
de Maas, ter zijde vande zindelijke plantagie welke 
alleen tot wandelinge geschikt is, en zeer wel 
onderhouden 
word, t welk aan de inwoonders een aangename 
uijtspanning verschaft.  

Wij reeden vervolgens alle de buiten cingels om,  
welke meestal met huijzen bezet zijn, alwaar 
men ook de nieuwe commedie ziet, t welk een lugtige 
terre en goed toneel voorzien en nu zedert eenige 
tijd door de troup van vitzthumb van Brussel 
gebruikt was.  

Weder in de stad geretourneerd zijnde, betrokken  
wij t jacht, t welk voor t gemelde logement gelegen 
was, en soupeerden int selve. 

Donderdag den 24 junij.  

Na een goede nagtrust, vertrokken wij met het  
jacht s morgens ten 6 uuren van voor het gemelde  
logement, dog moesten aan t oude hooft blijven 
leggen, om het laage waater tot 10 min over 8 uuren,  
wanneer het water gerezen zijnde men met een  
voordeelige noord-ooste wind en tamelijke koelheid 
onder 
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zeijl ging.  

Ten 11 uren, zag men ter regter het aanzienlijk  
heerenhuis der dom toebehorende aan den heer 
Groeniner tot Rotterdam, die om der te komen een  
fraaije boeyer houde, of wel op kralingen rijdt, al waar 
een veer is op t daar tegen over gelegen ijsselmonde.  

1/4 over 11 had men terlinker het dorp Krimpen  
bijgenaamt op de Lek, alwaar de Lek inde Maas 
valt, vervolgens Alblasserdam. 

1/4 over 12 passeerde men voorbij de oudste en  
hoofdstad van Holland Dordrecht waar teegen  
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over t voorname dorp Zwijndregt gelegen is, al  
waar men met een pont op t eiland van Dordregt 
overgezet wordt. Hier word de volgende  
vaart het hallegat genaamt.  

10 min over 1 hadden wij ter regter Sgraven 
deel int land van Strijen, alwaar de kil, of  
de vaart tusschen het land van Strijen, en het  
Dordsche eiland zijn begin neemt en ter zijde de  
Krap, die wat verder de ounderkant genaamt 
wordt, langs welke de zeeschepen naar Rotterdam 
vaaren, wijl hier meer diepte is, dog welke,  
vaart als langer zijnde door ligte vaartuigen  
vermijd wordt.  

Op de helft der Kil is een wagt of tolhuis  
met geschut voorzien alwaar de koopvaardijschepen  
hunne papieren moeten vertoonen. Na 
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in de Kil zoet water ingenomen te hebben,  
wijl het zelve vervolgens brak word, kwamen wij  
in t Hollandsche diep, en zeijlden 10 min over 
half 4 voorbij de Willemstad, en hadden 1/4 over 4 
ter regter ooyesplaat op t eiland over flacque.  

Vervolgens t volkenrak ende keten gepasseert 
zijnde, lieten wij s'nagts ten 12 uren t anker 
vallen tusschen de Zeeuwsche eilanden Wolfendijk  
en Noordbeveland voorbij Kortgene gemeenlijk  
Kortzijn genaamd, opt laastgemelde eiland  
gelegens.  

Vrijdag den 25 junij 

s morgens ten 3 uren wierd het anker weder  
geligt dog de wind was slapjes, zoo dat de voortgang 
zeer gering was, waarom men nu en dan  
genoodzaakt was het gebrek vande wind, zoo  
door't gebruiken van roeijriemen als door het  
boegsteenen van t jacht te vervullen.  

Ten 8 uren opstaande vondt men zig in het  
gezigt van Rammekes en Middelburg wanneer  

men na t toewenschen vanden goeden morgen  
elkander verhaalde de ongemakken welke  
men s'nagts door een aanhoudende reegen  
gehad hadt, dit verhaalde men elkander 
laggende, maar minder aangenaam was het  
uijt de oneenigheid tusschen den schipper en desselfde 
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knegts te bemerken, dat de eerstgenaamde 
op het verdere vaarwater niet zeer bekend was  
een streek egter dan zedert korten tijd veele ondieptens 
gekomen zijn, welke al schoon doet tonen  
afgebakent alleen door ervaarene met zeeker heidt 
bevaeren kan weezen, waar bij kwam dat veele hoogtens 
wij hadden t geluk een vaartuig te ontmoeten, het  
welk naar huis in Vlaanderen en dus voor een  
groot gedeelte denzelfde weg met ons op zeijlde, en  
den schipper tot weg wijzen verstrekten.  

Wji passeerden vervolgens de hond of westerschelde, 
alwaar wij verscheide plaatsen in t gezigt hadden,  
als Middelburg, Vlissingen, Hulst, Axel, Terneuzen,  
IJzendijk etc.  

Ten 12 uren waaren wij genoodzaakt wijl de 
vloed afgelopen was, het anker te laaten vallen,  
voor Biervliet in t vrije van Sluis gelegen, zijnde  
de geborote of woonplaats geweest van Willem  
Beukelszoon, die den Nederlandenen het eerst 
de kunst geleert heeft om den haaring te koken  
ente zouten, en anno 1397 aldaar overleeden is, zie  
Guicciard tot Belg. descript part 2 p. 373, H.  
Smallegangh cronijk van Zeeland bl 766 vaarnwijk  
historie van t rijk Belgis 4 boek cap 67 

Wijl men hier nog een geruimen tijt ten anker  
moest blijven leggen, hadden wij gaarne, indien  
t mogelijk geweest waren, een vaartuig van Biervliet 
doen 

pagina 1437 

komen om ons over te brengen, eens aan land 
gegaan en na de hoofd of hoogeplaat gewandelt 
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welke na dat er over den eijgendom der selve  
tusschen Haarx Hogande en de provintie van Zeeland 
lang  
getoond was, nu onlangs bedijkt is geworden.  

Zie over deselve de verhandeling van den raad der 
finantie voorde provintie van Zeeland berede naard 1777  
die kort daar na een afsonderlijk werk 
heeft uijtgegeven waar in hij den eigendom der 
staeten van Zeeland over deze hoofdplaat en uit 
de gronden van het regt der volkeren en van de  
borgerlandwet tragt te bewijzen tot betoog van  
het welk ook kort te vooren zekere leendere van  
Oostdorp, landman wonende inde Helena polder 
en oudschepen der stad en lande van Biervliet 
eene verhandeling in t ligt gegeven heeft, dan  
waar tegen vervolgens een teegenschrift is uijt 
gekomen onder den titul het regt van jurisdictie 
over de hoofdplaat, als zijnde gronden van  
Vlaanderen, aande magistraat der stad en  
lande van Biervliet toegekend etc. waar inde  
schrijvers zoeken te bewijzen dat Biervliet en  
de helft aan horige landen (waar onder ook de  
hoofdplaat) zijn gronden van Vlaanderen en  
geenzints van Zeeland en dat balliuw burgermeester 
en schepenen der stad en lande van Biervliet 
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daar over als een aanwas aan hunne 
jurisdictie in den naam van hun hoogmoogende 
de heeren staaten generaal der vereenigde Nederlanden  
het regt van hooge en laage jurisdictie toekomt dan  
waar tegen wederom door den gemelden heer Schoren 
eenige bedenkingen zijn uijtgegeven.  

1/4 voor 5 ligte men weder het anker het weder was  
aangenaam ende wind begon merkelijk op te wakkeren.  

1/4 over 7 uuren hadden wij ter regten het fort Philippine 
een schans door coning Philips II aangelegt,  
na wien zij ook haar naam draagt, zie Sanderus 
flandr. illustr. tom. 3 pag 263.  

In't jaar 1600 wiert deze schans door graaf ernst 

van Nassau gewonnen, Wagenaer Vaderl. Historio 
98 bl 77 en 1633 door graaf Willem van Nassau,  
t welk den weg baande toe de verovering van Sas  
van Gendt in 1644 zie Wagenaer ibid XI d. bb 176 
1747 wierd deze sterkte door de Fransche verovert  
Wagenaar XX D. bl 104.  

Dog is agtervolgens de Aakensche vrede, weder te rug 
gegeven.  

Het was even te vooren dat het straks gemelde 
vaartuig naar Sluis in Vlaanderen stevende 
ons verlaten hade, het gemis van welke leidsman 
ook veroorsaakte dat wijl de droogtens  
hier omstreeks aan onzen capitein niet zeer 
bekend waren, het jacht aan den grond vast 
raakte waar van men niet dan met veel moeite 
en door behulp van t wassend water ter 9 uren weder  
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afkwam wanneer men volgens de gewone  
spreekwijse de diepte had van pasjes grond en  
Noordschee of geen grond met den peijlstok konde  
bereiken.  

In t sassegat komende deed de schipper ons 
opmerken een schip t welk op den dijk in de slijk 
verzijld was, en t welk men van de hoogtr niet  
weder heeft kunnen afwerken.  
 
1/4 over half 11 arriveerden wji voor Sas van Gendt.  

Saturdag den 26e junij 
s morgens opstaande vonden wij, dat het jagt 
nevens andere schepen voor de houte brug die  
na de buijten werken legt, inde slijkzat zijnde  
alhier een verzakking van ruim 16 voeten water.  

Sas van Gend, is een zeer sterk steedje t welk  
onder de regeering van Philips II door de genteaars 
gestigt is, die in t selve een sas of  
sluis aangelegt hebben, waar door langs een  
canaal uijt de Leij derwaards heen gegraven  
een korte weg openstond voor hunne schepen,  
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die anders door de Schelde voor bij Dendermonde 
en Antwerpen moesten vaaren, om inden x  
of Westerschelde te geraeken.  

Zie Mieris Historie der Nederlanden vorsten  
3 d. bl 225. 

Deze gegrave vaart van Sas van Gent naar 
Gend is wijd, dog thans veeltijds onbevaarbaar,  
wijl die van Gend wijgeren aan hunnen kant het 
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nodige water in te laaten, t welk echter 
in hun vermogen is, wijl zij zulx dezer daegen 
ten versoeke van de heeren gecommitteerden 
uijt de hoog mogende heeren staeten generaal  
tot de magistraats verandering alhier, welke  
den 1 julij geschiedt, die met hunjacht alhier  
gelegen waaren, terstond gedaan hebben.  

Wordende door dit gebrek aan genoegsaam 
zoetwater ook veroorzaakt dat het water zoo  
in de vaart als voor al te Sas van Gend, door het  
water dat uijt de Hond of Schelde inkomt, brak  
wordt, zoo als wij ook binnen Sas, een meenigte 
doode vissen zagen drijven, waar over de inwooners,  
zig zeer sterk beklaagden, dog men verzekerde,  
dat daar over aan de zijde van haar hoog moog.  
reeds klagten ingebragt waren, en dat men gedreigt 
hadt, dat daar men meester is vande  
sluijzen aan de zijde der Schelde, men inde  
vaart het zeewater zoude inlaten, waardoor het  
zoetwater tot Gend toe geheel brak zoude worden.  

In't jaar 1644 is Sas van Gend door Frederik 
Hendrik inden tijd van een maand veroverd.  
Zie: Wagenaar Vaderl. HIstorie XI deel bl 367 
volg: leven van Fredrik Hendrik 2 p. 64 volggg. 
1747, wierd deze vesting door de Fransche beleegert,  
en ging na een beleg van 10 of 11 daagen 
over bij verdrag, volgens welke de bezetting  
krijgsgevangen bleef zie Wagenaar Vaderl  
Historie XX deel bl 104. Na 
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het neemen van het ontbijt gingen eenige x  
het gezelschap een visite afleggen bij den groot majoor 
der vesting Sprengeler, die bij de laaste provintie 
den titul van generaal verkregen hadt, zijn edele 
ontfing ons zeer vriendelijk, en gaf aan de ingenieurs 
sleutelman en wiedeman ordre, om aan ons al het  
merkwaardige te laaten zien, die dan ook kort daar 
na nevens een ordonnantie ons aan t jacht kwamen  
afhalen en ons de onderaardsche werken lieten zien,  
de cazematten waren onlangs nieuw  
gemaakt, men ziet hier ook een onderaardsche  
bakkerij en koornmolen, welke door het waater 
bewogen wordt, alle welke werken men bomvrij 
reekende. 

Vandaar gingen wij naar het nieuw gebouwt 
arsenaal, t welk tamelijk voorzien was, verders 
gingen wij int kruijdmagazijn, aan welk de hengels,  
grendels schroeven, sloten en sleutels  
alle van cooper gemaakt zijn, om te verhinderen,  
dat door het wrijven van eenig ijzerwerk geen  
schadelijke vuurvonken voortgebragt worden,  
zijnder er bij den ingang ook vilte muijlen geplaast 
om door de werklieden gebruikt te worden, die  
zomtijds spijkers in hunne schoene hebben,  
men zag er een groote quantiteit vaatjes met  
kruid gevuldt.  

Men vertoonde ons, ook het groot dog nu ledig 
hospitaal, in welkers eene vleugel nu het Fransche  
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school gehouden wierdt.  

Het selve is in den laasten oorlog met haast op  
gemetzeld, en begint reeds te vervallen.  

Wij begaven ons ook naar de kerk, welke nieuw 
is zijnde 1750 met deszelfs tooren aangenoomen  
voor 40 000 zie Nederl. Jaarboeken 1750 bl 771 
terwijl de voorige geduurende het beleg 1747 door de  
Fransche met gloeijende kogels in brand geschoten was.  
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Men vind er een wapenbord, ter gedagtenisse van  
den commandeur Jan Fredrik van Biermania, overleeden 
1 maij 1768 met oesselfs eerteekenen, en naast  
dat selve van eenen Engelschen heer, overleeden  
28 april 1768 die op t ontfangen van tijding dat  
hij zekere praaij gewonnen hadt, van blijdschap 
gestorven is.  

Wij wandelde ook over de wallen, bij welke 
geleegendheid  
men ons de sterkte dezer vesting aanwees 
hier inbestaande, dat men door middel der 
sluijzen t omleggend land onderwater kan zetten,  
zo danig dat er maar een klijnen dijk vrij blijft,  
die men beschieten kan.  

Het garnisoen bestond maar uit één bataillon  
der dom afbinnen haren is zeer wijd, wederzijds 
met blauwe steenen opgehaald en word geopent 
en gesloten door 3 paar schutdeuren wordende alles  
zeer wel onderhouden.  

Na onze leidslieden voor hunnen vriendelijke  
onderrigtinge bedankt te hebben, hielden wij ten 12  
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uuren het middagmaal waar na wij t jacht 
verlieten, en met 2 postchaises op 2 wilene ijder  
met 2 paarden bespannen, welke wel niet zeer 
zindelijk egter vrij gemakkelijk waren, afreeden.  
 
Wij pleisterde te Terdonker, zijnde halfweg tusschen  
Sas van Gend en Gend.  

5 min over half 6 arriveerden wij te Gend bij x  
op den Kauter, in St Sebastiaan, een groot en  
zeer goed logement, een aangenaam uijtzigt hebbende  
op den Kauter, t welk een zeer groot lang  
werpig plein is met schone huizen, bomen en steene 
pilaren omzet, dienende tot een aangenaame 
wandelplaats op welkers midden de parade geschiedt.  

Gend is de fraaijste en hooftstad van geheel  
Oostenrijks Vlaanderen, zijnde van een zeer  
aanmerkelijke uijtgestrektheid, zoo dat zommige 
zelfs verzekert hebben, dat Gendt de grootste  
stad van geheel Europa zoude zijn, en men  
verhaald van keizer Carel V dat hij door Parijs  
passeerende met een zoort van veragting zoude gezegt 
hebben, dat hij Parijs wel in zijn Gand of hand  
schoen kon steeken. Dan misson in zijne reijsen  
en door Italien 28 bl 77, verzekert dat hoe groot de 
stad Gend ook is zij egter zeer kleijn is in vergelijking  
van Parijs, alwaar hij ook verhaalt dat int jaar  
1427 de graaf van Nassau baron van Diestein, de  
marquies van Bergen op Zoom en den baron Wisemale 
gewed  
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hebbende den omtrek van verscheide groote 
steeden lieten meeten, en den omtrek van Gend 60 
roeden klijnder dan dien van Leuven bevonde hebben 
Zie ook C. van Meteren Nederl. Historie bl 257 

Egter is deze stad na gelang van hare groote niet  
bevolkt, zijnde int midden wel bebouwt maar digter 
aan de wallen even als Leuven, vol opene vlakten  
die met thuijnen, boomgaarden, wijlanden etc. vervult  
zijn.  

Waarom Disterijnsius poemat p. 304 niet onaardig 
zegt van deze stad.  

Septem urbes una aequat si pae x urbis 
ruspete rus ingens urbs tibi nostra dabit 
murorum oblitus formosos ineolis hontes 
et prope iam nescis maenibus ill eapi.  

Men vindt er verscheide fraaije en grote huijzen en  
men zag er op verscheijde plaatzen nieuwe bouwen  
of oude amelioreeren en alles is zeer zindeiljk het  
getal den huijzen word op 35 000 begroot.  

De Gentenaars zijn van ouds vermaand geweest 
wegens het stoudspeodig voorstaan hunner vrijheden  
en voorregten, waar van zij onder anderen een voorbeeld 
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gegeven hebben 1539, door't hardnekkig weijgeren 
van de betaling van hun aandeel inde door 
vrouw Maria gevorderde beede tot goedmaking van  
de koste tot den Franschen krijg, welke hardnekkigheid 
ten gevolge hadt, dat heijzen Carel de V 
bij zijne overkomst 1540 bij vernisse de Gentenaars  
aande misdaat van gekwetste majesteit schuldig 
verklaarde 
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en dat zij alle hunne voorregten, vrijheeden 
en gewoontens lijf en goed verbeurd hadden,  
wordende bij het selve vonnis nog onder andere deze  
straffe gevoegt dat de gantsche wethouderschap en  
omtrendt 450 an deze ingezetenen in linne kleding  
met een strop om den hals ter aarde liggende aan den 
keizer voorzigselve ende gantsche gemeente om 
vergiffenis  
moeste smeeken die hun als dan vergundt  
zoude worden met uijtzondering egter van de 
gevangenen  
en voortvlugtigen, terwijl er vervolgens van  
gevangenen 26 onthalst en eenige andere in zware 
geld boeten beslagen wierden, en een slot in Gendt 
gebouwt wierd, waarmede de ingezetenen veel jaaren 
agter een in bedwang gehouden wierden.  

Zijnde ook door den keizer zittende int midden zijner  
amptenaren en raadsheeren aande stad nieuwe  
wetten, na welke de ingezetenen voor taan bestuurd  
zoude worden gegeven. Zie concessie carolina der 
steede van Gendt van den laasten april 1540 inde 
costumen 
en wetten der stad Gendt bl 432.  

Zie over deze troubles van miezes historie der 
nederlandse  
vonsten 3 d 164 volgg.  

Het is alhier dat 1576 de berugte pacificatie van  
Gend, tussen de staaten van Braband, Vlaanderen,  
Artois, Henegouwen, Valenchijn, Rijssel, Douai, 
Orchies,  
Namen, Doornik, Utrecht en Mechelen ter  

eenen, enden prins van Oranje met de staaten van  
Holland, Zeeland en derselver bondgenoten ten andere 
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zijde getroffen wierd, welke kort daar na door  
de Lovensche god en regtsgeleerde, en vervolgens door  
de meeste Nederlandse abten, dekens en andere 
kerkelijke 
nuttig voor den Roomsche godsdienst verklaart 
wierdt, terwijl ook de raad van staaten op den staaten  
versoek verklaarde dat de gehorosaamheid aan den 
coning  
verschuldigt daar bij niet verkomt wierdt, waarom  
ze ook 1577 door don Jan bij t eeuwig gebod door hem  
inde gemagtigde der algemeene staaten, die van Holland 
en Zeeland uijtgezondert, getekend aangenomen  
wiert. Zie Wagenaar Vaderl. Historie 7 deel bl 115,  
131, 142. Zie de pacificatie zelve met de aantekeninge  
daarop van Trotz. in zijne verklaring van de grondwetten  
der vereenigde Nederlanden, bl 295 volgg.  

In't jaar 1678 is de stad Gent, benevens 't casteel door  
Lodewij XIV, na een beleg van wijnige dagen 
ingenomen,  
dog wiert kort daar na bij de nieuwmeesche vreede,  
die int zelfde jaar tuschen Spagne en Vrankrijk  
gesloten wierdt weder terug gegeven aan Spagne,  
zie Hollandsche Mercurius 1678 bl 44 volgg en  
van Loon Vaderl Historie penningen 3 d bl 239 volg  
Wagenaar Vaderl Historie 14 d bl 498.  

1706. Na de overwinning der bondgenoten bij 
Rammillies,  
koos Gend benevens de meeste steeden  
van Braband en Vlaanderen de zijde der bondgenoten.  
 
Dog 1708 hebben de Franschen er zig door list meester 
van gemaakt, het welk den bodngenoten veel nadeel  
deedt, wijl daardoor alle de ondernemingen  
des ver banden leegens geduurende het overige van  
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den veldtogt en voornamentlijk t beleg van 
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Rijssel zeer moeijelijk gemaakt wierden, wijl de Schelde 
ende Leij gesloten wierden, al de krijgsvoorraad ter zee 
naar Oostende en van daar te land na t leeger moest 
gevoerd worden, dog de Franschen bleven der niet lang  
meester van, wijl deze stad nog op den laasten dag 
van datzelfde jaar in het bezit den bondgenooten  
gebragt wiert, door den hertof van Marlbouroug die  
al schersende zijde dat hij zig wijl het koud was van  
een pair de Gand, voorzien moest.  
 
1745. wierd Gen door de Franschen onder het beleidt 
van den graaf van Lowenthall zonder veel moeite  
ingenomen, t welk van te meer gewigt was, omdat  
er den bondgenoten de gemeenschap met Vlaanderene 
door afgestreden wierd, zie Wagenaar Vaderl. Historie  
XX deel bl 12.  

In t jaar 1559 wierd onder anderen ook te Gend  
door paus Paulus de IV een nieuw bisdom opgerigt, 
t welk onder het aardsbisdom van Mecheen staan  
moest, zie B. De Jonghe Ghentsche geschiede. 1 d. bl 
128, 129,  
Delices des Pais Bas tom. 2 pag 28, Wagenaar Vaderl. 
Historie 6 d bl 63, 64.  

Dit bisdom waar van de inkomsten na aftrek van  
lasten, jaarlijks omtrend 40000 bedroegen, behelst 7  
steeden, te weten Gend, Audenaarde, Dendermonde, 
Deijnze, Thielt,  
Hulst en Zas van Gend, behalven een  
groot getal vlokken en dorpen.  
 
Na dat wij (om van dezen uijtstap terug te komen)  
in ons logement den thee genomen hadden, lieten wij  
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2 koetzen komen, om een tour door de stad te doen,  
wij bezagen den parochie kerk van onze lieve vrouwe,  
bij de abdije van St Pieters, waar er niets bijzonders 
gevonden  
wierdt, vervolgens de cazernes dienende tot  
logement voor de soldaten, binnen den vier kanten  
omtrek van dit gebouw is een zeer groot plein, alwaar  
de soldaten gerangeerd waren, en hunne namen  

opgelezen wierden, om te weten of zij er alle waren.  

Vervolgens reeden wij naar de groote vrijdagsche  
markt op welke keijzer Carel V, 1531 met veel  
pragt en ridderlijk steekspel gegeven heeft. Ziet 
van Hienes Historie der nederl. Vorsten 2 d bl 356 

Op t midden van deze markt is anno 1600 wanneer de  
aartshertogen Albertus en Isabella hunne solemnele 
intreede indeze stad deeden, geplaast de statue 
van keizer Carel de V op een marmere colom, waar 
van de inscriptien gevonden werden, bij Guicciardin  
tot Belg deser part 2 p. 339, 340 en in historie 
narrat. inauguvat princip Alberti et Isabella pag 327.  

Dog dit alles door den tijd vervallen zijnde is nu  
geheel vernieuwt men ziet er het standbeeld des 
keizers leevensgrote geheel verguld, houdende 
in de linkerhand een weereldkloot op welke een  
kruijs en inde regter het zwaard, t selve staat op  
een zeer hooge pilaar van arduinsteen, welke geplaatst is  
op een breedvierkantig voetstuk waar 
toe men langs 4 trappen opgaat langs welk een  
hek zal geplaatst worden. Men 
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heeft er devorige inscriptien weeder opgeplaatst  
dog aan de voorzijde leest men nu:  

Christi CICICCLXXV pristinam hujus pars 
columnam aevo fatiscontum quo spectabilior  
fundamento in staur averunt PP QQ posseni  
servanto.  

Ter zijde van deze markt is een stuk canon van een  
vervaarlijke groote, zijnde de binnenste diameter 2 
voeten, geplaast dog waar toe het zelve een tijds gedient 
heeft, en bij wat gelegentheid het hier gesteld  
is, hebbe niet konnen naspooren, alleenlijk vinde 
dat het selve reeds anno 1600 ten tijde den blijde 
inkomste  
van Albertus en Isabella aldaar geplaast is geweest,  
wanneer men den krijgs god Mars met de  
handen op den rug gebonden in gestold heeft, bneffens 
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het afbeeldsel van de ketterij en tweedragt welke  
er int bijzijn van de vorstelijke perzoonen afgerukt 
wierden, waar na men witte duijven met olijftakken 
t embleme van de vreede te voor schijn zag  
komen, zie Historie narrat in Augur princip 
Alberti & Isabella pag 327.  
 
Voor de vischmarkt is een konstige steen poort 
boven welke men leest: neptuno gandaventi trophacum.  

Na verder nog een tour door de stad gedaan 
te hebben, keerden wij weder te rug naart logement 
alwaar men een smakelijk soupé gereed vondt. Zondag  
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den 27 junij 

Deze dag geschikt zijnde, tot het beschouwen der 
verdere merkwaardigheden in deze stad, lieten  
wij ten dien eijnde vroegtijdig 2 koetsen koomen,  
men hadde gehoopt de baron de Pelichij den zoon,  
aan ween wij g'adresseerd waren, hier te zullen vinden,  
dog zulx mislukt zijnde maakte men gebruik 
van een ander adres aan den heer Standaart, welke 
mede niet inder stad was, dog wiens zoon zig  
offereerde om ons te vergezelschappen.  

De kerk der recollecten is niet zeer fraaij en morsig.  

Men vindt er 3 autaarstukken van Rubbens,  
welke niet zeer zindelijk gehouden worden en 
beschreven  
zijn in zeeker boekje genaamd, het hade 
curieux et facile pour la connoissance des tableaux 
et sculptures pour la Flandre et Brabant p. 215-216. 

De hoofdburg passeerende stapten wij aldaar uijt  
de koetsen om de 2 metaale beelden te aanschouwen,  
verbeeldende een zoon, die zijn vader het hooft 
wil afslaan.  

Het verhaald namelijk dat anno 1371 een vader  
en zoon, beide ter dood verwezen zijnde men parden  
beloofde aan den geenen, die den anderen ter 

dood zoude brengen, dat de vader eijndelijk zijn zoo  
overhaalde om zulx aan hem te verrigten, en men  
voegt er bij dat op t ogenblik dat de zoon zulx ter  
uijtvoer zoude brengen, het zwaard in de lugt brak of 
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uit de greep vloog, waar op zij beiden verschoont 
wierden. Zie Nikkens reijsen door Italien bl 72,  
Sanderus Flandr Illustr F t. p. 153 en 201. 

De reeden waarom dit alhier gevonden word, is om  
dat de misdadige poorters op deze brugge plagen ons 
hoofd te worden, waarom deselve ook hoofdbrugge 
genaamt is. Zie B. de Jonghe Gendtsche geschidenis 
2 d. bl 39 Sanderus d.l.  

Aan t Princenhof (t welk wel eer het paleis der 
graven van Vlaanderen geweest was) komende waren 
wij zeer verwondert te verneemen dat het selve onlangs 
verkogt was aan zeekere heeren de gruiter een zeeker 
raffinadeur en le brasseur coopman, die t geheel 
laaten vertimmeren en tot magazijnen en een zuyker 
raffinaderij approprieeren.  

Het is allier dat op den 24 februarij anno 1500 gebooren 
is der roemrugtige keijser Carel V z. Sander 
Flandr Illustra fom. 1 p 198.  

Wij informeerden ons of men de kamer alwaar deze 
groote vorst geboren is, nog konden zien, werwaards 
men ons den weg aanwees, deselve was nog niet  
geheel vernieldt.  

Het is een zeer klijn vertrekje, waar in nauwelijks 
een bed en't geen verder in een kraamkamer 
vereist word, kan geplaast worden.  

Voor den schoorsteen erop de muuren ziet men  
verscheide beelden inpleijsterwerk het welk zeer  
beschadigt was.  
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Daniel Heinzeus (die te Gent geboren is, zie Sande. 
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Flandr Illustra. p. 349) wanneer hij dit vertrekje 
bescheouwde maakte wel eer daar op deze regels:  

(latijns stuk)  

De wieg waar in keizer Caerl V geleegen heeft  
welke wel eer alhier bewaart wierd (zie Sand Flandr 
Illustr. p. 198) en andere zaken zeide men naar 
Brussel vervoerd te zijn.  

Van daar begaven wij ons naar het Gravenkasteel 
alwaar de baillieuws en leenmannen van den kasteele 
en audenburg van Gend vergaderen.  

Men ziet hier in een beneeden vertrek een deur  
van een zonderling maakzel welke van beide zijde  
opengaat en gesloten wordt.  

De groote kamer alwaar de leenmannen vergaderen,  
is zeer fraaij zijnde rondsom met ongemeen 
schoone tapijten behangen welke bij met veel  
genoegen beschouwden.  

Naast deze is een kleinder kaamer alwaar  
een schoonschilderstuk vande craijer verbeeldende 
Salomons eerste regt geven den wordt.  

Vervolgens reeden wij onder het geleide van den heer 
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Standaart den zoon, naar la maison de  
force et de corection, of t provintiaal correctiehuijs.  
Dit gebouw alwaar de misdadigen van  
Oostenrijks Vlaanderen geplaast, en tot nuttige 
leeden voor de maatschappij geformiceerd worden,  
is voor al bezienswaardig.  

Het was de vicomte Vilain XIV hoog bailluw 
der stad Gendt die 1771 aan de staten van Milaan 
dezen t project van dit gebouw en etablissement  
door hem ontworpen ter hand stelde, twelk goed  
gekeurd zijnde is t selve vervolgens met octroij 
van haar keizerlijke majesteit in dato 17 jan 1772 
opgerigt geworden.  

Het selve is nog niet geheel volbouwt en  
bestaat nog maar uijt 5 quartieren waar van er  
3 tot bewaring van gevangenen geschikt zijn, en  
wijl dit gebouw aangelegt is om een octrogone 
te formeeren, ontbreken er dus nog 3 quartieren  
aan.  

Men begroote het getal der gedetineerden tans 
op ruim 400 zijnde er geduurende den onlangs  
geeindigde oorlog eenige uijtgenomen om in  
haare majesteits legers te dienen.  
 
Na het 1e quartier geschikt tot huisvesting  
voor de officieren en op zigters etc. gepresteert te zijn  
kwamen wij op een nieuwe plaats de gedaante van  
een octogone hebbende alwaar ijder quartier zijn  
ingang heeft. Wij  
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Wij bezagen eerst het quartier alwaar de mans 
die om eenige begaene misdaad gevangen zijn,  
geplaast worden, om hier inte komen, moet men  
2 deuren passeeren, waar van de lanste niet geopert 
wordt, voor en al eer de eerste gesloten is, ten einde 
de gedetineerdens geen gelgendheid tot ontvlugten  
zoude hebben, waarom ook int portaal tussen  
deze deuren een schotbalk is, welke des noods 
needergelaten  
wordt, boven dit portaal is ook een wagt  
geplaast, die in geval van oproer der gedetineerdens 
een alarm klok luidt, waar op terstond de officieren  
en opzigtens te voorschijn komen, om t selve te  
beletten. Dit quartier heeft een zeer ruime plaats  
de gevangene worden s nagts ijder afsonderlijk 
in een vertrek opgesloten, welke vertrek pas aan  
weder zijde in opene gaanderije geplaast zijn. Zijn  
de yder 7 voeten lang en 5 1/2 voeten breedt.  
 
Vervolgens gingen wij door een diergelijk portaam 
in t quartier der vrouwen, t welk bijna op  
deselfde wijze als dat der mans ingerigt is,  
int midden van de plaats is een grote waterkom 
omte wassen, waar int water door een  
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waterleiding uijt de rivier de Leije gebragt  
wordt. De gevangene scheenen alle zeer gesondt,  
en zijn hier bevrijd vande ongemakken  
welke gemeenlijk de gevangenissen eijgenzijn 
wijl zij hier een frisse lugt in ademen, lugtig 
slaap plaatsen hebben, en van alles genoegsaam 
voorzien zijn. Wij 
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waren zeer verwondert, dat in beide deze quartieren 
ons door de gedetineerden geen aalmoessen afgevraagd 
wierden, dog de reeden daar van vragende zij 
men dat zulx opstraffe verboden was zijnde ter 
aanden ingang een armbos geplaast, waar in men  
des goedvindende iets tot recreatie voor de gevangen 
kan geven.  

Gaarne hadden wij de gevangene aant werk gezien 
wijl hier verscheide fabricquen en handwerken geoeffent 
worden dog wijl t zondag was, was zulx niet  
mogelijk.  

Tussen beide deze quartieren, is een derde geschikt 
voor de bedelaars en die geenen die om geringere 
misdaden en slegt gedrag aldaar geplaast worden,  
t welk men niet konde laten zien.  

Zie memoire sur les moyens de corriger les  
malfaiteurs et faineaux a leur propre avantage 
et de les rendre utiles pour le vicomte Vilain XIV 
en presenté aux corps et administrations des etats 
de flandres au mois de janvier 1775 in 4.  

Na dit alles met veel genogen beschouwt te hebben,  
keerden wij weder naar t logement, en  
hielden aldaar het middag maak ten eijnde gelegendheid 
te hebben om de hoofd of cathedrale kerk,  
te bezien, alvoorens de namiddags dienst begon.  

Deze kerk een oud en trots gebouw was was wel eens 
aan S Joannes Baptiste, dog is naderhand aan  
St Bavo een rijk edelman, die inde 7e eeuw aan de 
Gentenaars 
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het evangelie verkondigde, toegewijd 
en word gezegt anno 947 voor Frans maans bisschop 
van Doornik ingewijd te zijn.  

Het autaar is tussen 4 marmere colomme geplaatst 
men vind meeste bisschoppen van Gend begraven  
leggen, en voor de kinderen gecatechiseerd word dog  
dese selve word nu niet meer gebruikt en zou zoo  
men zeide weder opgemaakt worden.  

Anno 1445, is int choor het capittel van de ridder order  
vant gulden vlies door de helfs insteelen Philips  
den goeden gehouden en anno 1559 door Philippus II  
(zie Sand. Flandr. Illustr. 1 pag. 238) het welk 
de laaste maal is dat zulx inde Nederlanden geschied is.  
Zie ook V. Loon, Nederl. historie penning  
bl. 38.  

Den 7 maart anno 1500 is keizer Carel de V alhier  
opde armen van Margareta van Jork weduwe 
van Carel den Stouten door den bisschop van Doornik 
met veel plegtigheid gedoopt, en ontfing den naam 
van Carel nade selfs overgrootvader Carel den  
Stouten: zie van HIeres, Historie der Nederl. 
Vorsten 1 d. bl 317 Sander. Flandr Illustr 1, pag 199.  

Rondsom en int choor ziet men de marmere  
graftombes ten gedagtenisse van de volgende  
bisschoppen van Gendt.  
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Cornelius Jansenius 1ste 
Wilhelmus Lindanus 2de 
Petrus Damant 3de 
Carolus Nasius 4de 
Antonius Triest 7de 
Carolus van den Bosch 8ste 
Eugenius Albertus Dutllamont 9de 
Philippus Erandun van der Noot 13de 
Joannes Baptista De Smet 14de 
Maximilianus Antonius van der Noot 15de 
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Onder welke in fraaijheid voor al uijt munten  
die van den 7de bisschop ANtonius Triest gemaakt 
door J. de Cluenoij, en van den 15de Maximilianus  
Antonius van der Noot, welke laaste onlangs 
aldaar geplaast en gemaakt is door S. verschaffelt 
te Manheim, geboortig van Gend.  

De graftombe van den 4de bisschop Carolius  
Maslius is mede zeer schoon dog merkelijk gescheiden.  

Des 16e enlaaste bisschop van Gend is geweest 
Govandees gezandees van Eervel, welke op den 24e 
meij 1778 overleeden is, waarom het bisschoplijke 
gestoelte int choor geduurende een jaar en zes  
weeken na zijn overlijden met swart bekleedt 
was. In  
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een der capelle vinde men een marmeren 
dog niet zeer kostbare tombe ter gedagtenisse 
van Viglius Zuiehemus Abaijta, die men zegt 
onder de grootste mannen van ons land mag  
gerekent worden, en door den ridder PC Hooft,  
Nederl. Hist. bl 508 genoemt wordt, een man  
van kloek vernuft hoge geleerdheid, door trapt  
met lange ervarenis deftig van wandel.  

Hij was geboortig uijt het dorp Zwiehem na  
bij Leeuwaarden en is onder anderen geweest raadsheer 
in den geheimen en inden groten raad te Mechelen,  
lid van den raad van staaten, ridder van gulden  
vlies, gemijterde proost vant capittel van St Baafs 
zijnde na de dood van zijne huisvrouw Jacoba Damant 
1562 tot priester gewijt.  

Hij is 1577 te Brussel overleeden, en alhire inde  
onderaardsche kerk onder de capel van St Nicolaas  
begraven, zijnde zijn uijvaart alhier met veel  
plegtigheid geviert.  

De inscriptie welke boven de gemelde tombe  
gevonden wordt, is dezen:  

D.O.M.  

(latijnse tekst)  
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(latijnse tekst)  

Zie verder van hem bevoorens bl. 204-206, Sander.  
Flandr. Ill. f t. p. 378-379 en B. De Jonghe Gendtsche  
geschiedenissen bl 298 die zegt dat dit grafschrift 
vande canoneken, weder aldaar geplaast is, nadat  
t eerste van de beeldstormers anno 1578 te niet gedaan  
was zie ook 2 d. bl 53.  

Wijders vindt men in deze kerk nog verscheide 
schilderstukken, waar onder eenige fraaije zijn  
van Otto Vaenis G. de Craijer en anderen, en veel  
al een treffelijk stuk van Rubbens, alle beschreven  
in le methode curieux et facile pour la connoissance 
des tableaux et sculptures p. 193-199 al  
waar egter verkeerdelijk p. 196 gezegt word dat 
in t stuk van Rubbens zoude verbeeld worden  
kiezer Carel V zijn kroon afstaande aan zijn zoon Philips 
II 
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daar het volgens ons gidsboekje, genaamd 
description des plus fameux tableaux que  
l'on trouve dans les eglises et autres defices dans  
la ville de Gand, p. 3 verbeeld St Amand qui recoit 
St Bavon pour etre religieux dans son Abbaije 
et donne son bien aux pauvres. Welke 2 heijligen  
de Gentenaars voor hunne beschermers houden.  

Maar vooral admireert men in deze kerk zeker 
schilderstuk verbeeldende de aanbidding van het  
Hemels Lam, t welk in een der capellen gevonden  
word, en eender eerste stukken is, welke met  
olijverf geschilderd zijn, door Joannes en Hubertus  
van Eijck, welke eerste deze kunst om de couleuren  
met olij te vermengen uijtgevonden heeft. Ziet  
Sander. Flandr Illustr tom 1, p. 239 tom 2 p. 163, 167 
die aldaar verhaalt dat coning Philipps II 
dit stuk als een eersteling deskunst op zoo eene 
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hogeprijs stelde dat hij t voorzig door Michiel  
Coxius voor een somma van 2000 ducaten liet 
copieeren.  

Niet tegenstaande dezelfs oudheid zijnde  
couleuren daar in vrij wel bewaard gebleven.  

Eindelijk ziet men hier nog een fraije en  
deftige predikstoel gemaakt door H. Delvaux 
waar toe men langs 2 zijden opgaat t voetstuk  
bestaan uijt 2 marmere beelden verbeeldende 
de waarheid en de tijd, rondsom den predikstoel  
zijn 3 fraije basrelieven geplaast. Na 
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Na dus al het merkwaardige in deze kerk beschouwe 
te hebben, verlieten wij de selve, en passeerden  
de daar bij gelegen belfortstooren, welke  
men zegt, meer dan 300 trappen hoog te zijn en  
dus een ruim gezigt over de stad, en t omleggend 
oord moet hebben, dog wij vonden niet goet den  
selven te beklimmen.  

Deze tooren is voorzien met een fraaijklokkenspel 
en een vervaarlijke grote klok Roeland genaamt 
welke anno 1314 of 1317 aldaar geplaast is en  
in tijd van alarm geluid worde, warom men op dis 
zelfs zand leest.  

Roeland, Roeland, als ik kleppe dan ist berande 
als ik luije, dan ist oorloge in Vlaanderlandt.  

Anno 1573 wierd er nog een andere grote klok 
weegende 
9242 ponden bij gebragt. Zie B. De Jonghe 
Gendsche geschiedenisse 1d. bl 213.  

Ten tijde van graaf Balduinus wierd er uijt  
het veroverd Constantinopolen een draak met 
uijtgespreide vleugels de groote van een os hebbende 
herwaards overgezonden welke 1445 op 
den scruin van dezen tooren voor t eerst geplaast  
wierdt.  

Zie Guicciardin tot Belg descript p 2 p 339 
Sander. Flandr Illustr F p 141 151 200 gramine 
gandas p 14 die aldaar aanmerkt dat t woord 
belfort in de oude fransche wetten niet onbekend is 
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en een tooren betekent waar in een klok geluide wierde 
om het volk bij een te vergaderen gelijk ook  
deze Roeland blijkens de inscriptie weleer 
daar toe gedient heeft, wanneer op het gelui der selve  
t volk met vaandels gewapend bij een quam.  

Onder de staaffen, welke keizer Carel de V anno 1540 
den muizieke Gentenaars opleide, was ook deze dat de  
groote klok Roeland genaamd aan s'keizers schatkist 
vervallen zoude zijn. Zie van Hieres Historie 
den Nederl. vorsten 3 d. bl 21 

t stadhuis is van buiten een groot gebouw, dog is  
van binnen slegt betimmert, en word niet zeer zindelijk  
onderhouden.  

De cavalcade kamer is een zeer groot vertrek al,  
waar men verscheide stukken vindt van G. de Craijer 
tot het leeven van keizer Carel de V betrekkelijk en  
beschreven in le methode curieux et facile pourla 
connoissance des tableaux jo 224 suiv.  

Men ziet er ook een gestoelte en daarboven het 
pourtrait van de teegenwoordige keizerin Maria 
Theresia met een dais overtrekt.  

Het is op deze kamer dat wanneer de souverain  
een subsidie of vrijwillige gift vraagt, de geestelijke  
steeden, landen, casselrijen, en districten van de  
provintie vergaderen, alwaar door een commissaris  
vande majesteit de propositie gedaan wordt.  

In de ledenkamer vindt men het pourtrait van  
Carel de II coning van Spanje, van Maria Theresia 
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le 8 november 1576 wierd de pacificatie van  
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Gend alhier op t stadhuis door de gevolgmagtigden  
gesloten, ongetekend. Zie Gendsche geschiedenisse 
door B. de Jonghe, 1d. bl. 277 van noteren, Nederl. 
Historie bl 112, Hooft Nederl Histori bl 473 
zie eene afbeelding van t stadhuis bij Sanderus  
Flandr Illustr tom 1, p 199, 200.  

Vandaar reeden wij naar de beroemde abdij van  
St Pieter, alwaar wij alvoorens belet hadden laaten 
vragen en door een der geestelijke zeer vriendelijk 
ontfangen wierden die ons over al rondt 
geleide.  

Het is zeer ruim en treffelijk gebouwt met een  
spatieus plijn voor t zelve, de abt is zeer wel  
gelogeerd, wij bezagen slegts eenige kamers, onder 
welke er eene vol schilderije was, en een andere 
met tapijten uijt de Brusselsche fabricq belangen 
alwaar wij ook admireerden de staaten op welkers 
ruggen verschillende landschappen bij de  
Gobbelins te Parijs zeer konstig gemaakt geplant 
waren.  

De kapel van den abt is zeer zindelijk. 
Maar vooral bezienswaardig is de abdijkerk  
welke anno 1722 voltoijd en door den toenmaaligen 
bisschop P.C. vanden Noot, ingewijd is.  

Aande beide zijde van den ingang ziet men twee 
fraaije stukken welke wel eer aande jesuiten toebehoord 
hadden 
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dog nu onlangs hier geplaast 
waren verbeeldende de historie van Aloisius.  

Het autaar en de kandelaars op t selve zijn  
zeer kostbaar zijnde geheel van zilver en gedeeltelijk  
verguld, t selve is voor cirva 25 jaaren te  
Gend gemaakt.  

Ook vind men hier een graftombe ter gedagtenisse 
van Isabella zuster van keizer Carel de V, egtgenote 
van Christiennus koning van Denemarken, Zweeden 

en Noorwegen, welke genoodzaakt zijnde zijn rijk  
te verlaaten met deze zijne vrouw en kinderen, eerst 
te Lier in Braband, en vervolgens op t casttel te  
Zwijnaarde en heerlijkheid aan deze abdij 
toebehoorende, 
gehuisvest is geweest, alwaar zijn anno 1526 
overleeden is, zijnde vervolgens alhier inde abdijkerk  
begraven, zie Sander. Flandr. Illustra f. 1 p 256 en 393.  

Onzen leidsheer verhaalde ons, dat men voor  
eenige jaaren deze tombe geopend ende gebeenderen  
van die vorstelijke personaadje nog in goede ordre 
bevonden hadt.  

Maar t geen onze aandagt t meest tot zig trekt,  
waaren de ongemeen fraije en konstige tapijten 
welke ter zijde van t choor gevonden worden, 
verbeeldende 
het leven ende reizen der apostelen Petrus  
en Paulus, met Latijnse versen opgehelderd,  
welke konststukken door Franciscus Davroult of  
de Helfault 56ste abt anno 1567 overleeden, alhier, 
geplaast 
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zijn. Zie Sander P 291, B de Jonghe, bl. 104 
alwaar verhaald word, dat deze abt van hartzeer 
zoude gestorven zijn, omdat de beeldstormers de  
schoone autaaren, supulturen etc. van zijn kerk  
gebroken hadden.  

Hoewel deze stukken alle zeer schoon zijn, kwam 
ons voor al uijtmuntend voor het laaste aan de  
regter zijde, en het tweede en derde aan de linkerzijde,  
in welk laaste een marmere vloer, zoo konstig na  
gebouwt is, dat men nauwelijks geloven kan, dat het  
geen natuurlijk marmer is.  

Ten eijnde deze kostbare stukken niet zoude bederven,  
of hunne couleuren verliezen zijn deselve  
door deuren afgesloten, welke van buiten beschilderd 
zijn.  

Wij hadden gelezen in le Mechade courieux et  
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faciel, pour la connoissance des tableaux p. 212 
que les copies de ces tapisseries se voijent a l'autre  
cote du choeur. Dog dezelve wierden er niet gevonden 
en men wist er ons niets van te berigten,  
uijt de kerk komende gingen wij de fraaije  
bibliotheek bezien, welke in een ongemeen ruim 
vertrek geplaast is, de boeken zijn alle net gebonden,  
en alles is zeer zindelijk t plafond  
is zeer fraaij beschildert. 

Wijders passeerden wij een gaanderije zaagen  
aldaar de pourtraiten van verscheide agter een volgende 
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pauzen, tot den tegenwoordigen toe, en  
kwamen vervolgens inden refter, welke zeer zindelijk  
en met schilderstukken omhangen is, t plafond 
is in 52 dagen thans 47 heeren ende abdij van welke  
er eenige uijtwaren.  

Deze abdij is int begin vande 7e eeuw gestigt door 
St Amand en is een der rijkste en beroemste der 
Nederlanden,  
en met verschein voorregten begiftigt.  

De abt voert den tijtel van primaat van Vlaanderen  
prince van Camphin, graaf van Harne, heer van  
Swijnaarde, Assenede, Saffelare etc. en heeft ook een  
wereldlijk regtsgebied over een groot gedeelte der stad.  
Zie Sanderus Flandr. Illustr. F 1 p. 250 seqq 

Het bagijnhof t welk eenige van t gezelschap nog  
gingen zien, is zeer groot, wordende t getal der  
bagijnen aldaar op 6 7 hondert gerekend. Behalven 
dit is er nog een klijn bagijn hof waar op ruim 
300 bagijnen zijn.  

Na dus alles alhier met veel nauwkeurigheid 
beschouwd te hebben, verlieten wij dezen abdij, en  
reeden weder naar t logement, alwaar wij den zoon  
van onzen reijsgenoot den heer M.J. Lode die  
na een reize van 13 maanden door Spagne en  
Portugal over Vrankrijk naar huijs retourneerde 
in gezelschap van den heer Thovanoiques van  

Mallaga, ontmoeteden hunld. soupeerden dien  
avond met ons.  

Maandag 
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den 28 junij,  

wij vertrokken s morgens ten 9 uuren, met de  
berge van Gend op Brugge langs een vaart welke  
1613 opkosten van het land van Vlaanderen begonnen  
is, gegraven te worden, dog eerst anno 1664 voltrokken 
is. Zie Sander. Flandr. Illustr. p. 140, 162 
van Loon Nederl Historie penn. 2 d. bl 520.  

De vaarten door Vlaanderen en Braband worden  
meest alle door berges bevaeren, van welke die  
tussen Gend en Brugge vaart, de voornaamste is 

Deze berge was lang 70 en breed 14 voeten, en is  
een ongemeen gemakkelijk vaartuig, het welk  
behalven menigvuldige pakgoederen welke 
men in Holland vindt, en word door 2 paarden 
getrokken, terwijl er, wanneer de wind voordelig 
is, een zijl bijgevoegt wordt.  

Deze berge heeft agter aan een ruim en zeer 
fraaij vertrek, t welk ongemeen zindelijk en  
eeven als de tafel en stoelen met rood trijp bekleed 
is, zijnde geschikt ten dienste der heeren staaten  
van Vlaanderen, wordende deze vaartuigen op 
kosten vant gemeene landt gemaakt en onderhouden,  
dog wanneer er bij het afvaren geen lid 
van de staaten aan boord is, kan men in dit vertrek  
plaats nemen zoo als wij ook terstond na 
t afvaaren deeden. 
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voor aan t vaartuig is meede een kamer, welke 
hoewel minder fraaij egter ook zeer goed is.  
Tusschen beide zijnde plaatsen, voor geringere lieden  
alwaar het bij warm weder wat benauwt is, waar om  
de meeste boven op t vaartuig plaatse neemen,  
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of onder de tent, welke boven de staaten kamer 
geplaast is, alwaar men voor zon en reegen beschermd 
is.  

Wijders is hier ook een keuken, alwaar t eeten  
voor de passagiers door een kok bereid worde, en  
verdere gemakken. 

Wij waren zeer verwondert alhier zoo een wel toe 
bereid diné te vinden, wijl het vastendag was, had  
men er behalven eene soupé maigre verschillende  
zoorten van gekookte, gebrade, en gestoofde visch,  
als abber daan, tongen, schol, steur, paaling, karper 
etc. alles naar zijn aard zeer wel gereed gemaakt,  
benevens gebakken ende wert, wordende zelfs de  
wijn en t water in een emmer met ijs gevuld  
koel gehouden.  
 
Naa den eeten plaatsten men zig boven op  
en amuseerde zig met de conversatie van verschillende 
lieden, welke men er aantrof.  

Ten 5 1/2 uuren arriveerden wij te Bruggen, alwaar wij  
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onzen intrek namen in t hof van commercie 
bij C. vande Steene, over welk logement,  
wij niet zeer te vreeden waaren, nader hand en  
formeerden men ons dat men inden x bloemen 
veelbeter bedient wordt. 

Brugge is rang de tweede stat van Oostenrijks 
Vlaanderen een vrij groote stad, dog nog in  
groote nog in fraaijheid met Gend te vergelijken,  
hoewel men er egter eenige goede gebouwe vindt.  
 
Eertijds was Bruggel een der beroemste en bloeijendste 
steeden van Europa, wanneer het getal  
der vreemde kooplieden uijt alle oorden, ende  
pragt en rijkdom al hier ongemeen groot was,  
zoodanig dat Philips IV bij genaamt de Schoone  
koning van Frankrijk met zijne egtgenooten 
Joanna dogter van Hendrik I, coning van Navarre anno 
1301 

zig hier bevindende deze vorstin 
uijtriep, dat zij meende alleen koning te zijn  
dog hier honderde coninginne zag zie Guiccicardin 
tot Belg. descript. pag 1 pag 354.  

Hoe zeer de koophandel alhier bloeide blijkt 
onder anderen daar uit dat men 17 natien telde 
onder welke de Engelsche, Schotten, Franschen, 
Spanjaarden,  
Portugeeschen etc. welke alhier  
zeer pragtige woonplaatsen magazijnen en 
vergaderplaatsen 
voor zig gebouwt hebben, waar  
van men nog eenige overblijfsels ziet. Zie Sanderus 
Flandria Illstr. p 38 fig 2.3.4 
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En hoe groot de rijkdom, en daar uit volgende 
pragt wel een ter Brugge geweest is, kan men  
onder anderen zien, uijt de beschrijving van het  
bruiloftsfeest, t welk Carel van Bourgogne 
de Stoute genaamt anno 1468 wanneer hij met  
Margareta van Jork susten van Eduard de IV 
coning van Engeland trouwde, alhier geviert 
heeft, welke plegtigheid door eenige honderde 
cooplieden van vreemde natien, alle op het  
pragtigst nevens hunne dienaaren en paarden  
uijtgedoscht niet wijnig vermeerdert wiert,  
zie Barland, hist. duc Brab p. 318, Jaarboeken  
der stad Brugge 1 d. bl 438 nieres historie 
den Nederl. vorsten 1 d bb 99 

Eertijds vergaderde de kooplieden zig op een  
open plaats alhier, welke zeer wel gelegen was,  
voor alle wijken der stadt, alwaar onder anderen  
een huis stondt vant edel geslagt der borzen,  
t geen ook het wapen van dit geslagt bestaande  
uijt drie borsen afbeursen boven den ingang 
in steen uijtgehouwen voerde, en het is van hier,  
dat de verzaemelplaatsen der cooplieden na 
den hand op verscheide plaatzen beursen genoemt 
zijn, zie van Loon Nederl. historie pen 2 
deel bl 80. Zie deze beurs afgebeeld bij Sanderus  
Flandr Illustr p 39 fig 4 
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Anno 1468 deed Carel de Stoute den kopere pilaar 
uit de door hem veroverde stad Luijk alwaar 
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deselve op de markt gestaan hadt 
herwaards overgevoort op het midden van  
deze beurs plaatsen. Zie Nieris Historie der  
Nederl. vorsten, bl 97 Jaarboeken den stad  
Brugge 1 d. bl 492. Dog dezelve wierd kort 
daarna weder binne Luijk op zijn vorige plaats 
hersteld. Jaarboeken den stad Brugge 2 d bl 8 
dog de voorspoed van Brugge is in vervolg van  
tijd zoo door inwendige oorlogen, als door het  
opkomen van Antwerpen, t welk tot den  
koophandel beter gelegen was, allen gekend  
vermindert, waar toe ook niet weinig toegebragt  
heeft, dat int begin van de 16e eeuw 
de meeste vreemde kooplieden uit Brugge vertrokken  
zijn, en zig te Antwerpen neder gezet 
hebben, om aldaar den handel in specerijen  
welke de Portugeeschen uijt hunne bezittingen  
in de Indien derwaards zenden, te drijvens.  
Zie Guicciard. tot Belg descript p. 2 pag 164, 165  
Jaarboeken den stad Brugge 20 d. bl 240 

In vervolg van tijd heeft men het er wede r 
op toegelegt on waare t mogelijk den vervallen  
koophandel alhier te herstellen, en  
men heeft anno 1664 onder het bestier van den  
maarschalk van Castel Rodrigo, gouverneur  
der Nederlanden, een begin gemaakt met  
den vaart bij Oostende na Brugge. Welke 
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ruim 100 jaaren te vooren gegraven was.  
Zie Guicciard. tot Belg. deser p. 2 p. 349 langs welke 
de zeeschepen in moeten komen, te verdiepen en 18 
voeten  
te verrijden, waar na men ook de kom of bassin aan  
de stad uijtgedolven heeft. Alwaar men een meenigte 
van alle zoorten van schepen kan bergen, al t welk 
int laast vant volgende jaar 1665 voltrokken is. Zie 

jaarboeken der stad Brugge 2 d. bl. 422 423 

Vervolgens wierd besloten om voor aan deze vaart 
een sas of sluis te leggen, gemeenlijk de sas van  
Slijkens genaamd, waar door de gemeenschap tussen  
de zee en deze vaart geopend of gesloten wierd.  
 
Dit sas wierd inde maand junij 1669 aan besteed en  
begonnen dog uijt gebrek van geld wel haast gestaakt,  
tot de maand maart vant volgende jaar 1670, 24 aug 
1672 wierd oor den grave van Monteroij de eerste 
steen aant metselwerk gelegt, dog 1675 de nodige 
geld middelen ontbreekende, heeft men ordre van  
het hof bekomen omt werk op te schortsen en  
zelfs eenige materialen te verkopen, om de werklieden 
te betaalen, waar op 40 der aanzienlijkste  
cooplieden van Brugge het besluit naamen 
om onder elkader eene somma van f. 100 000,  
op te brengen om alzoo het werk te vervorderen,  
onder conditie, dat alle de schepen daar door varende  
dubbeld vaten geld zoude betalen tot ter tijd toe 
dat zij van deeze somma voldaan zoude zijn het  
welk ingewilligt wierdt waardoor dit werk nog omtrend 
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december van dit jaar 1675 instaat 
was geopent te worden, dog t welk niet voor den  
14 februarij 1676 geschiede wanneer de hertog 
van villa hermosa gouverneur der Nederlanden 
en zijn gevolg nevens t sas ter maaltijd onthaalt 
wierdt, en vervolgens onder t losbranden van  
t canon ten scheep gegaan is, opt vartuig genaamt 
van Cassel Rodrigo vorozien met 40 stukken  
canon, wordende door nog 6 schepen gevolgt.  

Wanneer men uijt het schieten vernomen hadt 
dat zijn excell. door t sas gevaaren was, wierdt 
te Brugge alt canon vande vesten gelost.  
 
Eindelijk kwam zijn excell door deze nieuwe  
geopende vaart, onder een onuijtspreekelijk gejuigh 
binnen de kom oft bassin te Brugge, en  
wierd aldaar door de wethouderschap pragtig ingehaald,  
alwaar ook de Brugsche schippers ten  
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getaale van 300 met hunne slagswaarden inde wapens 
stonden.  

Dan dit alles wierd door die van Oostende met  
geen goede oogen aangezien die eerst geene andere 
als Vlaamsche schepen wilde laaten passeeren, dogh 
kort daarna den 24 feb geordonneerd wierden, dat  
zij de vrije doorvaart zoo wel voor vreemde als 
inlandsche  
schepen moesten gedoogen. 

Zie jaarboeken der stad Brugge 2 d. bl 429, 430,  
433, 434, 435, 426 
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1728. Wierd deze vaart wederom verdiept en verwijdt 
Zie delices des pais bas F2 p 43.  

De Bruggenaars hebben zig wel een zeer oproerig 
getoond tegen den aardshertof Maximiliaan die  
met Maria van Bourgogne getrouwd is. Zij hadden  
de stoutheid vandeze vorst gevangen te neemen, en  
zijne bediende te hoonen en te mishandelen en liepen  
zelfs den coning van Vrankrijk enden hertof van Gelder 
om hulp aan dit oproer duurde 14 maanden.  
 
Eindelijk smeekten de muitelingen om vergiffenisse 
int jaar 1490 wanneer er 56 ter dood veroordeelt,  
en een veel groter getal gebannen wierdt, zie jaarboeken 
der stad Brugge, 2 deel.  

De stad Brugge wierd annon 1704 door de staatschen 
gebombardeert, en met gloeijende kogels beschoten 
t welk zoo veel schrik baarde dat de regeering besloot 
de verdere vernieling van huizen en kerke voor 600 000 
af te kopen, zie Wagenaer Vaderl. Historie 17 d bl 222. 

Na de veldslag bij Rammillies 1706 ging zij aande  
verassing ingenomen.  

Int volgende jaar trokken er de bondgenoten wederom 
in volgens het verdrag dat op den 30 december 
1708 bijde overgaeve van Gend geteekend was.  

Int jaar 1745 gaf zij zig aan de Franschen, nadat  
zij Gend bemagtigt hadden, over Wagenaer Vaderl.  
Historie 20 deel bl 12 
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Het bisdom van Brugge is mede onder de nieuwe 
welke 1559 door paus Paulus IV ten versoeke van  
Philips II inde Nederlanden opgerigt wierden. 
Wagenaar Vaderl. Historie 6 d bl 63.  

Terstond na ons arrivement lieten wij 2 koetsen 
komen, en deede daar mede een tour door de stad, en  
reede na de reede gemelde kom of t bassin al  
waar verscheide schepen gelegen waren, zijnde deze 
plaats 
tot berging van een groot aantal zee schepen 
zeer geschikt en hebbende ter zijde een ruijme kaaij 
alwaar de goederen kunnen opgeslagen worden.  
 
Wijl het reeds laat was, was er wijnig gelegenheid 
om eenige gebouwen, met attentie te beschouwen,  
wij zagen egter het stadhuis, t welk op de  
gothische wijze gebouwt, en met de beelden van  
verscheide oude graven en gravinnen van Vlaanderen  
vercierd is. Zie er een afbeelding van  
in Les delices des Pays Bas f 2 p. 52 en bij 
Sander. Flandr. Ill. f 2 p. 37.  

De collegie kamer is een ruim en fraaij vertrek,  
men vind er behalven t pourtrait van maria  
Theresia, in verscheide andere, ook een schilderstuk  
van A Claissens, verbeeldende t vonnis van Cambrijses 
coning van Perssen over Sisammes die zij 
aant doen van onregtvaardig regt schuldig gemaakt 
hadt, onder leest men: 
Sisammes priori aliae Joanti praefectus judex 
quia pecunia corruptus in juste judicavet a 
cambiste pensarum rege juste condemnatus jusque 
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cutis in otanis tribunali extenditur ut qui  
patri indignitati succederit paternae tupetudinis 
et supplici meor esset.  
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In de ledenkamer ziet men wederom het portrait 
van de keizerin Maria Theresia met kante klederen 
zijnde even als het voorgaande geschilder door  
H. de Visch na H. Meijtens 

Dingsdag den 29e junij 

Na't neemen van't ontbijt gingen eenige 
van t gezelschap een visite afleggen, bij den wel  
edele heer A. van Outrijve, die door de heeren  
Feotema van onzen komst verwittigt was, en  
alle gedienstigheid aanboodt, zijnld. broeder canonik 
zijnde, offereerde om ons inde kerken rondom 
te geleiden, en gelegendheid tot het bezien van  
verscheide kostbaarheden te verschaffen welke 
offerte terstond g'accepteerd wiert.  

Wij begaven ons dan in gezelschap van zijn ed.  
terstond naar de cathedrale of bisschoppelijke  
kerk, welke aan St Donars of Donatianus toegewijt 
en afgebeeld is bij Sander. Flandr. Ill. f 2 
p. 62 en in Les delices des Paijs Bas f 2 p 45.  

Het is een zeer oud gebouw, zijnde reeds zoo 
men meendt, inde 9e eeuw aangelegt, geworden,  
dog ze is niet voor de fraaijste kerk in Vlaanderen 
te houden zijnde niet wijnig scheef van voren gebouwt, 
niet 
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te min is deze kerk om verscheide reedenen 
zeer aanmerkelijk. Het is indeze kerk dat op den  
2 maart 1127 Carel de goede, grave van Vlaanderen 
onder zijne godsdienst oefening op een veraderlijke 
wijze vant leven berooft wierdt, zijn beenderen  
worden alhier nog bewaart, die van een ongemeene 
grote zijn, en jaarlijks op den 2 maart aan t volk  
vertoond word. Zie Sander Flandr. Ill. f 1 p. 51, 52,  
f 2, p. 75, 77, 79, 80 Jaarboeken van Brugge 2 deel,  
bb 79, 82.  

In t jaar 1194 is alhier int midden vant choor  
begraven Margareta van Elzatien, gravinne van  

Vlaanderen, zie Sander. Flandr. Ill. f 1, p 56 t 2 
p. 75 jaarboeken van Brugge 1 d, bl 130, 131 

De graftombe welke eerst boven haar graf 
gestaan heeft, is verplaast aan de zijde van het  
autaat anno 1352, wanneer men deze plaats nodig 
had, om aldaar te begraven, t lighaam van  
Lodewijk van Nivers, grave van Vlaanderen die 
1346 inde slag omtrend Crestij gesneuveld en  
intussen int klooster van St Requiens begraven  
was. Zijn zoon en opvolger Lodewijk van Male 
liet dat jaar zijn lijk derwaards brengen en  
onder een verheven tombe alhier begraven, zie  
jaarboeken van Brugge 1 d bl 254 en 63 Sanderus 
Flandr. Ill. F 1, p. 65 f 2 p 75.  

Zijnde deze graftombe vervolgens verplaast inde  
capelle van S Carolus Baromaeus, alwaar de selve nog 
gevonden  
wordt.  
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Aan de linkerzijde van t autaar, ziet men een  
graftombe van coper ter gedagtenisse van Jaques 
de Bourbon, regterweer van Carel den Stouten 
die aldaar 25 meij 1468 met veel pragt begraven is,  
zijnde deze tombe op onder van zijne moeder Agnes van  
Bourbon gemaakt, zie jaarboeken van Brugge 1 d bl 434.  

Wijders ziet men hier ook verscheide grafschriften 
en tombes ter gedagtenisse van verscheide bisschoppen 
van Brugge, onder anderen vind men inde capelle  
van S Carolus Baromaeus een tombe voor den 4de 
bisschop Carolus Philippus de Rodaan, overleeden 
7 julij 1616 en aan de linkerzijde vant choor twee 
marmere tombes, voor den 14e bisschop Henrieus 
Josephus van Susteren, overleeden 4 feb. 1747 en  
aan de regter zijde voor den 15e bisschop Joannes 
Baptiste Ludovicus de Castillon overleeden 1757 
beide gemaakt door Pulinx.  

Ter regterzijde van t autaar is ook een graftombe  
ter gedagtenisse van een der proosten deze  
kerk Joannes Caunderet, archipiscopis parormetanus,  
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primas siciliae etc. overleden 8 feb. 1544 
zie Sander. Flandr. Ill. f 2, p 67. 

Verder vind men on deze kerk ook eenige fraije  
schilderstukken, als de aanbidding der herders 
door Otto Vaenius, en inde capel van St Carolus 
Baromaeus  
een uitmuntend stuk van Gilles Bakereel,  
verbeeldende die heijligen de communie uijtreijkende 
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aan de geenen, die met de pest besmet 
waren.  

t stuk t welk na boven t groot autaar geplaast 
was verbeeldende de aanbidding der koningen  
is van G Segers en verdient ook bezien te worden.  
Zie methode curieux et facile pour la connoisseur 
des tableaux p. 241-242.  

In t choor ziet men boven de wapens van de herders 
vant gulde vlies, 8 grote schilderijen verbeeldende 
t leven ende wonderwerken van den saligmaker 
geschildert door J. van Orleij welke aan deeze 
kerk door den 14e bisschop van Susteren present 
gedaan zijn, benevens 8 tapijten tot Brussel bij van den  
Boogh onder t opzigt van gemelde schilder na 
deze schilderijen gedreven, welke van paasschen  
tot pinxteren over de schilderijen gehangen en 
gedurende 
den overigen tijd vant jaar op een boven  
vertrek in een beslote kaste bewaard worden, al waar 
wij 2 dezer stukken vonden hoewel deselve  
zeer schoon zijn en aan den bisschop zo men  
zegt 36000 gekost hebben, kunnen ze egter op  
verre na niet met die welke wij inde kerk vande  
abtdij van St Pieter te Gend gezien hadden, gelijk 
gesteld worden. Zie Sander. Flandr. Ill f 2 p 62  
methode curieux et facile pour la connoissance  
des tableaux p 242-243. 

Onzen vriendelijken leidsman bragt ons verder 
inde sacristi alwaar men een kaste ontsloot en daar 
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in aan ons ver toonde een fraaij zilver 
voor hangsel, tabernakel crucifix t welke 
op hooge feestdagen gebruikt word, en voor al  
bezienswaardig is, wijl daar bij behooren twee klijne  
schilderstukken, verbeeldende Paulus en Petrus 
geschildert door Rubbens, welke van grote waarde 
zijn. Zie Methode curieux et facile pour la connoissance 
des tableaux.  
Welke schrijver er van zegt, ce ne sont qui de bustes que 
je ne considere 
au nombre des pus beaux ouvrages de ce  
maitre. La nature n'offre rien de plus beau.  
Les caracteres de ces têtes sont sublimes, les  
formes fixtes avec la plus grande connection 
et le faire le plus facile, le fraicheur de la vraie 
et de la belle couleur feroit croire que ces tableaux 
sortent de la main de l'artiste.  

De copije van deze stukken worden door het 
jaar op t autaar geplaast.  

Men vertoonde ons ook alhier een zilver hooft 
en andere kostbaarheden van zilver alwaar de reliquien 
van St Donaas en andere in geplaast 
werden.  

Ter zijde van den groten ingang wees men ons  
aan de begraafplaats van Joannes van Eijck 
die de eerste geweest is, welke de kunst om met  
olijverf te schilderen uijtgevonden heeft (zie bevoorens 
bl 496) 
Sander. Flandr. Ill. f 2, p. 167 

Ter zijde vande deur heeft men ter zijnen gedagtenisse 
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onder zijn afbeeldsel in de graven 
met t omschrift Joannes van Eijk, Pieter t volgende 
geplaast:  

D.O.M.  
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Nic jacet eximia clarus virtuto Joannes 
in quo picturae gratia mira fuit. 
SPirantes formas et kummum florentibus herbis 
 (latijnse tekst)  

Zijnde dit epithaphicum (blijkens het geen  
er onder gevonden wordt, hoc ita resta vravii 
a ca de M jac zeLVs 

1768 alhier in plaats van t vorige t welk vervallen  
was, hersteld door de academie der schilderkonst 
welke 1717 binnen deze stad opgerigt,  
en door haar keijzerlijke majesteit den naam  
van koninglijke accademie bekomen  
heeft, alwaar jaarlijks van wegen hare  
majesteit eer penningen uitgedeeld worden.  
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In t sacristij ziet men nog een stuk van dezen 
Joannes van Eijk verbeeldende de aanbidding der 
koningen. 

Den 22 junij 1478 verloste Maria van Bourgogne 
in deze stad van een zoon, die den 29 junij in deze  
kerk met veel statie gedoopt en Philippus genaamt 
wierd.  

De kerk was zeer kostelijk vercierd en men had 
in t midden van de selve voor t autaar een theater 
opgerigt 
waar op een voute gesteld was, en  
daar nevens een zilver verguld bekken groot  
genoeg zijnde om een mensch in te baeden.  

Zie jaarboeken van Brugge 2d. bl 20, 21, 22 
Sander. Flandr Illustr. f 2, p 36 

Maar t geen deze kerk voor al aanmerkelijk  
maakt, is dat Philips de Goede hertog van Bourgogne 
grave van Vlaanderen op den 10 jan 1430 
of 1429 volgens de stijl van den hove volgens welke  
het jaar met Paaschen begint, in de selve à sa gloire 
et louange de tout puissant notre createur 
et de redempteur, en reverence de la glorieuses 

vierge mere, et al honneur de monsieur sainet 
Andrieu glorieux apostre et Martijn à l'exaltion 
de la foij et de saincte eglise et excitation 
deventus et bonnes moeurs (zoo als hij zig 
uijtdrukt in de voorreeden van zijn brief van den  
jaare 1431, ingesteld heeft de beroemde ridder 
ordre vant gulden vlies, bij gelegendheid van  
zijnder de huwelijk met Isabella dogter van Joannes 
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Joannes I koning van Portugal verkiezende daar 
toe 24 ridders uijt de voornaamste en meest begunstigde 
zijner onderzaten, van welke hij de 25 en het hoofd 
was, welk getal vervolgens door den zelven Philips 
anno 1433 vermeerdert is, tot 30 en naderhand anno 
1576 
door keizer Carel V tot 50.  
 
Aan ijder der ridders gaf hij een lange scharlake 
mantel welke zijn zoon Carel de Stoute naderhand 
in een zijde veranderde, en een goude keeten bestaande  
uijt zaamengehegte vuurstaalen en vuursteenen 
daar t gulde vlies aanhing.  

Welke instelling vervolgens zoo veel aanziens 
kreeg, dat de keizers en koningen, zeder hun 
stelden van door t worden van mede leeden van die 
ridderlijke broederschap zig met t huis van Bourgogne 
te verbinden.  

Anno 1432 is in deze kerk het derde capittel van  
deze order, door de helfs insteller Philips den  
Goede gehouden.  

Er zijn in t geheel 23 kapittels van deze order 
inde Neederlanden gehouden zijnde het laaste  
dat van Gend in t jaar 1559 door Philips de II 
gehouden.  

Paus Gregorius XIII gaf hem en zijne opvolgeren  
verlof om na hun goeddunken ridders van  
t Gulden Vlies ook buiten het capittel te verkiezen  
Zie Guicciardin tot Belg descript. part. 2 pag 146, 156 
Nieris historie der Nederl. vorsten 1 d, bl 41, 42 
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Sander Flandr f 1, p 77, 78 f2 p 77 jaarboeken van 
Brugge 
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1 d bl 345, 346, 347 de Rouck Nederl. 
herauld bl 185, 186. Iuris prudentie nercica dedude 
belgarum circa mobilitatem p 425 seqq 
J.D. Riemer, beschrijving van s'Gravenhage 1 d, bl 284, 
289 
statuts de la toison d'or 
x  

l'habit de ceremonie est un grand manteau 
de velours cramosi doublé de satin blanc, le manteau 
ouvert au coté droit et retrousse sur le bras 
gauche, de wous la manteau une robe de toile d'argent,  
la tête courente d'un chaperon, tel qu'in les portoit au  
temps de sa fondation qui est de voulons 
voilet les bords du manteau sont ornés d'une  
broderie d'or, qui represente le grand collier.  

De tegenwoordige keizer Josephus II is thans  
het hooft en de opperste van deze ordre. 

Uijt de cathedrale kerk komende begaven wij ons 
naar die van onze lieve vrouwe, welkers hooge 
en spitze tooren uijt zee gezien kan worden,  
zijnde afgebeeld bij Sander. Flandr. Ill. f 2, p 82 

Bevoorens gelezen hebbende dat hier de begraafplaats 
was van hertog Carel den Stouten,  
en zijne dogter Maria van Bourgogne en dat er  
ter gedagtenisse van de selve alhier 2 pragtige  
graftombes gevonden wierden, waarin wij zeer 
nieuwsgierig de selve te beschouwen.  

Men wees ons deselve aan in het choor van het groote 
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autaar dog dezelve waaren beide met geschilderde 
en afgeslotene dekstukken over dekt en worden  
niet dan op Paaschen ontdekt.  

Onze obligeante leidsman de heer van Outrijve 
liet deselve terstond ontdekken, wanneer wij niet  
weijnig verwondert waren, over de ongemene 
schoonehid 
van deze 2 graftombes, welke met regt onder de fraaijste 
gedenkstukken gesteld mogen worden, zijnde alles nog 
zoo  
wel bewaard gebleven, of t onlangs eerst gemaakt was.  

De graftombe ter regter zijde is die van Caerel  
den Stouten hertog van Bourgogne, grave van 
Vlaanderen,  
Holland, Zeeland etc. zoon van Philips den Goede boven 
gemeld.  

Hij sneuvelden den 5 januarij 1476 in de slag teegen  
René hertog van Lotharingen bij Namen in de kerk van  
St George begraven.  

Annp 1550 versogt keizer Carel V van zijne nigt  
Christina van Denemarken hertogin van Lotharingen  
dat ze hem t lighaam van dezen zijnen overgrootvader 
wilde overleveren, die kort daarna t selve  
met alle eer buiten de stad liet brengen, en aan den  
gematigde des keizers overhandigen, waar op kijzer 
Caarel t selve alhier liet begraven. Waar na  
zijn zoo Philips II deze tombe liet vervaardigen,  
welke 1562 voltrokken, wierd, hebbende gekost 
24315, 6 zie Nieris historie der Nederl. vorsten  
3 d bl 253 Sander Flandr Illustr f 1 p 88 jaarboeken  
van Brugge 1 d bl 455 2 d bl 259, 269 

pagina 1487 

de hertog legt er op een verheve tombe ingegooten  
dog zwaar verguld coper afgebeeld met zamen  
gevouwen hemden hebbende een leeuw aan zijne  
voeten. Zie Sander. Flandr. Illustr. f 2, p 86 
Naast deze ten linker is de niet minder fraije 
graftombe van Maria van Bourgogne eenige  
dogter van deselve Carel den Stouten en Isabella 
dogter van Carel hertof van Bourbon.  

Zij volgden haar vader inde regeering op, hebbende  
nog geen 20 jaaren bereikt en verleende 1476 aan  
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de Hollanders en Zeeuwen t berugte groot privilegie,  
over welkens kragt naderhand zoo veel verschils 
ontstaan is, en waar bij de oude voorregten der land,  
zaaten bevestigt worden, ende graafelijke magt bepaalt 
van Oostenrijk, die naderhand de keizerlijke 
waardigheid bekleed heeft.  

Zij overleedt 27 maart 1482 binnen deze stadt  
inde bloeij van haar leeftijd, aan de gevolgen van  
een val van haar paard, zijnde het paard rijden en 
oefening waar 
in zij veel vermaak schepte en  
wierd na dat haar lichaam gebalsemd en in een  
loode kist gelegt was 2 april 1482 met veel plegtig heid 
alhier begraven, waar bij ook verscheide edele  
vrouwen door zommige edellieden geleid wordende 
adsisteerden zie Wagenaar vaderl. historie 
4 d, bl 207 jaarboeken van Brugge 2 d bl 32, 33, 34 
Sander Flandr Illustra f 1 p 91.  

Zij legt er even als haar vader in gigooten en verguld  
cooper op een soortgelijke tomben van toetsteen  
levensgrote afgebeeld haare handen te zaamen 
gevouwen 
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en een hand aan haar voeten hebbende  
de tombe is met gecouleurde wapenen vercierd zoo  
van hare landen als van haar gelsagt aan de eene 
zijde ziet men haare genealogie van hare vader Carel 
den Stoute zijde en aan den andere kant die  
van haare moeder Isabella van Bourbon, wordende 
de wapenen alle door vergulde engelen vastgehouden.  
Men vind de eene zijde dezer tombe met den stamboom  
van vaders zijde afgebeeld bij Sander. Flandr. Illustr. f 2, 
p. 86 

Als Lodewijk de XV 1745 deze tombe beschouwde  
zijde hij: voila le Berceau de toutes nos gueres.  

Deze Maria van Bourgogne liet behalven  
Margareet, nog een zoon na genaamd Philip van  
Oostenrijk, die op haar overlijden nog geen vier  
jaren oud was, en haar opvolger wierd, zijnde  

de eerste graaf van Vlaanderen uit het huis van  
Oostenrijk, deze is geweest de vader van keizer  
Carel V.  

Anno 1505 coning van Castilien geworden zijnde  
vertrekt hij 1506 naar Spanje alwaar hij 25 september 
van datzelfde jaar overleedt en begraven  
wierdt, maar zijn hart wierd na Brugge vervoert 
en alhier onder deze tombe van zijne moeder gelegt. Zie  
Jaarboeken van Brugge 2 deel bl 24 
35, 245, 246 Sander Flandr Illustr. f 1 p94. 

Wijders ziet men hier int choor terlinker van t  
autaar een graftombe verkoper ter gedagtenisse 
van Ludovicus Gruithuize prince de Steenhuizen 
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en H van Borsselen, zijne huisvrouw, zie Sander.  
Flandr. Ill. f 2 p 85. 

En ter regter een voor Gasparus de la Toure proost 
van deze kerk overleeden 4 feb 1631, ziet Sander d.l.  

Vervolgens bragt de heer van Outrijve ons in het  
sacristij, alwaar men een cas opende, en daar in 
vertoonde 
2 priesterlijke gewaden, zijnde een casuifel 
en choorkappen van goud stof, met een ontelbaare 
meenigte van fijne paarlen, en andere edele gesteentens 
vercierd waar van de waarde nauwelijks te 
begroeten is, ende wedergade inde Nederlanden  
nergens gevonden wordt.  

Men gebruikt deselve alleenlijk op Paaschdag 
deze kostbaarheden zijn door keizer Maximiliaan 
die anno 1519, overleedt bij testament aan deze kerk  
gemaakt. Ziet Sander Flandr Ill f 2 p 85. 

Op het casuifel ziet men 2 met couleuren fraaij 
gewerkte landschappen, welke men zegt door de  
hand van zijne egtgenoote Maria van Bourgogne 
gewerkt te zijn.  

Verders vertoonde men ons, in een ander vertrek 
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een uitmuntend en zeer kostbaare remonstrancie 
van massif goud, welke door vrouwe Maria Magdalena 
van berenhuijs geboren van Westvelt 
overleeden 11 december 1727 aan deze kerk 
geschonken is.  
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Anderen ook met verscheijde allerschoonste 
geëmailleerde 
beeldjes verbeeldende t geloof hoop 
liefde, barmhartigheijd, waarheid, geregtigheid etc. 
welke men zegt uit het cabinet van de aards hertogen 
Albertus en Isabella gestolen zijn, en tot Brugge en  
de Lombard verpande waren, alwaar deselve waaren 
blijven staan, tot dat de bovengemelde vrouwe van  
Berensluis aan t hof van Brussel permissie versogt 
om de selve teegen den prijs, waar voor deselve  
eer tijds overpandt waren, met alle de daar op verlopen 
in trekken te morgen lessen, twelk aan haar toegestaan 
wierdt, mids voor die permissie een somme van f. 15000 
betaalende.  

Deze rijke weldoenster van deze kerk legt nevens 
haar man Franciscus van Berensluis begraven 
agter t grote autaar van deze kerk alwaar zij ook  
een zeer konstig ijzehek heeft laten maken.  
Op den grafzerk leest men:  

Ante fontem vitae 
vitam praestolatur aeternam 
D. Franciscus van Berensluis 
vir optimus 
de hac ecclesia, pauperibus et communi bono optima 
meritus obiit senatus Franco recepter gratis 9 juni 1717 
adjacet 

Dlla Maria Magdalena van Westvelt 
matrona lectifina tumulti et thalami socia 
obiit XI Xbri 1727 
fundarunt missam hebdamalem 
solemna anniver et 7 viduarum 
denium ac curato 2 portionis 
phum cooperarium 
nulli aperiatur 

R. J. P.  
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wijders pronkt deze kerk nog met een allerkonstigst 
Mariabeeld der zaligmaker op hare knien 
houdende, gemaakt door den beroemden Italiaanse 
beeldhouwer Michiel Angelo de Buonarosa, ziet  
Sander. Flandr. Ill. f 2, p. 85 

Dit stuk was vervaardigt voor de stad Genua,  
maar het schip waar in het geladen was, wierdt 
door een Hollandse kaper genomen en naar Amsterdam 
geroerdt, alwaar het selve door een coopman  
van Brugge voor een geringe prijs gekogt wierdt,  
die het aan deze kerk waar van hij kerkmeester  
was, schonk.  

Den Engelsche Millard Walpole heeft er vrugteloos 
30000 f. voor geboden. Zie Methode curieux et facile  
pour la connoissance de tableaux pag.  246, 247. 

Men heeft hier ook het beelt van Christophorus 
van hout geplaast, zijnde van een vervaarlijke  
groote het welke meer tot ontciering, dan wel tot  
cieraad van deze kerk verstrekt. 
1468 heeft Carel de Stoute in deze kerk t capittel 
van de ridder order van t gulde vlies gehouden.  
Zie Sander. Flandr. Illustr. f 2 p 86 jaarboeken van  
Brugge 1 d, bl 343.  

Na dus een geruime tijd met het beschouwen  
der kostbaarheeden in deze kerk door gebragt te hebben  
reeden wij van daar na 't klooster der Engelse nonnen  
en  
bezagen aldaar de kerk, welke klijn  
dog zindelijk is, zijnde 1739 gebouwd, alwaar vooral  
bezienswaardig is t autaar t welk geheel van marmere 

pagina 1492 

van verscheide couleuren en x  
vervaardigt is.  

De parochiekerk van S Jacob heeft niets bijzonders,  
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als een fraaij stuk, boven t grote autaar 
van Bosschaert, verbeeldende de marteldoodt van  
de apostle Jacobus. Zie methode curieux et facile pour la  
connoissance des tableaux p. 250, 251 

De kerk van de abdij, genaamd l'abbaije aux  
dunes, wierd geheel vernieuwt.  

Dus de voornaamste merkwaardigheden binnen  
deze stad (behalven het waterhuis tusschen  
de smee- en boerenspoort, beschreven bij Guicciardin 
tot Belg. discript. part 2 p. 353. Sander. Flandr. Ill. f 2, p 
7.  
met veel genoegen bezigtigt hebbende 
maakten wij ons tot ons vertrek gereed, en vertrokken 
ten  
11 uren uijt Brugge, met 2 koetzen en  
met 3 paarden bespannen, welke wij aangenomen  
hadden, beide voor 372 ducaten daags vrij van alle  
oncosten, om ons te brengen over Oostende, Nieupoort,  
Duinkerken en Rijssel naar Gendt.  
 
Wij passeerden door St André, Wassenare, alwaar 
een slot is. Zie Sander. Flandr. Ill. f 2 p 224. 
Jabbeke, alwaar wij pleisterden en een boterham met 
ham waar uijt ons middagmaal bestondt aten,  
vervolgens door Ghissel, alwaar wij wederom x  

En arriveerden ten 4 uren tot Oostende alwaar 
wij op de markt, inde conciergerie, onder t stadhuis 
den thee lieten gereed maken. 
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Oostende is een kleijne dog wel versterkende stad,  
van Oostenrijk Vlaanderen, aan de Noordzee leggende 
en van een bekwame haven voorzien,  
zijnder anno 1583 voor t eerst door Willem de I  
versterkt geworden.  

Deze stad in de historien zeer vermaard wegens  
van de 17e eeuw uijtgestaan heeft, en waar van  
nauwelijks een voorbeeld inde historien gevonden  
wordt, zijnde niet eender dan na een beleg van 39  
maanden, op den 20 september 1664 aan de Spanjaarden 

bij verdrag overgegaan, wanneer de stad bijna  
in een puinhoop verandert was.  

Het wederzijds verlies zoo aan de staatsche als 
Spaansche zijde wierd op meer dan 100 000 man  
gerekent, zijnde er tot het uijthouden van zoo een  
langdurig beleg aan de zijde der Staatschen men  
dan veertig tonnen gouds verspild.  

t geen dit beleg zoo langdurig maakte, was dat  
de Staatsche meester van de zee zijnde telkens 
nieuwe versterking deeden aanvoeren.  

Zie van Moekeren Nederl. Historie bl 497 
van Loon Nederl. historie penn. 2 d. bl. 13, 14 grotii 
poemata p. 235 278, Wagenaer vaderl. historie 
9 d bl 171 en voor al het leeven van prins Mauris 
van Nassau bl 233, 263. 

1706 wierd Oostende door de bondgenoten onder 
t beleid van den maerschalk Ouwerkerk belegert  
en verwonnen zie Wagenaer Vaderl. Historie 17 d bl 283 
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De Staatsche hielden er bezetting in tot 1715 wanneer 
zij de stad volgens den inhoud van t barrieretractaat  
aan de keijzerlijke trompen overleverden.  
1745 sloegen de Fransen onder het beleid van den  
graaf van Lewenthal t beleg voor de stad, en wierd 
er 10 dagen na't openen der loopgraven meester van.  
Zie Wagenaer vaderl. historie 2O d bl 13 dog  
wierd bij de Akensche vreede 1748 aan de keizer 
wederom overgegeven, zie Nederl. Jaarboeken bl 1071 

Wijders is deze stad voor al merkwaardig door  
het oprigten van een Oost en West Ind. maatschappij  
alhier, bekend onder den naam van de Oostindische 
maatschappij, keizer Carel VI namelijk beslooten  
hebbende, om den koophandel en zeevaart in zijne 
eijgen 
landen aan te moedigen, vondt 1722 goed, om alhier  
een maatschappij te vestigen, deselve voorziende van  
een nieuw octroij waar bij hij ze onder zijne 
bescherming  
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nam, en haar vrijheid gaf om in oost en west  
Indien aan deze engeene zijde van de Kaap de Goede  
Hoop handel te drijven onder zijn vlagge. De x  
som der maatschappij werd bepaalt op 6 millioenen  
guldens die in 6000 actien yder van 1000 verdeelt 
wierdt.  
 
Dan terstond zogten groot Bretagne en de Staten  
der Vereenigde Nederlanden den keizer tot het  
intrekken van dit octroij te bewegen, beweerende  
de Staaten, dat zulx met te verdragen, met de kroon  
van Spagne, onder keizer selver gesloten strijdigt.  
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het welk aan de zijde des keizers niet onbeantwoord  
bleef, intussen ging men hier meede voort 
ende maatschappij begon in vermogen merkelijk  
toe te neemen, tot dat eijndelijk de keizer, ziende  
dat Vrankrijk en Engeland, zig verbonden hadden,  
en de Staeten der Verenigde Nederlanden te  
handhaaven in hun regt om de ingezetenen der  
Oostenrijkse Neederlanden uijt gesloten te houden,  
van de vaart op de Indien, int jaar 1727 besloot 
deze maatschappij voor 7 jaaren te doen opschorten  
waar na de keizer eijndelijk bij t verdrag van  
Weenen van den 16 maart 1731 waar in de staaten  
ook in t volgende jaar toetraden, tusschen den  
keizer en t hof van Groot Brittanien gesloten,  
de keizer zig ver bont om dezen maatschappij alhier  
te vernietigen, het welk meer dan 2000 inwoonders 
uijt Oostende deed vertrekken, om zig elders te  
etablisseeren.  
 
Egter wierd het octroij dier maatschappij niet  
ingetrokken, ende deel genoten in de selve gingen  
nog voort met eenige heijmelijke handel te  
drijven op de Indien, zijnde er naderhand van  
de winst dezes handels nog eenige kiddeling 
gedaan. Zie Wagenaer Vaderl. Historie 
18 en 18e deel, teegenwoordige staat der Nederlanden 
10 d bl 396-406. Delices des Pais Bas 
f 2, p 100-102.  

Zoo drae wij alhier gearriveerd waren, begaven 
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wij ons terstond naar de haven welke  
zeehaven de eenigste bekwame is, welke het  
huis van Oostenrijk inde Nederlanden bezit, hij  
wandelde de kaijpoort uit over een brede kaaij 
langs de haven, welke met koopvaardij schepen  
als over laden was, alle welke schepen vermits 
het zondag was hunne vlaggen lieten waaijeren een  
groot aantal van schepen doed ons besluiten dat  
deze plaats door de commercie met er tijd niet  
weijnig zal floreeren, ende hoog van t huis van  
Oostenrijk om de vervallen koophandel in dezen  
landen te herstellen, niet geheel en al ijdel  
zal zijn.  

Anno 1777 zijn alhier inder haven binnen gekomen  
529 zoo groote als klijne koopvaardijschepen.  
 
Wij in formeerden ons ook, of hier geen opgebragt 
Engelsche of Fransche kaper gevonden 
dog men zeide ons, dat nog de Engelsche nog  
Fransche alhier hunne prijs gemaakte schepen 
of goederen mogen verkopen, waarom de selve 
hier zelden gezien worden zijnde egter het inkomen 
inde haven aan de kaper schepen van beide 
natien vrijgelaten.  

Ter zijde van de haven zagen wij van verre 
het bergemde Sas van Slijkens waar van boven 
gesproken is bl 126 en hadden gaarne indien 
tijd ons zulx toegelaten hadt, t selve van x  
beschouwd.  

Wij deeden verders nog een wandeling door de stad 
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welke niet zeer groot is en ruime stratenheeft.  

Het stadhuis op de markt staande afgebeeld 
in les delices des Pais Bas f 2 p 98 is een nett 
gebouw, zijnde 1711 opgeregt wijl het oude in de  
belegering van 1706 geheel vernieuwd was, zie 
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Sander. Flandr. Ill f 2 p 221 dog wij konden 
t selve van binnen niet bezien.  

De kerk van S Pieter is een ruim en lugtig gebouw,  
men vind er een goed schilderstuk van  
G. de Craijer.  

Nadat wij in de conciergerie op de markt al  
waar t wegens de kermis vol volks was, den  
thee gedronken hadden, vertrokken wij 1/4 over 5 
weder van Oostende tot een half uur van Nieuwpoort,  
wanneer wij t strand verlieten, en binnen  
door over de duinen reeden.  

10 min over half 8 arriveerden wij tot Nieuwpoort,  
alwaar wij onzen intrek namen a l'hotel  
de la chaise royale en vrij wel gelogeerd waren.  

Nieuwpoort nabij de zee geleegen is een klijn 
en niet zeer florissant steedje, afgebeeld bij Sander. 
Flandr. Illustr. f 2, p 339 

Nieuwpoort is inde Vaderlandsche Historie 
voornamelijk bekend door de merkwaardige 
veldslag den 2 julij 1600, tusschen de parochien van  
het westeinde en Wilkenskerke een klijne halve 
mijl van de stad tusschen prins Maurits en den hertog 
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Albert van Oostenrijk op t strand was 
gevallen.  

De uijtkomst was eenigen tijd onzeker, en  
dat eijndelijk de Staatsche de overwinning behaalden,  
zie van Neeteren Nederl. historien 
22 b, bl 440 Bor Nederl. Historie 4 d bl 600 
alwaar men ook de slag ordre der 2 leges afgebeeld  
vindt.  

De veroverde vaandels cornetten, trompen 
en standaerds wierden door prins Maurits van  
s'Hage gezonden, en zijn aldaar op de grote zaal  
van t hoff ter zijner gedagtenisse opgehangen.  
Zie van Meeteren 441, Bor Nederl. Histoeien  

bl 674, 4 d bl 653 656 J de Riemer beschrijving  
van sGravenhage & D 1 st bl 112.  

En wijl er staande den geheelen inlandsche x  
tot nog toe geene zoo groote overwinning behaald 
was, wierd er door de algemeene staaten op den  
dankdag, uitgeschreven, zijnde ook bij die gelegenheid 
eenige gedenk en leg penningen gemaakt  
geworden, afgebeeld bij van Loon Nederl. Historien  
penning 1 deel bl 548.  

Terstond na ons arrivement deeden wij een  
wandeling door de stad, bezagen de parochiekerk  
van onze lieve vrouwe welke zeer ruijm is, maar  
niets opmerkenswaardig bevat, van daar gingen  
wij naar de haven, welke bijna droog gelopen was 
alwaar slgts eenige wijnige scheepjes lagen.  
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woensdag den 30 junij.  

Ons voorneemen zijnde om langs het strand 
van hier na Duinkerken te vertrekken, informeerden 
wij ons, tegen wat tijd men moest afreijden,  
ten eijnde door het wassend water niet verhindert 
te worden, waar op men ons berigtede dat wij dan  
vroegtijdig moesten vertrekken, gelijk wij dan  
ook 5 min over half 8 aftreeden int zeekere vertrouwen,  
dat wij tussen 12 en half een uuren te  
Duinkerken zoude zijn.  

Wij reeden eerst een geruim end wegs doende 
duijnen, en pleisterde te Oostduinskerken, van waar 
eenige vant geselschap wijl t aangenaam weder  
was, naar t strand wandelde, om aldaar de rijtuigen  
in te wagten.  

Na eenen korten tijd langs het strand gereeden 
te hebben begon men te bemerken dat de paarden 
vant agterste rijtuig niet meer draven konden 
ja zelfs telkens bleven stil staan, in weerwil van  
des onredelijke koetziers vloeken en slaan terwijl  
niet de luyheid maar de kragteloosheid er de oorzaak  
van was, nadien deze beesten korte te voren  
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te veel werk gedaan hadden.  

Eenige heeren besloten om de vragt te verligten,  
gedurende een geruime tijdt te voet te 
gaan dog alles was vrugteloos.  

Ondertussen reedt het voorste rijtuig voor uijt 
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dog bleef eijndelijk stilstaan om het agter 
in te wagten.  

Het was nu reeds 1/4 voor 12 uren en wijl het 
nog bijna 2 uuren van Duinkerken af was, was de 
zee reeds merkelijk gereezen, zoo dat men  
zonder gevaar niet zoo kragteloose paarden het 
strand verder konde berijden, waren wij genoodsaakt 
t selve te verlaaten, in deze verlegendheeden 
wij zeer verheugt op t strand een man te ontmoeten  
die ons een weg door de duinen aan wees, welke  
wij terstond in sloegen.  

Wij zagen alhier op t duin na den zeekant en  
wagt geplaast zijnde hier om streeks zeders eenige 
tijd verscheide Fransche soldaten gelogeerde.  

Eindelijk kwamen wij met veel moeite  
aan de vaart, die van Brugge door Nieupoort ende  
naar Duinkerken loopt, alwaar wij in een zeer gewone 
en morstige herberg niets vonden, omt middagmaal 
te houden, dan booten, brood en slegte vis 
dog de honger door t wandelen vermeerdert met 
deze geringe maaltijd smakelijk.  
 
Na alhier een geruime tijd vertoefd te hebben,  
vertrokken wij weder in verwagting dat de paarden  
vant agterste rijtuijg die nu woeder, rust en geen  
slagen genoten hadden, nu ook sterker zouden 
zijn, dog wij vonden ons in deze verwagting bewogen,  
zoo dat wij niet voor 4 uuren te Duinkerken 
arriveerden, alwaar wij in het logement  
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la conciergerie, t welk een zeer ruime en goede  
herberg is, onzen intrek namen, en terstond 
onze voorlieden afdankten.  

De heeren Feitama hadden de vriendelijkheid  
gehade ons onder anderen twee adresbrieven voor  
Duinkerken mede te geven, de eene aan de heeren  
Reijnard Freres, de andere aan de heeren Emmerij  
pere et fils, dog wij maakten van de laaste alleen  
gebruik.  

Na den thee genomen te hebben, ging met terstond  
naar t huis van de heeren Emmerij, dog wij de heer  
Emmerij de vader op zijnld lusthuis buiten de stad was,  
en zijn ed. zoon zig niet thuijs bevond, bood de 
boekhouder 
zig aan om ons te geleiden, dog de heer Emmerij 
den zoon ontmoetede ons kort daar na, die de 
vriendelijkheid  
had ons gedurende den geheelen avond te  
vergezelschappen, en van al t merkwaardige te 
onderrichten.  

Duinkerken is een tamelijk groot welbebouwde  
en zeer volkrijke stad, wordende het getal der 
inwoonders  
op 30 000 gereekend, behalven 5000 man troepen  
die aldaar in garnisoen liggen.  

1558. Wierd Duinkerken door de Fransche veroverd 
die ze weer aan de Spanjaarden verlooren 1588 
Zie Wagenaar Vader. Historie 6 d bl 26, 7 d 
bl 489, 7 october 1646 wierd ze door de Fransen inge 
normen, zie Nouvel abregé chronologique  
de l'histoire de france par H. le president Hainault p. 574 
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Dog 16 september 1652 na een beleg 
van 39 dagen door de Spanjaarden weder ingenomen 
zie Abregé de l'histoire de FRance, p. 56, Hollandse 
Mercurius anno 1482 bl 86. 

3 november 1655 wierd door de ministers van  
Vrankrijk en Engeland een tractaat geslooten bij  
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t welk Cromwel zig verbond aan Lodewijk XIV 
6000 man te zullen leveren, waeren tegen de fransche 
zig verbonden, om niet langer een schuilplaats  
te geven aan Carel de II, coning van Engeland, nog  
aan zijne broeders, en om Duinkerken aan de  
Engelsche te geven, zoo deze haar hielpen om  
het te bezetten en in te neemen. Zie H. Salmon 
histoire chronologique d'Angeleterre f 1 p 290 

In gevolge van deze overeenkomst wierd  
Duinkerken door de Engelschen ter zee gebloqueert 
en door de Franschen te land belegert.  

en gaf zig bij verdrag 24 junij over aan Lodewijk XIV 
die terstond met den cardinaal Mazarin 
er binnen quam en volgens het voorgenmelde  
tractaal deze stad overgaf aan Lokkant 
gesant van Cromwel, waar na de Engelsche  
soldaten er in trokken, zie Abregé de l'histoire  
de France p 574, Salmon histoire d'Angleterre 
f 1 p 297, Hollandse Mercurius 1658 bl 79 volg. 

De Engelsche waren hier over zeer verheugt 
hopende nu verzekert te zijn van t Vlaamsche  
roofnest, t geen haar zoo veel schade toegekent had 
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dog deze vreugde duurde niet lang, wijl 1652 
Duinkerken benevens Mardijk door Carel de II 
coning van Engeland aan Lodewijk de XIV verkogt 
wierdt, voor 5 millioenen FRansche lirres 
tot geen klijn misnoegen der Engelse natie, zijnde  
de x Hide, die beschuldigt wierd deze  
verkoop aangeraden te hebben vervolgens door t  
parlement van Engeland gebannen gewordent.  

Lodewijk de XIV deedt er zijn intreede den 2 december 
en deed voors daar na 30 000 man te werk  
stellen onder den vermaander Waubau, om deeze 
plaats zoo ter zee als te land te versterken, t geen  
met zulk een spoed geschiede, dat de Engelsche, die  
maar over de stad verlaten hadden, de selve nauwelijks  
zoude gekend hebben.  

Ook deed hij tusschen de stad ende citadelle van  
nesselwerk een bassin of kom maken, groot genoeg  
om 30 oorlogschepen te kunnen bevatten en een  
haven maken, 1000 foises appreuve roeden lang 
waar in wel 800 schepen leggen kunnen, terwijl nog  
aan de mond van deze haven, tot bescherming van  
deselve 3 forten le chateau vond, en le chateau 
de bonne esperance aangelegt wierden, en niet verre 
van deselveop t strand in de duinen 2 schanzen  
aan de oostzijde t fort gaillard en aan dewest 
zijde het beroemde fort de trisbant (risban, est un  
fort de maconnerie construit dans la mer,  
sur le suel on place de l'artillerie pour la defence 
dun port) encyclopedie, waardoor deeze 
plaats nauwelijks verkogt zijnde het voorwerp van  
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schrik voor de Engelse wierd.  

Het bassin wierd ronsom met een blauwe steenen 
muur opgehaald en de selfs bodem of grond gemetselt 
het had doorsware sluis deuren gemeenschap met de  
haven, aant einde van de welke t selve gemaakt werd 
rondsom t selve ziet men een zeer grote lijnbaan en  
magazijnen tot berging voor oorlog en 
scheepsbezigheeden.  
Zie Le siecle de Louis XIV f 1, p 134, 136 
Salmon histoire d'Angelterre f1 p 321, Abregie de  
l'histoire de France p 589, Hollandse Mercurius bl 718 
van Loon Nederl Historie penn. 2 d bl 510. 

In october 1711 wierden de preliminaire der Utregtse 
vreede getekend, tusschen Anna coninginne van 
Engeland 
en Lodewijk de XIV volgens welke de fortificatien 
van Duinkerken na t sluiten der vreede aan de  
Engelsche in bewaring gegeven en coninginne Anna 
zond er tendien eijnde 14000 Engelsche bij welkens 
aankomst de Franschen er uijttrokken wanneer 
de brigade Hill in julij 1712 in den naam van  
de koninginne er bezit van nam. Zie Abrege, p 714. 
Salmon 
é p 37, P. Daniel journal historien 
de Louis XIV p 280.  
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In april 1713 wierd tot Utrecht bevreede getekent 
tussen de plenipotentiarissen van Vrankrijk en  
Engeland, overeenkomstig met de preliminaris  
van 1711. Volgens welke Vrankrijk op eigen kosten  
niet alleen de vestingwerken der stad, maar ook  
van t kostbaar camaal met de beide dammen ins  
gelijks de forten de rijsbank en grillard de castelen van 
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verd ende bonne esperanee ent fort Louis ten  
gronde tot zou laten slegten, en alle die verstoorde  
werken, ten eeuwigen dage niet zoude hersteld 
worden. Zie Abregé de l'histoire de France  
Wagenaer vaderl. historie 17 d bl 516. 

5 augh 1713 begonnen de Franschen de vestingwerken  
van Duinkerken te slegten. Zie Zalmon histoire  
d'Angleterre f2 p 48.  

Ter zelver tijd zond de magistraat den stad eene 
deputatie naar London, om de coninginne te smeeken 
dat zij ten minsten van verderren den haver 
wilden afzien, wijl zulx de ruine van meer dan  
18000 familien zoude veroorsaken, dog haren Majesteit 
insteerde opt volbrengen van t vreedes 
tractat. Zie Salmon histoire d'Angleterre 
f2, p 49 siecle de Louis XIV f1 456 457 

Dog men maakte er wijnig voortgang meede  
en volbragt zulx maar ten deele want coninginne 
Anna 11 augh 1714 overleeden zijnde enden 
selfden dag door George I opgevolgt wordende 
zijn er uijt naam van den laastgemelde aant 
Fransche hof sterke vertoogen gedaan tot bevordering 
van t dempen der hoven. Zie Wagenaar 
Vaderl. historie 18 d bl 29 volgg. dog welke wijnig 
verandering te weeg bragten. Immers is int  
begin van den oorlog om de pragmaticque sanctie 
gebleken dat alles niet zoo verwoest was, of het  
kon spoedig hersteld worden, want 1743 zijnde  
vesting werken weer opgehaald ender haven indien staat 
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staat gebragt dat er de grootste schepen vijlig 
in en uijt konde loopen.  
 
Bijde vreede te Aken 1748 die de Utregtse vreede 
ten grondslag had, is op nieuw bedongen de 
vestingwerken 
der stad en de haven van Duinkerken te  
slegten, dog zulx is wederom niet geheel volbragt,  
zijnde zedert den oorlog van 1756 nog nieuwe 
werken aangelegd, en de haven in de best mogelijke 
staat hersteld waarom bij t vreedenverdrag van  
den 10 feb 1763 nogmaals bedongen wierd, dat de  
gemelde vestingwerken, en haren gantschelijk  
zouden verwoest en onbruikbaar, gemaakt worden. 
 
Dog ook toen is daar aan niet geheel voldaen,  
zijnde de haven altoos instaat geblevens.  
 
Zie delices des pais bas f2 p 103 suiv. Hubuers 
geographie door cramerus 2d bl 575-577. 

Om een nauwkeurig begrip te hebben van den  
staat van Duinkerken, hoedanig het zig vertoonde 
wanneer de vestingwerken, het citadel, de forten 
ent bassin nog in hun geheel waren, dient een zeer  
fraaije kaart tot tijtul hebbende t vue de Duinkerke 
du coté de la mer; de diée a son altesse serenissime 
monseigneur le duc de penthievre amiral de  
france par son tres humble et tres obeissant serviteur 
taverne de renescure. 

Het geen wij t eerst inde stad zagen, was la  
maison de commerce, alwaar men 2 zindelijke 
kamers vindt op een zaal ziet men een schilderij 
verbeeldende het uijtdeelen van een eerprijs aan 
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aan een leerling der teeken accademie alhier 
het is ook alhier dat voor de gereformeerde de  
godsdienst verrigt wordt.  

Daar bij is de beurs, welke thans wijl het kermis 
was, van x met kraamen bezet was, teegen over  
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deselve is het stadhuis, gebouwd 1644 alwaar men  
eenige schilderstukken vindt beschreven in le 
methode curieux et facile pour la connoissance des  
tableaux pag. 279 280. 

Dan dit alles konde onse aandagt niet opwekken,  
wegens het groot verlangen om deze stad aan de zee 
kant te beschouwen, welkers kamers aan de scheepvaart 
vande vereenigde Nederlanden en die der  
Engelsche in oorlogstijden zoo aanmerkelijke nadeelen 
hebben toegebragt.  

Wij spoeden ons dan derwaards en hoe groote 
verbeelding  
wij ons hier vangemaakt hadden moesten  
wij egter alle bekennen dat het gezigt onze verwagting 
verre te boven ging.  

Door de kaaij voort gekomen zijnde, wandelde 
wij regts af langs de haven over de kaaij, welke 
zeer breed is, en met allerleij scheep en 
oorlogsgereedschappen 
beladen was, wij wandelden tot aan  
de zee, en zagen aldaar een kaperschip op stroom leggen 
t welk eerstdaags zoude vertrekken.  

De fortressen welke eertijds alhier aan zee gestaen 
hadden, geslegt zijnde had men nu onlangs aan  
de regterzijde en op een geruime distantie van de  
haven een nieuw fort opgeworpen genaamt le fort  blanc 
mere 
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men had alhier onderdaags een droevig spektakel 
gehadt, wijl een kaper schip alhier thuijs hoorende 
int gezigt vande stad door de Engelsche genoomen  
is geworden, terwijl men buiten staat was t selve 
te hulp te komen, wijl hier om de in en uijtgang x  
wordt, waar over menzig zeer beklaagde.  
 
De heer Emmerij verhaalde ons dat de haaven  
voor aan ter wederzijde met dammen van hout en  
steen te vooren voorzien was, ten eijnde het instrument  
van t zand van strand daardoor voor te komen.  

Dog welke geduurende t verblijf van den Engelsche  
commissaris alhier waren weggenomen geweest,  
waar door de haven alhier ter zijde vrij ondiep geworden  
is, dog men had zedert t vertrek van den  
selven commissaris zulx weder opgemaakt en  
vleidde 
zig, dat de haven weder verdiept zoude  
worden.  

De haven, welke van een ongemeene langte 
was opgevuld, met kaperschepen op alle welke 
men bezig was met werken.  

Men zag er maar een enkeld prijs gemaakt 
Engels schip als ook een americaans schip met 
de americaansche vlag, zijnde 13 banden rood en  
wit, en inden boven hoek 13 sterren, voors vondt  
men er wijnig koopvaardijschepen, wijl in oorlogs 
tijdt, men zig op het uijtrusten van schepen ter 
kaap toegelegt waar inde voornaamste kooplieden  
deel neemen, en waar aande opkomst en welvaert dezer 
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stad voornamentlijk toegeschreven wordt,  
zedert het begin der teegenwoordige onlusten tot  
nu toe, waren 9 kaeperschepen van hier door de 
Engelsche 
genomen geworden, dog welk verlies door verscheide  
prijsgemaakte schepen zoo men zeide rijkelijk  
vergoed wierdt, men beklaagde zig zeer over gebrek  
aan volk om ter kaap te vaaren, niet tegenstaande  
men reeds 120 guldens per maand aan t volk geeft.  
 
De heer Emmerij wees ons ook inde haven twee 
vaartuigen, welke carcassieres genoemd en naar 
Calais zoude vervoerd worden, t zijn zeer platte  
en ligte vaartuigen, met zeijltuig en 16 roeijers voorzien 
voor op legt en stuk geschut dragende een koogel  
van 24 pondt.  

Deze vaartuigen worden inde zee havens in 
oorlogstijden  
gebruikt, en zijn in tijd van nood van veel niet,  
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wijl ze altoos uit de haven, tot bescherming van  
welke zij dienen op teerste gezigt van een  
vijandelijk schip kunnen uijtloopen het schip naderen,  
en even boven en zelfs onder water met de kogels 
treffen, onder wijlen dat het oorlogschip niet altoos  
meester van t werden, schietende de kogels en overheen  
doet vliegen, hebbende deze carcassieren bijna  
geen boord boven t water.  

Aan de over zijde van de haven ziet men een zeer 
groote geneverstokerij, alwaar veel gewerkt wordt.  
De toevloed van menschen alhier op de kaaij 
tot aant strand was ongemeen groot, men  zag er  
vreemdelingen, geestelijke van beide sexen, militairen 
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kooplieden, werklieden etc. alle door bekandere 
wandelen, en zig verlustigende met het  
beschouwen der uijtgerust wordende kaperschepen 
t welk ons zoo behaagde te zien dat wij t grootste  
gedeelte van den avond alhier met veel vermaak  
doorbragten.  

De kaaij ten einde gewandelt hebbende kwamen  
wij aant bassin of de kom welke Lodewijk de XIV 
door den beroemden ingenieur Vanban liet vervaardigen  
en welke behalven kleindere schepen 30 oorlogschepen  
konde bevatten.  

Dit bassin was eertijds door een swaere schutsluis  
vande haven afgesloten, dog is nu geheel onbruikbaar 
wijl de franschen door de Engelsche genoodzaakt zijn  
geworden, de deuren uijt deze schutsluis 
te neemen, zijnde de hengsels weggebroken zoodat 
dit eertijds zoo beroemde bassin, nu wijnig aanzien 
heeft, egter is t metselwerk van de schutsluis meest 
al blijven staan, ende afgebroke steenen heeft  
men alle bewaard, zoodat het ons voor kwam,  
dat men dit bassin door t verdiepen vant selve  
en het vernieuwen vande schutsluis spoedig in  
den voorigen staat zoude kunnen herstellen, terwijl 
de lijnbaan ende magazijnen tot berging  
van oorlogsbehoeftigden welke rondsom het  
selve gebouwt zijn, in hun geheel zijn gebleven,  

Vervolgens kwamen wij door la porte royale  
weder in de stad en deeden door de selve een wandeling 
welke met ruime straaten voorzien, en zeer  

pagina 1511 

volkrijk is. Wijl men zeide dat er tijding 
gekomen was, dat er bij Duinkerken een component 
van 20000 man zoude geformeerd worden, was  
hier alles in beweging en de oorlog was op de publicque  
straeten t onderwerp van de meeste dus  
courssen.  

Hij verwonderde ons alhier zoo veele Engelsche  
te ontmoeten, gaarne hadden wij ook de plaats 
gezien alwaar t volk vande prijsgemaakte schepen,  
opgesloten worde, om te kunnen oordeelen of de 
franschen de eer, welke zij zig aanmatigen van  
hune krijgsgevangene wel te behandelen met  
regt toekomt dog de tijd liet zulx niet toe, wes  
halven met naer t logement retourneerde om te  
overleggen of men van hier over Yperen naar Gend  
zoude terug keeren, dan wel dit tourtje tot Rijssel 
uijtstrekken om ook deze beroemde stad te beschouwen  
tot welk laaste een paerig geresolveerd 
wierdt te meer wijl men ons verzeekert hadt,  
zoo als wij ook dadelijk ondervonden hebben, dat  
de weg derwaards alleraangenaamst is.  

Donderdag den 1e julij 

Na den ontbijdt bezogt men de parochiekerk  
van St Eloij t welk rondsom met autaaren bezet,  
en een ruim en lugtig gebouw is, en nog veel 
groter geweest is, zijnde een gedeelte door  
brand vernield geworden. Ziet de schilderije van  
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deze kerk beschreven in le methode curieux 
et facile pour la connoissance des tableaux 
pag. 274-277. 

Hier is de begraafplaats van den berugten heer 
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Roover Jan Bart die zig beroemden inden Spaanschen  
troon opvolgingsoorlog, uijt deze haven  
alleen zijner landsgenoten den leeuwen, uit welken 
dienst hij tot de Fransche was overgegaan  
75 touwen gouds ontnomen te hebben.  

10 voor half 8 vertrokken wij van Duinkerken 
met 2 zeer gemakkelijke reijskoetsen yder met  
drie paarden bespannen, welke wij aangenomen  
hadden voor 6 Louis d'or, om ons naar Rijssel  
te brengen, vrij van alle oncosten.  

Wij passeerden voorbij de twee forten Louis en  
Francois genaamt, welke gemaakt zijn om  
het gegraven canaal van Duinkerken naar  
St Wijnoxbergen te versterken.  

Zie Hubuer geographie door cramenus 2 d 
bl 675.  

5 min over half 8 reeden wij door s'wijnoxbergen  
bij de Franschen bergen St Vinox geheelen,  
een klijn steedje haar naam hebbende van  
s'Winox, ter wiens eene men hier een abdij  
gestigt, daer naderhandt eenige huizen bij 
gebouwd werden waer van ijndelijk deze plaats 
geworden is. Zie Sander. Flandria Ill. f3 p 295 
seqq. 
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Vervolgens kwamen wij te Wormhout alwaar 
men de paarden voorde. 

Men ziet hier het begin van een berg, waar op  
Cassel gelegen is, welke zeer hoog is, en eindelijk  
zoo stijl legt, dat de paarden niet dan stapvoets  
den zelve kunnen oprijden, waarom eenige vant  
gezelschap verkozen te wandelen, naar Cassel, te  
meer wijl er voor de voetgangers een nadere bijweg  
is. Dit is een aller aangenaamste wandeling  
wijl deze berg rondsom beplant is, boven op den  
berg heeft men een allerschoonst en wijd uijtgestaekt 
gezigt, en men zegt, dat men er bij hebben  
weder 30 steeden en 400 vlekken en dorpen tellen  

kan.  

Cassel of Montecassel op of int hangen van dezen  
berg gelegen is een matige dog wel onderhouden  
stad, zijnde 1676, door Lodewijk de XIV ingenomen,  
en bij de Nieuwmeesche vreede tussen Vrankrijk  
en Spanje 1678 door den koning van Spanje 
aan Vrankrijk afgestaan, zie Abregé de  
l'histoire de France p 627 Wagenaar Vaderl 
Histoire 14d bl 498.  

Het is inde nabuurschap van deze plaats  
dat Willem de III prins van Oranje die St Omar 
t welk door den hertog van Orleans delegent 
wierdt wilde ontzetten met de Fransche ingevegt 
raakte, en geslagen wierdt, zie Siecle de Louis  
XIV f1 p 225-226 abrégé del histoire de France  
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p. 622 Hollandse Mercurius 1677 bb.  

Wij reeden door Cassel, daalden den berg weder af 
en pleisterde aanden voet van den selvens.  

Vervolgens passeerden wij de dorpen Castric,  
Vleeteren, Meteren.  

En arriveerden 10 min voor 2 te Bailleul au 
Belle een vrij aanzienlijk steedje, alwaar wij ons  
t posthuis bij J.B. Flarel aftraden en terstond 
het middagmaal lieten gereed maken t geen  
vrij goed was.  
 
Wij vertrokken weder ten 4 uren passeerden  
Niepen, en 1/4 voor 6 Armentieres, een tamelijk  
groote, dogh niet zeer aanzienlijke stadt welke  
1667 door Lodewijk de XIV ingenomen, en bij de vrede 
den 3 meij 1668 tussen Vrankrijk en Spanje de Louis  
aan Vrankrijk gebleven is. Zie siecle de Louis XIV 
f1 p 146 Abragé de l'histoire de France p 596-597.  

Ten 8 uuren kwamen wij binnen Rijssel alwaar 
wij onzen intrek namen bij Fiquet à l'hotel de 
Bourbon op de plaats of grote markt, een zeer  
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voorname en goede herberg.  

Rijssel de hoofdstad van Frans Vlaanderen  
int Latijn insulae of insula, en bijde Fransche  
Lille of l'Ille genoemt is een grote, sterke volk 
rijke en welbebouwde stad, pronkende met verscheide 
fraije gebouwen, de huizen zijn voor een  
groot gedeelte in elke straat van dezelve hoogte zijnde 

pagina 1515 

een ijder die een nieuw huijs wil bouwen  
verpligt t selve tot de daar ter plaatze geordonneerde 
hoogte en onder een lijn te maken het 
welk geen gering cieraad, aan de stad geeft.  

Onder de straeten, welker namen op de hoeken  
gevonden worden, munten voor al uit in fraijheid 
la rue royale en la rue des malades.  

Deze stad is uijt hoofde van de gemeenschap 
welke deselve met de overige steeden van vlaanderen 
heeft, zeer geschikt tot den koophandel 
die der ook meer dan in andere steeden dezen gewesten  
bloeit, de handel word meest gedreven  
in manufactuuren, die de inwoonders zelve 
vervaardigen, als lakens, sergie, damasten,  
fluweelen etc.  

De Franschen belegerde Rijssel vrugteloos anno 1645 
dog 1667 kwam Lodewijk de XIV voor de stad en  
wierd er na een beleg van 9 dagen meester van  
zijnde de selve int volgende jaar 1668 bij de vreede 
te Aken, tussen Spanje en Vrankrijk geslooten, 
benevens de overige in Vlaanderen veroverde 
plaatsen aan den selven coning afgestaan, die  
vervolgens de stad merkelijk liet vergrooten, en  
er door den beroemde Vanbau een casteel liet 
bouwen, t welk door des kundige voor een meester 
stuk, en voor een den schoonste, welke men in 
Europa vind, gehouden wordt. Ziet guide des  
etrangers a l'ille ou description de la ville et  
de ses environs p. 26 suiv. 
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vervolgens zijn er de Franschen meester van  
gebleven tot 1708 wanneer de bondgenooten 
ondernamen deze stad alwaar de maarschalk  
de Bouflers t bevel voert, te belegern onder 
hertog van Marlbouroug en Jan Willem Jude 
prince van Oranje en Nassau.  

Men begon de stad te berennen den 13 augh 
den 22 augh wierden de loopgraven geopend en  
23 october ging ze bij verdrag over aan de bondgenoten  
die er bijna 4000 man verlooren hadden  
en meer dan 8000 gekwetste telden.  

De stad ingenomen zijnde, begon men t casteel 
te belegeren, t welk niet voor den 9 december bij  
verdrag overging. Ziet leven van Jan Willem  
Friso, prince van Oranje en Nassau 2d bl 57 98 
Wagenaer Vaderl. historie 17d bl 321.  

Dog bij de Utregtsche vreede tussen Vrankrijk  
ende staeten 1713 wierd Rijssel met zijn gantsche 
casselrije wedergegeven aan de Franschen die  
er op den 4 junij bezit van namen waar in zij  
vervolgens gebleven zijn.  

Zoo draa wij inde stad g'arriveerd waren, ging  
men een visite afleggen, bij den welldheer x  
Gilles die volgens zijn ed. gewone vriendelijkheid  
offereerde om ons den volgende dag 't merkwardigste  
te doen zien.  
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Vrijdag den 2 julij 

Na t neemen van t ontbijt deeden eenige  
van t gezelschap een wandeling en bezagen de  
beurs op de plaats over t logement staande,  
welke rondsom met winkels bezet was, en  
afgebeeld is, in les delices des pais bas f2 p 185. 

Ook ziet men hier een fraije corps de gande welke 
1717 gebouwd is.  
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Het stadhuis is anno 1700 afgebrand door een  
ongeluk inde commedie welke toen ter tijd in dit  
gebouw was 1756 is t selve wederom grootendeels  
afgebrandt.  

De commedie wierd anno 1700 niet verre vandaar 
gebouwt, en is 1767 weder opgemaakt, zie Guide 
des etrangers a l'ille pag 147-151.  

De kerk der recolelcten is een lugtig en stout  
gebouw, men vind er verscheide stukken van  
Arnould de Vuez en 3 van A. van Dijk, een  
voort groote autaar verbeeldende den zaligmaker 
aant kruis hangende ende 2 andere  
ter zijde, zie Guide des etrangers a l'ille p 95-100. 

De kerk der jabocinen of dominicanen heeft 
niets opmerkenswaardig behalven een vrij  
goed muniment, t welk Elizabeth de Lorraine 
ten gedagtenisse van haren zoon Ludovicus de 
Heleen, duc de Joyeuse, pais de France, prince d'Espinoy 
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etc. den 31 julij 1724 overleeden alhier 
heeft doen plaatzen.  

De inscriptie is:  

D.O.M. 

(latijnse tekst)  

De 2 marmere beelden ter zijde zittende zijn 
fraaij t gordijn is van lood en viel bij t ophangen 
op den maker van dit monument Francois  
Dumont, die er t leven bij verloor.  

Zie guide des Etrangers al'ille p 90-94. 

De kerk der capucijnen is voor al bezienswaardig,  
wijl men aldaar 3 autaarstukken vind van  
Rubens, verbeeldende de 2 stukken van de zij autaeren 

pagina 1519 

St Franciscus die t kind selve uijt de  
handen des moeders ontfangt ende aanbidding 
der herders. Hoe groote autaarstuk verbeeld 
de nederlating vant kruijs en onder de fraijste stukken  
van dien grooten meester geteld wordt.  
 
Zie guide des Etrangers a l'ille p 100-101.  

De heer Gilles had de vriendelijkheid ten 10 uren  
bij ons aan t logement te komen, om volgens zijn  
2d offerte ons werden rond te geleijden.  

Wij lieten ter stond 2 fiacres komen, zijnde er op  
2e markt altoos een groot aantal van deze voitures 
of koetzen ten dienste van een ijder gereed die  
genommert zijn, en waar van de prijs bij t uur of  
voor den dag bepaald is.  

Wij reeden terstond naar de collegiale en parochiekerk 
van St Pieter, t welk een groot en ruim  
gebouw is, alwaar int midden vant choor begraven 
legt, Boudewijn V graaf van Vlaanderen, en stigten 
van deze kerk overleeden anno 1067 zie Sander. Flandr.  
Ill. f1 p. 46. 

In de capelle van onze lieve vrouwe, ziet men  
een zeer fraije graftombe ter gedagtenisse van  
Lodewijk van Male graaf van Vlaanderen, zijne 
huisvrouw Margareta dogter van Joannes III 
hertog van Braband en hunne dogter Margareta 
van Vlaanderen getrouwd met Philips van  
Bourgogne, blijkens t volgende omschrift: 
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cij gisent haut et puissans prince et princesses 
Paijs conte de Flandres duc de Brabant, 
conte d'Artois et Bourgne Palatin seign. de la x  
conte de Nevens et de Rethel et seignr de  
Malines, Margerite fille de Jehan duc de Prescant 
son epouse et Marguerite de Flandres leur 
fille espouse de tres haut et tres puissant prince 
Philippe fils de Roij de France de Bourgn lesquels 
(…) 
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Deze Lodewijk van Male is 25 november 1330 
gebooren uijt Lodewijk van Nevers (wiens begraafplaats 
boven beschreven is bl 513) en Margareta 
van Vlaanderen opt casteel van Male na 
bij Brugge, beschreven en afgebeeld bij Sander. 
Fland. Ill. f2 p 197 van waar hij den naam 
van Lodewijk van Male ontfangen heeft Sander 
Flandr. Ill f1 p 68 Jaarboeken van Brugge 1 deel 
bl 236. 

Hij volgde zijn vader, die 26 augh 1346 inde 
slag omtrend Cresnij gesneuveld was, als graaf 
van Vlaanderen op, zie jaar boeken van Brugge  
1d bl 256.  
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en trouwde 1347 met Margareta dogter van  
Joannes III hertog van Braband Sander Flandr. 
Ill f1 p 68 jaarboeken van Brugge 1d bl 258 

En stierf 1384 nalatende een dogter Margaretha 
van Vlaanderen, die 15 april 1350 geboren is. Ziet 
Jaarboeken van Brugge 1d bl 262. 

En voor de rijkste princesse vant christendom 
gehouden wierd, waar Eduart de III coning 
van Engeland veel moeijte aangewend heeft om 
haar voor zijn zoon Edmond een huwelijk te 
krijgen, op den zelfden tijd, als Carel de V coning 
van Vrankrijk alle middelen int werk stelde 
om haar met zijn broeder Philippus, hertog 
van Bourgogne te doen trouwen, met welke laaste 
zij dan ook den 19 junij 1369 te Gend getrouwt 
is. Zie Sander Flandr. Ill. F1 p 70 Jaarboeken 
van Brugge 4d bl 268 P. Daniel histoire de France 
f5 p. 160 A.J. Panekoeke abrége chronolog de 
l'histoire de Flandre p 207-208.  

Deze Margareta erfde voor dit sterfgeval van  
haar vader de graafschappen van Vlaanderen  
Artois, Nervis, Bethel etc. en wierd 26 junij 1384 
als gravinne binnen Brugge gedeeld. Zie x  
de l'histoire de la France p 262 Jaarboeken van Brugge 

1d bl 301. 

Zij overleed 16 maart 1405 en haar man Philippus  
van Bourgogne die den bijnaam van auder 
le harde, van stouten, verkreegen hadt, ten 26e 
april 1404 zie Jaarboeken van Brugge 1d 323 324 abrégé 
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chronologique de l'histoire de Flandres p 219-228. 

Zij wierd int graafschap van Vlaanderen opgevolgt 
door haar zoon Jan van Bourgogne bij genaamt 
zonder vreeze of sans peur, die de eerste 
graaf van Vlaanderen geweest is uijt het huis van  
Bourgogne. Jaarboeken van Brugge 1d bl 335 
Sander. Flandr. Ill. f1 p 71-72.  

Hij wierd 1419 veraderlijk vermoord en in alle  
zijn staaten opgevolgt, door zijn zo Philippus  
van Bourgogne bijgenaamt den goeden, zie Jaarboeken 
van Brugge 1d bl 336-358. Welke laedt 
gemelde deze fraije graftombe ter gedagtenisse 
van zijn overgrootvader en overgrootmoeder en 
grootmoeder door Jaques de Gerimes heeft daar 
vervaardigen, zijnde deselve 1465 voltoid, zie Abrégé 
chronologique de l'histoire de Flandre p 275.  
Rondsom ziet men verscheide copere beelden, 
verbeeldende de prinçen en prinçessen uit Lodewijk 
van Male & Margareta van Vlaanderen  
gesproten alle met t hoofdciersel en kleding 
der tijd, waar in zij geleeft hebben.  

Boven op deze verheven tombe, legt het  
copere beeld van Lodewijk van Male, tusschen 
dat van zijne bovengemelde huisvrouw & dogter.  

Vervolgens reeden wij naer t hospitael generaal,  
t welk schoon niet geheel volgens 
plan volbouwd zijnde een groot en wel vergelegt 
zijnde gebouwe is.  

pagina 1523 

de opene brieven tot oprigting van t zelve zijn  
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verleende in junij 1758.  

Het is geschikt tot berging en onderhouding 
van stadsarmen van beide sexe, en niet ten  
laste der gemene armelaissa zijn, wordende de  
vondelingen of enfans trouvé ook alhier opgevoedt. 

Men meent dat er nu circa 2800 perzoonen 
in waeren, zoo mans, vrouwen, als kinderen.  
Behalven de klijne kinderen welke buiten het  
huijs bestond worden, dog anno 1772 telde men er 
maar circa 1700 wijl de duurte der graanen en  
levensmiddelen de administrateuren genoodzaakt 
had, t getal te verminderen.  

Alle die in dit hospitaal woonden, moeten  
ten voordeele vant selve werken,  de vrouwen  
en meijsjens houden zig op met vlas spinnen,  
braaijen, linnen naijen, kantwerken de mannen 
en jongens met wolkammen spinnen  
lakens en linnen weeven, kleeren, koussen,  
schoenen en veeters te maken, zijnde tot ijder  
handwerk aen bijzonder vertrek geschikt.  

De slaapplaatzen zijn rijn, het brood goed,  
dog de booterhammen niet al te vet gesmeerd 
bij dit gebouw is ook een koormolen, bakkerij 
brouwerij, en slagthuis.  

Inde kamer der administrateuren op regenten ziet 
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men een zeer fraaij stuk van, van Dijk 
verbeeldende de aanbidding der herders, zie  
guide des etrangers a l'ille p 138-142. 

Na alhier een geruimen tijd door gebragt 
te hebben, begaven wij ons naar t kooren magazijn 
le magasin a Bled, gebouwt 1730 zijnde 
een zeer groot gebouw, met ruime zolders van  
gezien alwaar t kooren, waar vant brood voor de  
soldaten gebakken word bewaart wordt.  

Op de bovenste zolder, heeft men een goed uijtzigt,  

over de stadt. Wij reeden ook nade citadel,  
of t kasteel, t welk voor t schoonste vestingwerken 
gehouden wordt, dat men in Europa vindt, zijnde 
gemaakt onder het bestier van den beroemde ingenieur 
Vanbau, die al zijn kunst besteede, om 
deze stad tot een vande voortreffelijkste vestingen 
der gantsche waereld te maken, zie een beschrijving 
van dit casteel inde tegenwoordige  
staat der vereenigde nederlanden 10 d bl 502 
t is door een zeer grote esplanade van de stad 
afgescheiden 
en kan niet wel dan van de stads zijde 
ge attacqueerd worden, en dus niet dan nadat de  
stad ingenomen is, gelijk ook inde belegering  
van 1708 geschied is.  

Eindelijk deeden wij nog een tour, door den voornaamste 
straeten der stad, en lieten ons brengen 
buiten de poort genaamt la porte des Malades, aldus 
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genaamt, wijl ze staat aan t zijnde der 
straat van dien naam.  

Deze poort welke Lodewijk de XIV 1682, door 
H. Volans liet maken, werd door deskundigen voor  
een meesterstuk der bouworden gehouden, en  
heeft een zeer groots aanzien vanbuiten.  

Men ziet erboven op een trophee op welkers 
midden de overwinning kronende t koningsbeeltenissen 
zie guide de etrangers al'ille p 41, 42.  

Ons voornemen was geweest andermaal te  
Rijssel te overnagten, en den volgende dag naar  
Gend te vertrekken, dog wijl hier toe een geheele  
dag vereische wordt, en wij het merkwaardigste  
tot Rijssel gezien hadden, volgde wij de raad van  
de heer Gilles, om tegen den avond koelte af te  
rijden, en tot Kortrijk te vernagten. En den volgenden 
dag op ons gemak naar Gend en van daer 
op Sas van Gend te vertrekken.  

Wijl de koetziers en paarden, die ons van Duinkerken 
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tot Rijssel gebragt hadden, hielden wij  
deselve verder in onzen dienst, om ons van Rijssel  
over Kortrijk tot Gend te brengen, waar voor wij  
6 Louis d'or betaalden.  

Ten 4 uuren vertrokken wij uijt Rijssel passeerden 
Pont a Marque Ronq, en t schone dorp 
Halewijn, waar van een oude Nederlandsche 
familie haaren naam draagt.  

Ten half 7 arriveerden wij to Meenen of Menin 
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een klijn en niet zeer florisant plaats 
t welk coning Philips de II door den ingenieurs 
montigni het eerst liet versterken.  

Wanneer de Franschen 1667 er meester van geworden  
waeren, hebben zij er een vande sterkste 
plaatzen van Vlaanderen van gemaakt onder  
het bestien van den beroemden Vanban.  

1706 wierd deze plaats door de bondgenoten onder 
het beleid van den hertog van Marlbourgh 
veroverd. Zie Wagenaer Vaderl. Historie 17d 
bl 283. En bijde vreede van Utrecht tusschen 
Vrankrijk ende staaten 1713. Door den coningh 
van Vrankrijk aande staaten afgestaan, ten  
behoeve van het huijs van Bostenrijk. Ziet  
Wagenaar Vaderl. Historie 17d bl 507 

Bij het 4e articul vant barrieretractaat 
1715 tussen den keizer ende staten geslooten 
wierd bedongen, dat hunne hoog hoogende,  
bij het 1e articul vant selve tractaat aan  
den keizer afstaan, alle de Spaansche Nederlanden, 
nevens de steeden en plaatsen door Vrankrijk 
afgestaan, en dus ook deze plaats, onder  
anderen in deze vesting bezetting zoude mogen 
leggen, zie Grootplacaatboek 5d bl 522  
523, Wagenaar Vaderl. Historie 18d bl 80, 82 
1744, wierd Meenen door de Franschen veroverdt, ziet 
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Wagenaar Vaderl Historie 20d bl 454, 455 
dog 1748 bij de Akensche vreede weder te rugh 
gegeven. Zie Wagenaar Vaderl. Histoire 20 d 
bl 246, 247. Waar na er de staten agtervolgens 
het gemede barrieretractaat weder 
bezetting ingelegt hebben, tot bewaring van  
welk regt er nu nog eenige manschap in  
geplaast vondt.  

In de parochiekerk aan onze lieve vrouw,  
toegewijdt vindt men niets opmerkenswaardig 
als een graftombe ter gedagtenisse van  
guide de petrios comes des booms een vriend  
en tijdgenoot van turenne, overleden 1694.  

Na alhier ruijm een half uur vertoefd, en  
den thee genomen te hebben, vertrokken wij  
weder met 2 paarden voor Ijder rijtuijg wijl 
het eene van de voorste koets kreupel geworden was.  

Wij passeerden door Wevelhem & Nichem 
en arriveerden 1/4 voor 9 tot Kortrijk alwaar 
wij onzen introk namen bij Charles Moes 
int casselrije huijs op de grote markt een 
zeer goede herberg, waar over wij zeer voldaen 
waaren.  

Kortrijk is een zindelijke welvaarende en  
aangename stad, wordende aldaer veel handel 
gedreven in fijne lijwaten, tafel gaedt en  
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damasten.  

Deeze stad is te meermalen door de Franschen 
aan de Spanjaarden ontnomen en door de laeste 
weder veroverd, en eindelijk bij de Rijswijksche 
vreede 1697 door de koning van Vrankrijk en  
Spanje afgestaan, zie Delices des Pais Bas p. 81 & 82 
Wagenaer Vaderl. Historie 16d bl 412 
1745, maakten er de Franschen zig wederom  
meester van, dog gaven ze bij de Akensche vreede  
weder terugh.  
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Saturdag den 3e julij 

Na het neemen van het ontbeijd, deeden 
nog een klijne wandeling door de stad, en bezagen  
voorleust de parochiekerk van St Marten, t welk 
een zindelijk en ruim gebouw is.  

Ik vondt hier ter zijde van den ingang het  
volgende epitaphium ter gedagtenisse van  
Françiscus de Schinckalle heer van Stienbeeke 
 etc. en zijne huijsvrouw Juliana Wijts 
dochter van Philippus Wijts eerste schepen der 
stad Gendt.  

D.O.M.  

et pixe memoriae V.G.M 
praenobis dom Francisci de Schinkelle 
toparchae de Stienbeke etc. quondam nobilis 
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(latijnse tekst)  

Deze Franciscus de Schinckelle heer van Stierbeke,  
was een zoon van Leonard de Schinckelle 
heer van Wallekourt etc. en Maria Françoise  
van WOnsel vrouwe van Sponkinshove welke  
laaste een zuster was, van mijn betover over  
over grootvader Joan van Wonsel, schepen der stad  
Antwerpen. Zie omtrend dat geslagt van  
de Schinkelle Sander. Flander. Ill. f3 p 135.  

Insgelijks vond ik hier int midden bijna van  
de kerk de begraafplaats van François Braije 
schepen en thesaurier dezere stad overleden 30 mey 
1661, en zine huijsvrouw Joanna van Wonsel 
(welke een zuster was van mijn betovergrootvader 
Joan van Wonsel heer van Hoegewaune 
de schepen der stad Antwerpen) overleden  
3 sept 1672 benevens hunne 2 dogters Johanna 
Catharina BRaije getrouwd met Joan Baptist 
de Bellenaere raadpensionaris dezen stadt  
en Anna Theresia Braije getrouwd met Guill Moerman 
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schepen alhier.  

Wij bezagen verders de kerk van onze x  
omtrend het begin der 13e eeuw, gestigt door Boudewijn 
graaf van Vlaanderen.  

Deze kerk is niet zeer groot, en men is reeds 
eenige jaaren bezig geweest deselve te amelioreeren 
waar toe zekere canonik de Meulenaar 
onlangs overleeden veel gecontribueerd heeft.  
Wij waren ten uijtterste verwondert over de  
fraijheid en goede smaak welke hier heerst 
en hielden ons een geruimen tijd bezig met het 
beschouwen van dit voorval bezienswaardige  
gebouw.  
 
Het choor t groot autaar is geheel met  
marmer belegt waar mede ook al het overige 
van de kerk zal bekleed worden, zijnde alles nog  
niet voltooijdt.  

Alles is deftig en bevallig, door eene eenvoudige  
schoonheid, welke door geen onnoodige cieraden  
verduisterd wordt.  

De zitbanken van de canoniken int choor zijn 
grotendeels van mahonihout vernieuwt, en zeer 
zindelijk.  

Agter het grote autaar, ziet men aande linker 
zijde de buste van den canonik Rogenius 
Braije met dit bijschrift.  
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Monumentum 
Rogerii Braije 
hujus ecclesiae canonici 
quem 
munificum domus dominicultorem 
archiva capituli 
tabulaque huic altari donata 
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testantur 
obeiit XXVIII octobris MDCXXXII 
R. J. P.  

Ter regter ziet men een diergelijke buste van  
Petrus de Meulenaere insgelijks canonik van  
deze kerk, met dit bijschrift.  

Monumentum  
Petri de Meulenaere 
hujus ecclesiae canonici 
qui 
proavum suum rogerium 
immittatus 
proprio aire ac labore 
decorum templi juraque capituli 
promovit 
donec vivere desiit XIV junii MDCCXIX 
R.J.P. 

Men vind hier een ongemeen fraaij stuk van  
van Dijk, het welk door den bovengemelden canonik 
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Rogerius Braije geschonken is. 
Ziet Methode curieux et facile pour la connoissance 
des tableaux pag 230, 231 

Aan de regterzijde vande kerk ziet menopde 
muur geschildert de beeltenissen vande graven  
en gravinnen van Vlaanderen tot den laaste 
overleedenen keizer toe.  

1/4 voor 8 vertrokken wij uijt Kortrijk en passeren een 
voorname stad, alwaar een oud en beroemd collegie 
van canoniken is anno 1063 door Boudewijn graave 
van Vlaanderen opgerigt.  

De kerk is voor al bezienswaardig dezelve is onlangs 
gebouwd, en heeft zoo wel van buiten als van  
binnen een goed aanzien, zijnde alles van een goede 
smaak 

Men heeft hier omtrend verscheide Romeinsche 

penningen en andere oudheden gevonden ten  
blijke dat de Romeinen eertijds alhier ook hun verblijf 
gehouden hebben. Ziet Sander Flandr. Ill.  
f3 p21 seqq.  

Ten 10 uuren pleisterden wij aant posthuis 
a vive s'lloi, reeden verders door Zulte, Pettegem, 
pleisterden ten half 1, te Deurlo, en arriveerden  
een 2 uren te Gend alwaar wij in ons voorig  
logement in s'sebastiaen spoedig t middagmael lieten 
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bereiden.  

10 min voor 4 vertrokken wij weder met 2 chaises 
op 2 wielen yder voor 4 perzonen, die zeer nauw 
waaren welk ongemak door eenen aanhoudende 
reegen nog vermeerdert wierdt.  

Ten 7 uuren arriveerden wij te Sas van Gendt, alwaar 
wij t jagt, t welk wij geduurende ons tourtje door  
Vlaanderen alhier hadde laten leggen, weder betrokken 
en dus hadden wij het voorgenome reijsje 
door Vlaanderen met veel genoegen volbragt,  
waar omtrend nog te remarqueeren staat, dat eertijds 
de grave van Vlaanderen aande koningen van Vrankrijk 
hulden (homage) deeden. Zie Sander. Flandr. Ill.  
f1 p 35 A.J. Panekouke abrége chronol de 
l'histoire de Flandre p 311 welke voor de laaste  
reijse gedaen is door Caerel de V die 1515 Hendrik 
grave van Nassau & Michiel de Croi, als ambassadeurs  
aant hof van Vrankrijk zondt, omme bij  
volmagt aan den coning Francois de I hulde te  
doen, wegens t graafschap Vlaanderen, zie P. 
Daniel histoire de France f7 p 344 A.J. Pannekouk 
abrégé chronol. de l'histoire de Flandre 
p 320 A.F. dumées annales belgiques p 47 
want deselve Francois de I anno 1525 door keizer 
Carel de V krijgsgevangen gemaakt zijnde (zie  
Robertson, histoire de Charles Quint F4 p 30) 
heeft om zijne vrijheid te bekomen den 14 januarij 
1526 t tractaat van Madrid getekend, bij t welk hij  
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aan den keizer afstaat alle zijne regten 
en eijschen op t graafschap Vlaanderen, ziet Robertson 
histoire de Charles Quint F4 p 73 77 
P. Daniel Histoire de France f7 p; 610, historia 
captivitatis Francisci 1 p. 170. t welk bij het tractaat 
van Camerijk 1529 nader bevestigt is. Zie  
P. Daniel histoire de FRance f7 p 697 Robertson 
Histoire de Charles Quint f4 p 215. Welk laaste 
tractaat, wijl het door tussenkomst van Louise 
van Savoijen, de moeder van François de I en  
Margareta van Oostenrijk, tante van Carel de V 
bewerkt is, de naam van pair des dames, behoudende 
heeft. Zie P Daniel histoire de France f7 p 696 
A.J. Panekouke abregé Cronet de l'histoire de  
Flandre p 334 

Maar nauwelijks had Francois de I deze vrede 
getekend of hij zogt gelegendheid om ze straffeloos 
te breken. Zie Roberson histoire de Charles 
Quint f4 p 216 en 1537 annulleerde hij bij  
edict de voorgemelde tractaten van Madrid en  
Kamerijk en beval dat de vlamingers weder onder  
zijne gehoorsaamheid als hunnen wettigen souverain 
moesten komen hem van den eedt van 
getrouwigheid welke zij aanden keizer gedaan 
hadden, ontslaande. Zie P. Daniel histoire de  
France f7 p 808 abrégz croit de l'histoire de  
Spagne et du Portugal f2 p 229.  

Dog hij bevreedigde zig niet lang daarna weder 
mit den keijzer, en gaf hem een blijk van zijne opregte 
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verzoening 1539. Wanneer hij de gunstige 
gelegendheid hem door de Gentenaars aangeboden  
om zin vorig gezag in Vlaanderen, wederom te 
krijgen, misagte vande hand wees en zelve van  
haar kwaad oogmerk aan den keizer kennis gaf 
deze rebelleerende Gentenaars versogte zijne  
bescherming en bijstand onder voorwaarde dat  
zij hem niet alleen als souverain zoude aanneemen 
maar ook behulpsaam zijn, om in Vlaanderen  
alles te herwinnen, t geen aldaer te voren  

aan Vrankrijk behoort hadt, zie Robbertson  
histoire de Charles Quint F4 472 P. Daniel 
histoire de France f7 832.  

1549 deed keizer carel de V zijn zoon Philips in  
meest alle de steeden van Vlaanderen vooraanstaande 
graaf en erfgenaam zijns vaders 
huldigen. Van Mieres Nederl. vorsten 3d bl 225 
en 1555 droeg hij hem het regt der heerschappij 
over de Nederlanden al en aallijk over aan  
wien dadelijk manschap gedaan wierdt uijt 
name der landzaeken zie Hooft Nederlandse 
Historie H3 bor Nederl. historie 1d bl 3  
van Mieres Nederl vorsten 3d bl 375 Robertson 
histoire de Charles Quint f6 p 160.  

Doe wierd Philips de eerste graaf van Vlaanderen 
die aan geen hooger vorst hulde gedaan  
heeft.  
 
Zondag den 4 julij  

s morgens ten half 8 vertrokken wij met t jacht  
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van Sas van Gendt onder t geleide van  
een loow, welke de schipper die alhier niet genoeg  
bekend was, mede genomen hadt, om ons tot in  
Zeeland te brengen.  

Wij vorderde zeer spoedig zeilden digt langs t  
eiland Waleleren tw elk zeer vermaakelijk was 
en konden niet voor 1/4 over 5 t middagmaal houden  
dog daer mede even begonnen zijnde wierde wij door  
een op komende onweersbuij met sware reegen  
verzild genoodzaakt inde keeten t anker te laten  
vallen, ten 1 uur s nagts wierd ozne nagtrust  
gestoord door een aanmerkelijk gekraak van het  
jagt op opstaande ondervond men dat het water  
afgelopen zijnde t jagt aan de grond vast was  
geraakt t welk ons eenigzints verlegen maakte  
te meer wijl de wind vrij heevig was.  
 
Maandag den 5 julij 
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Na dus meer dan 1 1/2 uur aan den grond vast 
gezeten te hebben raakte het jagt door t wassende  
water weder vlot en men ging ten 4 uuren weder onder 
zijl  
wij passeerden ten half 9 Dordrecht en arriveerden  
ten 11 uuren ten Rotterdam.  
 
Naa een wandeling door de stad gedaan en de  
vergadering der kooplieden opde fraaije beurs  
gezien te hebben hielden wij int jagt het middagmaal 
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dogmaal waar na wij 5 min over hlaf 4 met 2 
wagens vertrokken door Gouda naar ALphen al  
waar wij ten half 9 bij x arriveerden het  
wel toebereid soupe wierd spoedig gereed gemaakt 
en met veel smaak genuttigt.  

Na alhier een goede nagtrust gehad te hebben 
vertrokken wij.  
 
Dingsdag den 6 julij  
met 2 waagens van Jacob Kop met 4 paarden  
ijder bespannen, pleisterden 10 min over 9  
te Kudelstaarte, en arriveerden over half 12 weder 
te Amsterdam.  

Er is ook desen togt wederom zonder onheijl 
waar voor ik god de heer danke, afgelegdt.  
De heer lobi deed meer dan eens blijken  
dat niet in kragten toenam, te huijs gekomen,  
is zijn edl wel eenige dagen wederom  
vrij wel geweest maar daarna heeft eene  
nieuw opgekomene dispositie hem den  
21 deser maand julij weggerukt  
vale quem nosti 

Amsterdam  
woonsdagh  
21 julij 1779 
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Verslag Jan Jacob van Beaumont 

folio 59 

1764 
Journaal 
van eene omtrent drie maandige reijse, door de  
generaliteijts, Oostenrijkse en Franse Nederlanden,  
alsmede door de provincie van Zeelandt, vervat in  
brieven, houdende aan mijnen vriendt, en behelsende 

d'1e: voorgekomene van Amsterdam tot uit Antwerpen  
de 2e: dat van Mechelen tot uit Brussel 
de 3e: dat van Gent tot Middelburgh in Zeelandt 
de 4e: dat van Middelburgh tot weder uijt Middelburg 
de 5e: dat voorgekomen is Zeedt t vertrek uit 
Middelburgh tot Rijssel 
de 6e: dat van de komste te Rijssel tot in Valencienne 
de 7e: dat van de komst te Valencienne tot in Spa 
de 8e: dat van de komst in Spa tot in Aken 
de 9e: dat van de komst in Aken tot wederom in 
Amsterdam 

folio 60 

Reijsgenoten:  

Jan Deutz. kerkmeester van de nieuwe zijdscapelle 
t'Amsterdam 
Nicolaas Warin Anthonijsz. 
Jan Jacob van Beaumont  

met een reijsknegt.  

folio 61 

Veel g'lerde vriend 

Alzoo mijne twee reijs compagnons te Lijden, 
studeerden 
zoo was de grote vacantie tot het doen van desen togt, 
voor 
haarld. de bekwaamste en die tijd was voor mij ook van 
de  
meeste convenientie.  

D'afspraak was dat ik haarl. den 7 deser te Rotterdam 
zoude vinden, dus vertrok ik des daags te voren met de 
delfse vragtschuijt omtrent ten 3 uuren uit x stadt 

Vrijd. 6 julij 1764 uit Amsterdam  

Ik had een seer aangename namiddag en avondt. 
Van een der schuiten die den nieuwe haring aanbraght 
bekwamt den schipper onder wegens omtrent bij Alphen 
de proefs van dien, deselve wierd 
spoedig opgemaakt, maar was vrij zout. 
De nagt wel met rust gepasseert zijnde kwam ik nog  
zoo tijdig den 7 te Delft dat ik nog profiteeren kon van  
de schuijt van zeeven uuren op Rotterdam, dus ik daar 
ten 9 uuren aankwam.  

(7 julij) 

Op d'Erasmus markt kwam de heer Warin mij tegemoet 
en communiceerde mij dat zijnld. en  
neeff deutz. inclineerden om met een jacht in de plaats 
met 
voitures de reijs op Antwerpen te doen, het besluit wierd 
aanstonts universeel, zoo dat eer ik int zwijnshoofd trad, 
't signaal accoord met den verhuurder van 't jacht 
gesloten 
was. 't jacht wierd door den castelijn van 't gemelde 
logement geproviandeert. Immiddels kwam 
heer Deutz, die met wandelen was, te huis en wij 
vertrokken 
ten 11 uuren van Rotterdam. Die stad, naa 
behoren met 5 schoten, hebbende gesalueert, zette wij  

folio 62 

1764 den 7 julij. Dordrecht 

onder zeer aangenaam weeder en met voordelige wind 
naar Dordrecht, daar wij met zeer veel contentement 
ten 2 uuren arriveerden.  

Wij gaven order tot het kopen van een zootje voorn, 
terwijl 
bezigtigden wij de stadt, bijzonder de schone grote  
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kerk  

Het is een voortreffelijk gebouw. Het gewelf is geheel 
van steen 
't welk op 56 zuijlen van grauwen arduijn rust.  
De ommegangen of processien der roomsche geestelijke 
vind met verbeeld in kunstig snijwerk ter weer zijden  
van het choor.  
x zig een denkbeeld van de grootte der kerk formeen 
wanneer x gelieft te weeten dat de zuijlen omtrent 30  
voeten van den anderen staan, dat het middelste 
gewelf over 't kruijs met den grond gemeeten 82 voeten 
hoog is, en dat de kerk met den toren 331 voeten hoog 
en 125 voeten breedt is. 
De toren is zonder spits maar de schetz daar van is 
verbeeld 
een schilderije, naast het orgel hangende.  
Men was er beezig een nieuw orgel, in den smaak zoo 
als 
Haarlemse te maken.  
Zeekere heer Diodati in x dien overleeden en te 
Dordrecht 
boven, heeft aan deze kerk een aanzienelijke zomme 
geld 
gemaakt om daar uit schotels en beekers ten gebruijke 
bijt Heijlig avondmaal te maken. Daar met zijn dan 
3 goude schotels en 4 goude beekers toegestelt.  
Ook heeft men een gedeelte van 't geene die nog 
overschax  
besteld tot goed maaking van het fraye kopere hek 
't welk het choor van de kerk afsluijt en op eene 
pragtigen marmeren voet rust.  
Men vertoonde ons het goude doopbekken dat fray wat 
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denk niet dat ik vergeeten zoude x en mij te herinneren 
den 
voortreffelijken marmeren predikstoel, tot x op den 
binnen amstel, 
door den heerhouwer Asmus Frauen vervaardigt, 
deselve is nu hier in order en werd reeds zedert een 
geruijme  
tijd gebruijkt (tu vide in posterium) 

De kopere leuning, weet x is mede a costij den geelgieter 
Pieter Rockens bij't zaagmolens poortje gemaakt, 
deselve 
is zeer fraij. 

Bijde dese stukken hebben wij doe te ter gemelder 
plaatse vervaardigt 
wierden, en wel d'eerste meer dan eens bezien.  
De kap is van cajaten hout zoo't mij voorkwam, men kon 
niet zien hoe te gehouden werd of waar aan te rake 
hangt. 
Deselve is zeer wel en proportioneel gemaakt. 
Voorts heeft dese kerk veele deftige grafsteeden van 
d'oudste Dordrechtse 
stamhuisen, waar onder ook die van mijne bijzondere 
kennisse zijn.  

Wij traden ook eens ter loops op 't stadhuijs dat onses 
bedunkens niet 
veel bijzonders hadde (Dietmeer p. 432)  

Ten 3 uuren stapten wij weder in ons jacht, salueerden 
de stadt 
naa behoren, en aten onse vorens met smaak.  
Zeijlden voorts over 't Hollands diep off Moerdijk en 
passeerden 
ten 5 1/2 de Willemstad.  

Hier werd overwogen off men nu niet Zeeland zoude 
insteevenen. 
Maar men besloot de voorgenomene route te vervolgen, 
wij  
zwenkten dus lings op, en zette den cours na Bergen op 
den Zoom, 
konden evenwel desen dag zoo verre niet komen, dus 
lieten wij  
't anker vallen voor Vianen ten 10 uuren.  

Dit Vianen is het veirhuijs daar men van Duyveland naar  
't eijland Tholen overvaart.  
Het weeder was vrij koel en koudt.  

Naa het avond eeten ens ter ruste hebbende begeven 
wierd het 

!197



anker den 8ste des morgens vroeg ten vier uuren 
wederom geligt 
dus spede den wij nu naa s'lands beroemde, dog tefens in 
den  
jare 1747 zoo wonderlijk overgegane vesting, Bergen op 
den Zoom 
voornoemt, daar wij ten 8 1/2 uuren aankwamen, naa dat 
wij om  
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Omtrent 1/2 uur zeer digt aan 't hooft hadden 
doorgebragt x  
geduriglijk te wenden om het voorz. hooft te raamen 
moeijelijk zijn domtijts dese stromen bij aflopend x  
wij betrokken het logement 't molentje op de markt.  

Wat zal ik nu doen, mijn vriendt, zal ik zelf en mij x  
heeren, met ons, d'een den anderen te herinneren het 
nodeloos 
ongeluk (of ongelijk) dese ontzaggelijke sterkte ten tijde 
x  
overkoomen. Wat zoud 't baten? In onse x  
zongen wij van troijen: 
Infandum regina jubes renovare dolorein 

De posteriteijt, mogelijk, zal vrijer, dan wij in de ware 
reeden 
waarom dese andersins onwinbare vesting (gelijk desen 
ook niet gewonnen, maar, wonder raar, door den vijand 
ingewandelt  
is) moeste overgaan, zeggen: 
rara enim temporum felicitas, ubi sentire quid velis et 
quid 
sentis dicere licet. 
en daarom, amice, als nu, zoo wijnig als mogelijk is.  
Ook hebben wij reeds op pag. 3 te zamen gecaut wie de 
x  
aanlegger deser seldsame fortificatie is. 

De kerktijd was op handt, dus lieten wij aanstonts bij 
den  
heere prince van Anliald, die thans 't guarnisoen gebood 
audientie vragen, en bekwamen dus spoedig permissie 
tot 

het bezien der werken.  

Dus wij gelegendheijd hadden omme zoo van zijns 
als van d'ordonnance, die de heere prince ons had  
gegeven alle nodige eclaircissementen te bekomen.  
Ende derhalven met veel nut en dus zeer ten onsen 
weetgierigen genoegen  
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kaarsligt de onderaardse en andere gangen, ofte wel het 
verwelrens 
gebruijk van deselve, weeten konden.  
Ten 11 1/2 uuren deden wij bij mijne hieden van stapele 
een  
visite, onder een glaasje mallaga wijn. Haarld. 
informeerende 
zig zeer na de evengenisch familie.  

Ten 12 uuren bezigtigden wij de parade, het stadhuijs en  
tamelijk gehavende kerk, (de grote kerk) die nu 
evenwel gelijk wij 
weeten, uit de zoo genaamde liberale gifte is gebragt 
in een staat van godsdienstig gebruijk. Vide p. 382 
wandelden voorts tot een uur doe wij wat aten, en ten 
2 uuren met een wagentje uijtreeden om de linie te 
bezien 
heeft van stapele reedt met ons.  

Stapten aant fort Rovere eens af en bezigtigden het 
selve.  
Dese formidable linie weet x is in den jare 1727 aan 
gelegt 
en strekt van Bergen op den Zoom tot bijna aan 
Steenbergen.  

De 3 forten die deselve verdeedigen Moermont, Pinsen 
en  
Rovere zijn genomet na heeren van regeringe, in die 
tijd, mede in bewind van zaken zijnde. 
De heer de Rover was burgemeester te Dordrecht. 
Wederop gezeeten reeden wij voort naa Steenbergen, 
ook die 
vesting bezien hebbende, spoede den wij wederom naa 
Bergen  
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op den Zoom, betaalden onse verleening, en lieten ons 
met het 
rijtuijg naat jacgt brengen.  

Met aandenken moesten wij remarqueren de veelvuldige 
blijken 
der musquet-kogels in de gevels der huijsen, die staan 
op de markt en int begin der straat, die van de markt 
na 't oude hof gaat, tot op de markt, weet x repousseerde 
't regiment van Deutz. de Franse nog, maar moesten  
door d'overnagt (en er waren dog reedenen waarom 
Bergen 
op den Zoom moest overgaan) buijgen, sauverende 
intussen door  
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door desen helden daad, de geheele staf en het grootste x  
van het guarnisoen dat zoo treffelijk gestreden had, dog 
een schaamteloose wijze te leur gestelt wierd, zoo danig 
het zig nauelijk in de linie retireeren konde, jua gex  
en al gemaskereert zoude zijn geworden, indien het 
gemelde regiment van Deutz. die gem. maneuvres niet 
hadde gedaan. Dit regiment weet x was in  
de defensie zoo zeer vermindert, dat het die dag 
zoude uittrekken en daarom zeer vroeg op de x  
zijnde, moeste het op de gezegde manier, nog aan het 
gevegt, en smolt dus nog deerlijk reddende gelijk x  
hebbe, de generaals en 't grootste gedeelte van de bezetx  
van de plaats, de sortie filenius namentlijk, waar door 
den vijant inkwam en die x  
door een mensch kon gesloten zijn geworden, hebbe in 
x op bovengen. p. 3 gesproken. 

Maar zagt vriendt, wij hebben malkander immers, zoo x  
(pag. 64) belooft, de x van, die verfoeijelijke zaak niet te 
willen rex  
veeren, dus dan nu weder ter zaake. 

't was circa 7 1/2 uur doe wij wederom int jacht waren. 
Wij 
waren over onsen dag uitneemend content. 
Wij zette den alwederom met favorabele wind, onse 
cours 
voort tot Lille, voor die sterkte lieten wij ten 9 1/2 uur 

het anker vallen, mogten niet verder varen want 's lands 
commisen, komen zoo laat niet aan de vaartuijgen ter x  
teringe.  

9 julij 

Het was den 9 reeds 6 uuren eer dezelve blijken van  
komste gaven, dit verveelde ons deeden om een bood x  
daar in getreden zijnde, roeijden wij na de wal, en 
bezigtigden 
dese kleijne fortres. 

Met schone gezigt van de wallen over de Schelde na 
Liefkenshoek 
en Antwerpen, alsmede over de landerijen naa Stabroek 
(welke heerlijkheid x weet, dat mijnen heer 
bewindhebber 
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de heer Nicolaas Geelvinck toe behoort) gevoegt bij het  
aangename weeder gaven goede reedenen, waarom ons 
desen uitstap geensins berouwde, en dus zeer wel te  
vreeden naat jacht (dat intussen door de commiesen 
bezogt was) weder keerden.  

't was 7 uuren doe wij het anker ligteden.  
Wij voeren voorbij S. Philips, daar wij door Oostenrijkse  
commiesen gerechergeert wierden, dese fortresse is 
gelegen tegen over St Marie, en arriveerden ten  
8 1/4 uuren te Antwerpen, nadat wij alvorens, int 
aankomen de stadt gesalueert hadden.  

Wij betaalden onsen capiteijn met 8 ducaten. Behalven  
de saluten, waarvoor wij 6 x per schot debourceerden,  
en betrokken, het logement le grand  
laboureur op de Mere of Meire dat is op de grote markt.  

Nag behoorlijke verschoning maakten wij ons gereed 
tot het bezigtigen deser stad, hare gebouwen  
en environs.  

Wij namen een gids die ons geleijdede naa de 
cathedrale of Lieve Vrouwe kerke  

!199



deselve is een allervoortreffelijkse gebouw en bezit 
schatten 
zoo van zilver en goud als wel bijzondere van 
uitmuntende 
schilderijen merendeels geschildert door den 
wereldberugte 
Pieter Paul Rubens of Rubbens, maar wij moesten dese 
beschouwing afbreeken omdat voornemens waren aan de  
gemeene tafel te eeten moesten dus ten 1 uur te huys 
zijn. Ik zal er x van naderhand meer van zeggen  
intussen dient dat desen beroemden man Rubens 
begraven  
legt in eene bijzondere capelle in de St Jacobs kerk, x  
zijn leeven en luijsterrijke daden wat x kan men  
x algemeen wonderb. opt articul Rubens te 
raken. Ziet verder hier na op pag. 85 
onder onse dit genoten waren 2 Rotterdamse heeren  
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van hun Brabants reijsje, waartoe 18 dagen besteed 
hadden 
retourneerden zij. Zouden morgen na Rotterdam keeren.  
Wij hadden over tafel x dat meer door mensen, ,die 
daarmede 
alomme kunnen kost winnen aan den reijsenden x  
in de Brabandse logementen geoffereert, maar dikwils 
gerefuseert werd.  

Na de middag begaven wij ons weder na de cathedrale. 
Ik heb x  
zoo even belooft van dit praal gebouw nu meer te zullen 
zeggen 
maar ik kon mij in desen zeer bekorten met x te wijsen  
naar een boekje (dat al mij accuraat dees kerk en 
verselven 
voortreffelijke cieraden beschrijft, ik voege het selve tot 
uwe bedenkinge 
hier nevens, men koopt het door den clariger van de  
kerk die er denk ik dan een tamelijk billijk winstje op  
heeft.  

Dat boekje: geinstituleert: beschrijvinge van de 
schilderkunst en beeldhouwerije 
in de kerken en kloosters van Antwerpen, x  

van alles onderregten dus ik onnodig werk zoude doen x  
te verhalen en sulx minder precies dan x daar 
pertinentelijk te  
kundt. En, zoo van de schilderije, als glasen x  
en kostbare remonstrancen, dat zijn de vertoonsels of x  
waar mede het geconsacreert ou wel vertoont, en 
waarmede 
de zeegen aan de knielende Roomse gegeven werd)  
gelijk ook nopens de altaren en portalen, item omtrent de  
xting en lotgevallen der kerke na genoegen onderregt 
werden 
gij moet dat boekje leesende niet nalaten te letten op het 
volgende 
1. dat ijder pijlaar een autaar heeft door een of ander 

gilde gex den tuijn dat is het marmere of houten hek 
om den selven is verciert met konstig beeldwerk 
betrekking hebbende tot het gild. Door wien en ten 
wiens behoeve dien altaar gemaakt en dienstig is. 
Zoo ook de basrelieffen ende de autaarstukken 
hebben al meerendeels relatie tot het werk van 't 
gilde. Zoo vind x op fo. 9 h 13 den autaar van 't 
schermersgilde agter de kandelaren verciert met een 
voortreffelijk basrelief langs yder kant van den 
autaar Gideon, en boven op de formx ende den 
engel van Gideon, ent autaar x  
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verbeeld den val der engelen, men maakt dit alles op het  
voorn. gilde toepasselijk, maar de deegens floretten en  
zwaarden in den gemelde tuijn zijn dunkt mij 
meer spreekende.  

Voor dit autaar stuk staande doed men den 
vreemdelingen 
opmerken, de wespe door Quintijn Mattijs, die anders 
van ambagt een smit was, op de mil van een der gem.  
engelen geschilderd, 't stuk selfs is van Franciscus de  
Vriendt gezegt Floris en word gehouden voor geene der 
minste 
ni dese kerk  

't geval van de wesp zoude dit zijn:  
de smit was verlieft op de dogter van Floris, maar 
leed refus 
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zij wilde wel een schilder maar geen smit hebben.  
Hij verliet de kamer en 't ambeeld, toog na Italien en 
vorderde 
binnen 4 jaren zoo ver in dese gerequireerde kunst 
dat hij wederom gekomen eene nadere visite bij 't 
bemind 
voorwerp afleijde, en in de schilderkamer van haar 
vader 
dit stuk vindende, dese wesp schilderde.  

Floris te huis komende was er zoo over opgetogen dat 
hij, 
nadat van zijne dogter den minnenden kunstenaar 
ontwaar 
was geworden, het huwelijk als nu consenteerde.  
De auteur van het boekje, le peintre amateur et 
curieux, trekt  
dit verhaal pag. 226 in twijfel. 

Zeker ist dat dese Mattijs of Matsijs een kunstig smit 
geweest is, en dese wesp werd hem alomme toegekent,  
laat 't dan met 't vrijages werk zoo geweest 
zijn alst wil.  

buijten de kerk aan den toren vind men een epitaphius 
't zijner eere en gedagtenis, onder zijn beeldtenis 
vind men dit vers: 
commibalis amor de mulibre fecit apellem 
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doe hij nog smit was, had hij een ander kunststuk 
vervaardigt,  
het kunst en cieraad volle eijserwerk, namentlijk 
boven den put die is opt pleijn voor den toren.  
Dit stuk is geheel met den hamer zonder veijse gemaakt 
't dient gelijk x denken kund om den emmer er door op 
te  
halen en weder te laten. En meriteert gezien te werden 

2. de kapelle van het hoogweerdige, bijzonder het 
marmere hek representerende de strijdende en de 
zegenpralende kerk. Maar x wert dat die 
gesublimieerde woorden in de Roomsche kerk 
beduijd den twist tegen, en d'overwinning op de 

reformateurs. Maar vooral moet gij letten op den 
marmeren communiebank en autaar in dese kapelle 
en niet vergeeten den tabernakel op den autaar. x 
zult mogelijk zoo min als ik eer men 't mij x 
weetene wat eenen tabernakel in een christenkerk 
is. Dus dient dat 't is, dat kofferken waar inne de 
remonstrant met den auwel op gelsoten werd, des 
nagts en als niet ter tone gestelt of in de x geheesigt 
moest werden. Desen tabernakel verbeeld d'arke des 
verbonds ziet en beschrijvinge van int eerstgemelde 
bokeje pag 10, nr 16 17 18 daar zult gij vinden dat 
de remonstrant in de capelmeesters kamer nr. 21 
vermeld, hebbe ik mee geweest en nijmand van ons, 
als ik eens weer kom en dan gelegendheijd heb zal 
ik mijn nieuw boek van dees broederschap 
waarinne de kant teekeningen van verscheijdene 
keijsers, koningen en vorsten x fraije minituuren te 
vinden zijn, te blatteeren, zoo ik  

folio 71 

Zoo meer dan patientie.  

3. gij moet vooral letten op het stuk d'afneming van 
het kruijs, 't is geplaast aan de regterhandt wanneer 
men de zuijd deure inkomt. 't word voor 't 
voornaamste in dees kerk gehouden. Ziet nr. 27. 

4. ergert x niet als gij in de kapelle der schoolmeesters 
in het autaar stuk, verbeeldende den Heijland onder 
de leeraars, vind de beeltenissen, zoo als Luther, 
Calvijn en Cralimus, doorgaans verbeeld werden. 
De schilder dagte daarmede de ralsche leeraars, 
daar christus mede handelde, 't best te kunnen 
vertonen. Andersins wist hij wel dat die ketters van 
later datum waren  

5. opt choor moet men admireeren dat 't autaar, hoe 
groot ook geheel op zig zelven staat zonder 
geankert te zijn of ergens tegen te rusten. Boven in 
de cornis komt eenen ouden man halver lichaams 
met uijtgebreijde armen uijt en als zeggende: dese 
is mijnen geliefden zoone hoord hem, want wat 
lager, staat den Heijland, omtrent levensgrote, in 
eene nisse met de duijve boven zig, alles is van wit 
marmer, dat zeer wel voldoed doordien den autaar 
van zwart marmer is. Nopens het autaar stuk ziet nr. 
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63. Maar 't boekje spreekt niet van de konstige 
beeltenissen van verschijdene bisschoppen op 
hunne grafplaatsen agter en ter zijden desen autaar 
te bezien.  

6. In de kapel van de lieve vrouw is den wit marmeren 
altaar met de basrelief ager de kostbare kandelaar 
aller uijtmuntend, ziet nr. 70 en gelooft dat als gij 
zulk werk ziet tegens den hiervoor op nr. 63 
gemelden Dordrechtse predikstoel, den 
laastgenoemden van  
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van of door zodanige meesterstukken als men hier ziet 
geweldig 
veel verschilt. Evenwel ik raisonneer x  
naar mijn kunsteloos begrip, en ik scrijf aan 
mijn vriend en dus vrijmoedig.  

Dese kerk heb ik te kennen gegeven, werd genoemd 
Onze Lieve Vrouwe kerk,  
en is ook aan deselve ter bescherming 
toegewijd. Evenwel is dese evengemelde kapelle 
tot bijzonderere godsdienst van dese maagt geschikt  
verwonder x dus niet dat alles hier van eene sigtbare 
kunstigheijd is.  

Dese kerk heeft de woede, der voor de reformatie, zoo 
nadelige 
beeldstormerije, bijzonder de predikstoel waar aan men 
de 
hakkingen en houwingen met houwers etc. eijdelijk 
zien kan, niet kunnen ontduijken. Ziet nr. 6.  

De lengte van dit onschatbaar gebouw is 500, de breedte 
200 
en de hoogte 360 voeten, de ondersteuning geschiedt van  
binnen door 126 pijlaren zonder dwarsbalken, met  
van buijten zijner verschijde boogswijze contreforces 
die 't gebouw steevigen.  

De architect is wel geslaagt in het brengen van het ligt 
zoo een gevaarte, 't welk zeeker iets bijzonders is.  
Voort choor staande en na boven ziende, ziet men  
eene dome of coepel, welkers structuur en licht 

beschouwens waardig is, en vooral ook het plavond 
Maria hemelvaart, kunstig verkort vertonende ziet nr. 62 
 
De toren is 466 voeten hoog, 't kruijs dat 15 voeten 
hoogte heeft, daaronder begrepen. Men heeft  
er 96 jaren over gebouwt.  
En hoe hoog deselve ook is zoo is deselve wel verre van 
dik en  
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lomp te zijn, dit is zeer te admireeren. Nopens het 
meerdere 
als namentlijk dat ijder wijzer 94 voeten int rond en  
dus circa 32 voeten in hun diameter groot zijn en  
wat wijders de bouwing en fata zoo van toren 
als kerk kan x int gemelde boekje p. 31 en 2 teregt 
raken, daar x ook berigt van 't capittel der  
canunnikken x berigt kunt bekomen. En vooral  
dade ik x komt 't kijken.  
Ziet intussen nopens de gemelde 2 uurwijser en toorens 
hoogte, hierna nr. 74 
en nopens de geheele kerk en schilderije het hier  
vooren op fo. 69 aangehaalde le peintre curieux  
pag. 223-245.  

Wij verlieten dan nu dees kerk tot morgen om als dan de  
misse  te zien bedienen en gingen nu na het  
stadhuijs.  

Dit gebouw heeft veel rapport op dat van Amsterdam, 
wat de  
bouw order van buijten aangaat, evenwel x weet dat ik 
geen 
architect ben, ook noteere ik maar, zo als 't mij voor 
komt 
't is gebouwt 1560 dus 80 eerder dant onze.  
Het is van blauwen arduijn. Van agteren is het aan een 
hoek,  
zoo ik calculeere aan den noordwesthoek ist vrij 
beschadigt 
eeven als of er op geschoten is. Onser gids wist er geen  
reeden van te geven. Mogelijk is zulx toegekomen bij  
eene inneeming van de stad of eene andere publicque 
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oneenigheijd, te meer omdat op die hoek een straat 
uijtloopt 
waardoor de menigte met hun schiertgewee kon 
gedrongen zijn 
en de musket kogels die splinters veroorsaakt 
hebben even als te Bergen op den Zoom daar de  
huijsen aan den beginne van die straat, daar 't regiment 
van  
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van Deutz. den Franschen vijant resestentie bood, door 
de x  
haar kogels zeer beschadigd zijn gelijk ik x reeds 
tevooren 
op pag. 65 verhaald hebbe.  

Op de pleine of markt voor het selve, legt in de  
straat steenen gedeuteert met witte keijen de welke  
van den toren van de cathedrale. Zoo even  
heb ik x over den diameter van desen wijser, gex  
ook nopens de hoogte van den toren onderhouden, 
omtrent 
laasten moet ik x evenwel nog iets mede deelen, x  
men ons verhaalde.  

Dat er namentlijk, eene weddenschap zoude wezen 
gedaan 
den eenen zoude, in den tijd dat de andere eene reijs naar 
en wederom van Parijs na Anwerpen deed, den toren x  
ses malen kunnen opklimmen en afgaan en hij  
x t ook hebbende het nog maar 3 maal gedaan en  
den anderen van zijnen parijischen al weder te rug was.  
 
Van binnen is het stadhuijs verciert met uitmuntende 
schilderijen, wel aangaande ik x rade bij het  
besigtigen, de gemelde boekjes le peintre curieux p. 20 
en beschrijving van de schilderkunst van Antwerpen 
97 seq in de hand te neemen. x zal er x  
bij vinden, ent spaart mij moeijte van verhaal.  

In de raadkamer zult x vinden eenen vrij x  
ren altaar, in de roomsche landen vind men 
merendeels op den raadhuijsen eenen altaar men doet 
de mis voor dat de regeeringe haar deliberatien begaan. 

Boven desen autaar leest men: 
Supremo judici advocato et redemptori S. P. Q.  
posuit, 1694 

Dese heijlige plaatse is van de kamer afgeschoten door 
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een zeer fraij koper hek, naast het selve is van d'eene 
zijde 
een uure en aan d'andere zijde een dag wijzer.  
Onder de schoorsteen die tegens over den autaar is, staat 
tegens de plaat (alzoo er nu niet gestookt wierdp een  
schilderij verbeeldende een spot met vuur, aan welkers 
eene zijde zit een kind, 't welk zig brand en schruijt  
aan d'andere zijde ook een kind dat geobrueert werd met  
papieren en proces stukken, met dit bijschrift:  
litibus et igne mak luditur. 

In een kamer daar men, zoo ons berigt werd, de 
vonnissen  
pronuncieert zijn diverse kasten, op wlekers paneelen  
eenige extracten van wetten uit 't corpus juris 
staan, met goude letters, 't spijt mij dat ik se niet  
geciteert hebbe.  

Voorts zult x er wel mijne vertrekken maar geen 
kostbare  
meubels vinden.  

Vant stadhuijs wandelden wij naar d'oudste kerk der 
stadt, die  
van St. Walburgus, namentlijk, en daarom ook bij 
verkorting,  
de burge of burgerkerk, door de wandeling genoemt.  

Wij hebben daar niet veel kunnen zien, om reeden dat de  
meeste schilderijen met zwart waren behangen, ter zake  
dat er een voorname begraven zoude werden, dus ik x  
wijzen moet tot het meergen. boekje van d'Antwerpe  
gebouwen p. 35.  

Wij vervolgden onsen weg na de kerk der 
predikheeren.  
Ook hier konden wij niet veel zien, men was er beezig 
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met schoon maken, dus moet ik moet ik x  
al wederom wijzen na't zoo even, genoemde boekje 73.  
Daar zult x op nr. 7 gemeld vinden het stuk van de  
geesseling door Rubbens, dit laat men den x  
als een der uijtmuntende opmerken 't is ook fraij 
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men geleijde ons, dient halven naar buiten de kerk, naar 
binnen Calvarienbergh. Dit is een rots gemaakt 
als van grotwerk. Zij verhaalden ons dat het gemaakt 
was naat model buijten Jerusalem, door eenen 
van hun expresselijk aldaar in loco afgeteekent.  
Ik weet niet dat de Heijland op een grot gekruijst is, 
evenwel 
vertoont men dit hier.  
Onder dese grot rotse ziet men het heijlige graf met 
bijschrift: ziet de plaatse daar hij geleegen heeft.  
Daar naast aan is ook het vagevuur waar in de menschen 
deerlijk kuijken wegens den fellen brandt, maar zij 
branden niet, want zij zijn van steen.  
Een derselven steekt de handt buijten of door de eijsere 
tralie, om een aalmoes, zoo ik denk om voort gex  
men in die hand legt ziel-nissen ter spoedige  uitkomst 
uit dese plaatse der peijniging.  
Rondsom dese rots zijn geplaast de beelden der groote 
en kleijne propheeten, en zoo ik geloof ook van de  
patriarchen, item van d'evangelisten en apostelen 
alle op hunne pedestallen, beroemde meesters hebben 
desen 
vervaardigt.  

Van hier begaven wij ons naar het waterhuijs.  
x gelieve te weezen geinformeerd dat het water van de 
Schelde x  
d'eb en vloed van de zee zout is, en dat de fonteijnen of 
putten in  
de stad niet genoeg zoet water aan de brouwerijen 
kunnende  
verschaffen, men op middelen van voorzieninge heeft 
moeten 
weezen bedagt, en hier in heeft den uijtvinder van dit 
bezienswaardig 
kunst stuk, met name Gilbert van Schouburg 
gerendeert.  

Het soet water werd uit Herenstalsche vaart, door een 
buijs 
onderaards door 't land, de stads gragt muur en door een 
goed gedeelte  
van de stad lagt gelijed in een grote bak of put die  
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onder dit gebouw is, en waaruijt het bij continuatie 
door een konstige kopere ketting (dewelke bestaat uit 
40 emmers, waarvan er 20, vol zijnde, opwaard enzo 
leedige nederwaarts gauw, terwijl een moole die door 
een  
of meer paarden omgedreeven werd, dese beweeging 
versaakt)  
opgetrokken en in een ruijme kom, die boven 
in dit gebouw is, gestort werd. Van daar werd het  
door verscheijdene lode pijpen gevoert naa de 
brouwerijen,  
die alle, omstreeks dit waterhuijs, zijn moeten, en daar 
(ijder brouwer de kraan van zijn pijp opent, in het voorn.  
Herenstals zoet water zig ten ruste maakt.  

Ik zal x die ten Marlij geweest zijt, en daar dat 
wonderstuk 
van waterlijding, 't welk desaugliers (ziet tegenw. staat 
van Frankrijk P. 669) wijdlopig bescreven heeft, met 
attentie 
bezigtigt hebt, niet langer met een verdere bescrijvinge 
van  
dit waterhuijs ophouden, als x hier komt zoo wil ik  
x evenwel wel geraden hebben om het bezien, ik  
denk niet dat x zig die moeijte beklagen zal.  

Wandel, intussen, nu, met ons, naa het Oostershuijs.  
Alhoewel van de tegenswoordige omstandigheeden van 
dit gebouw 
't welk men ook het huis der Oosterlingen noemt wel 
niet veel te  
zeggen valt, zoo denk ik, evenwel, amice, dat 't x en mij 
niet  
onaangenaam weezen zal dat wij, ten eijnde tot de 
kermisse 
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van de reeden of gebruijk waartoe het gebouwt is des te 
beeter te 
komen, malkanderen de vorige tijden eens herrinneren,  
en wel bijzonder de zaken der Hansee-steeden.  
zelx: weet dat die hanse-steeden (want zo spelt of scrijft  
men deselve ook) waren, zeekere aan zee of scheeprijke 
rivieren geleegene steeden, in Duitsland en in de 
Noordse rijken dewelke  
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wij intussen zullen als x 't niet euvel neemt 
eens gaan naa de bibliotheecq der Minderbroeders 
of Recolleten, de kerk aangaande  
wij ze ik x alwederom na 't voorn. boekje x  
de voorz. boekerije is vrij wel voorzien, wij  
sleeten er eenige tijd, bijzonder zogten wij naa 
de prohibit of verbodene boeken, maar vonden de  
selve in eenen hoek afgesloten met superscriptie: 
prohibiti et controverti, dus dan mijn vriendt, x  
wilde niet duden dat wij wierden ketters groter 
dan wij reeds zijn. 

Weshalven wij dese bibliotheecq verlieten en naa  
de beurs wandelden.  
Doe wij gisteren, uit ons jacht gestapt waren,  
nat logement gingen, passeerden wij de beurs 
en remarqueerden doe al, dat deselve met gras 
begroeijt was, uijt genomen een voetpadt dat bij  
continuatie door 't overgaan gebeesigt werdt. 
's werelds magtige bestuurder verhoede dat sulx 
onse beurs oijt overkome.  
Trouwens wij weeten de middel oorsaak van den  
deerlijk verval van Antwerpens handel.  
Het huijs van Oostenrijk, doe maals op den Spaansche 
throon zittende, heeft al te laat, en zoo ik hoop 
voor altoos onherstelbaar, zig over hun wreeden 
handel, waardoor de 7 vrije landen, zig van  
een tijrannie hebben moeten ontdoen, beklaag 
albas onbezonnenheijd deed de voornaamste kooplieden 

folio 79 

naar ons Amsterdam en elders wijken, de Staatse 
maakten zig al vroeg meester van de schansen 

op de Schelde, en belemmerden alsoo de commenie 
ten uijtersten. Maar de voornaamste doodsteek 
werde dese stad toegebragt door de vreede van  
Munsten 1648, waarbij bedongen werd, dat geene 
scheepen 
zig uit zee naar Antwerpen mogen begeven, maar hun  
lading in de vereenigde landen moeten lossen, en alsoo 
met kleijnder vaartuijgen naar Antwerpen gevoert 
werden,  
en dit noemt men dat de Schelde gesloten is.  

Deerlijk, derhalven moet 't het huijs van Oostenrijk 
spijten  
dat het dese stad, voorheen een der neeringrijkste 
koopsteeden 
van gansch Europa en de koninginne 
der koopsteeden genoemt, nu, en sulx door toedoen 
van een violente staatkunde of liever dwaaze 
superstitie 
en geweetensdwang, te moeten zien in  
een staat die na de vorigen blocij-staat in't minste 
niet gelijkt.  

Voorheen gebeurde 't dikwils dat er gelijktijdig 2000 
scheepen voor lagen, nu mag er gelijk zoo even  
gemeld hebbe, geen zeeschip komen en het  
getal van andere klijne scheepen is ook zeer 
kleijn, immers men ziet er niet veel te gelijk.  
Voorheen verhaalt men had zeeker koopman Jan 
Daens, een millioen goudt aan Karel V geleende.  
Hij nodigde, eenigen tijd daarna den keijzer te gast, 
onthaalde 
hem treffelijk, stookte de geheele dagh een caneel-vuur 
en besloot dit onthaal met de obligatie of 
schuldbekentenis 
des keijsers op dat voorz. vuur te leggen ende 
te doen verbranden. Nu vind men zulke kooplieden 
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te Antwerpen niet meer, jaa men kan op straat 
niet zonder continuelen aanspraak der bedelaars gaan.  

Er zijn evenwel nog veele rijke en aanzienelijke families 
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en Antwerpen is en blijft een aangename plaats, 
bijzonder 
wegens haare pragtige kerken, wel deegelijk  
waardig te werden bezien.  

De menschen zijn er zeer beleeft, de logementen vrij  
goet, en men heeftgenegendheijdt voor Hollanders en  
derzelver ducaten.  

Maar vriendt, dewijl 't gemelde huis van Oostenrijk 
't welk voorheen roemde, dat de zon in haar rijk nooyt  
onderging, ziet hier ha fo 295, en zig nu van  
allen grooten handel uitgesloten ziet, ist wel  
vreemdt dat het zelve bij alle gelegendheijdt lust toont 
om hun voorspoede wederom op zee te bevorderen.  
Waarvan het blijken gegeven heeft in het opregten  
van een Oostindische maatschappij 't Ostende 
dog met welk een geringe uitslag is bekendt 
en te zien in de tegenw. staat van alle volkeren 
20 deel p. 396. Ziet ook hierna p. 188 
en waarvan het ook nog blijken doed in bijde zeehavens 
trieste en x aan schier-eiland 
x in de golf van Venetien, doende in de  
haven van Porte x een scheepswerf aanleggen 
en stellende voorts alles int werk wat ter bereijk 
van eenen florisanten handel zoude kunnen  
strekken, dog niet dan onder gedinge tegen 
kanting der Venetianen die zig de heerschappij 
over de geheele Adriatize Zee toeeijgenen 
welaangaande te zien is, gelijk x weet  
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in Hubners Geogr. 2 D. p. 55 maar laat ons 
verder gaan, hondt mij desen uijtstap ten besten 
denkt dat ik 't tot mijn uijtspanning notere 
zoo deerlijk, wat de beliging aanbelangt, de beurs die 
anders een wel geschikt gebouw is, ziet het boekje 
pag. 90 beneden is, zoo zeer schoon en besienswaardig 
zijn derselver boven vertrekken, die dienen tot x  
voorname zaalen die pronken met uijtmuntende  
marmer borstbeelden van voorname perzonages 
en patronen deser edele en verrukkelijke komst.  
x zult daarvan eene opstellinge vinden in het voorsz.  
boekje pag. 91-96. Er is ook een toneel dat op  

zommige tijden gebruijkt werdt.  
Den avond gerakende deeden wij een wandeling over de  
schone, en een aangenaame gezigt over de landen  
naar buijten, uitleeverende wallen.  

Te huijs gekomen soupeerden wij aan de gemene tafel 
met eenen consul mulder, die met neef Pieter van de Poll 
te Parijs in een logement gelogeert heeft, hij reijsde 
naar Hollandt.  

Hiervoren (pag 67) heb ik x gezegt dat ons logement 
staat op de Meire, eer ik nu gaa slapen, moet ik x  
nog zeggen, dat dese ruijme markt pronkt met een  
groot metale crucifix hoog 33 voeten of d'arduijne 
trappen die tot een cierlijk voetstuk dienen daar onder 
begreepen 
zijn weet ik niet, het is eerst nr. 1635 gemaakt 
indien 't nu waar is dat het metaal waar van het  
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berugte standbeeld van Duc d'Alva, (wesaangaande 
nog iets hier na op pag. 91) gemaakt is geweest hier 
tot geemployeert is gex gelijk men verhaald.  
Zoo moet het grijs nog al eenige tijd zijn bewaart. 
want x weet, dat het reeds 1574, onder den landvoogd, 
Don 
Louis de Requelens, die alst ware hiermede zijn 
landvoogd 
begon, is afgeworpen, en dat het wel, ergens in eenen 
hoek, nog tot 1577 bewaart, maar doe voor den drigh 
gehaalt,  
en ten eenen male verbrijselt is. Ziet vaderl 
hist 6 D. pag 291 en 7 D. pag. 164. 
Men leert op dit crucifix dat door verscheijdene 
biddende 
menschen nu en dan knielend ge environeert werd 
de woorden: sic cruce salus. Des avonds 
werd er een groten lantaarn die er aan vast 
voor ontstoken.  

Maar vriendt, ik krijg vaak ik wensch u goeden nacht.  
Gelijk ik ook hoop wel te slapen.  

Den 10 begaven wij ons, na den ontbeijd, na de 
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cathedrale op het oxaal of zangchoor, van waar 
wij in het groote choor konden zien de verrigting 
of bediening van de mis door een der choordekens 
met adsistentie van de canunniken en diacens 
alle voortreffelijk uitgedost.  

Van daar gingen wij na de jesuiten.  
Aller uitmuntend is dese kerk zoo omtrent den 
konstigen 
en tevens kostbaren bouw, als wegens de overheerlijke 
plavonstukken van den beroemden Rubbens, geweest 
tot den 18 julij 1718 als wanneer een felle brandt 
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Mids dan het choor ende 2 zijd capellen, die nog den 
vorige luijstes aantonen (ex unque leonem) overliet 
beelden bonden wij er gene, als op de gaanderije 
eenige borstbeelden, veel Aonijse borstbeelden van  
Roomsche keijzeren gelijkende ziet voorts 't boekje 
pag. 64-73.  

Maar bijzonder behaagde mij de St jacobskerk.  
Ende sulx van weegens het overvloedig en konstig 
uitgehouwene 
marmer, de balustrades en beelden van dien erts gemaakt 
verdienen eene beschouwinge die rust ter loops 
maar bedaardelijk en met behoorlijke opmerkinge 
geschiedt.  

x kan hier uit wel merken dat ik niet voorneemens ben, 
of 
ook in staat zijn zoude zeld er eene volleedig detail van  
te geven, kant 't zien en laat x door het geene int 
gen. boekje p. 38 segg gevonden werd geleijden, ik  
denk x zult dan mede admireeren inzonderheid.  

1. het meer dan levensgrote beeld van St Jacobs, 't 
welk op het groot autaar geplaast is. 't is van zuijver 
wit marmer, in volkomen bisschoppelijk gewaad 
uitgedost, de hemel waards gevestigde ogen en 
gesten doen het alst ware leeven.  

2. de voortreffelijke capelle daar den wereld 
beroemden Rubbens begraven legt. 't was de laaste 
dag van de jongst gepasseerde maant maij 124 

jaaren doe die begravenis geschiede, ik heb reeds 
hier voor op pag 67 met x over dien man gesproken.  
't autaarstuk in dees capelle is door hem selfs 
geschildert. Wonder schoon is het marmere beeld 
van Maria, doorheen int holien weder gebragt. Dit 
staat boven 't gemelde stuk. Zeekere canunnik uit 
dit geslagt gesproten, heeft dese capelle grotelijks 
verciert conform de grafscriften. Meer wil ik x van 
dese kerk niet zeggen, ik zoude eraan ter 
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gelegendheijd het misboek, dat zeer zindelijk in  
zilver beslagen was, op ons gemak zittende te  
bladteeren.  

Den tochstel van de gedane forming was er ook nogh 
de bisschop zeijde men ons, veegt zijne olie 
vingeren af aan brood en witte watten. Immers 
dit vonden wij nog op een zilvere schotel.  
Wij zouden nu malkanderen wederom ietwes van 
dit sacrament der Roomsche kunnen herrinneren 
en sulx uijt suijkers algem. historie 3de stuk  
42 b. en andere, maar dit zoude eene nieuwe uitwijding 
maken, en daarom nu liever niets meer. * 

Desen wegh is zeer plaijsant, langs deselve zijn  
niet alleen ipe en andere onsigtbare, maar ook 
vrugtdragende,  
als karssebomen geplant.  

Naa het gemelde thee drinken, 't welk op de 2de berceau 
eenen lindeboom geschiedede, reeden wij nog een  
stuk weegs naar Lier, retourneerden des avonds met 
den groten treijn der koetsen, die dagelijks op desen 
weg, den tour reijden.  

Aan de poort gekomen lieten wij onse voiture naar 
stal keeren en wij wandelden de glacis buijten  
om passeerden een poort, en eer wij gekomen  
waren aan die, dewelke wij intraden, ontdekken wij  
in stadsgragt, onder water, dog zeer duijdelijk en  
zeigtbaar de buijs die het water nijt de Herstalse vaart 
in het hier voren pag 76, gemelde waterhuijs brengt.  
Aan ons logement gekomen, ontmoeten wij de heer Jean 
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Philip Gilles van Amsterdam, wiens vrouw is Michel.  
Dees heer bezogt hier zijn familie. Wij hadden  
met zijn ed. een aangenaam langwijlig avond discrous 
voor onse deur, naa afscheijd neeming aten wij  

*ziet ook hier na op pag. 395 
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met voorheen gemelden heere Mulder consul van  
Polen te Bourdeaux, op onse kamer, 't was int 
logement na de middag zoo vol geworden dat in de 
gewone 
eetkamer niet eeten konden.  

Des anderen daags smorgens lagen wij nog wat te  
luijeren op 't bed doe de schel, die voor het 
hoogweerdige  
dat voorbij gedragen wierd, gescheld wierd, ons spoedig 
uit  
het ledikant naa de glazen joeg.  

Die te Antwerpen geweest is en d'abdij van St Michiel  
niet gezien heeft, is te Antwerpen niet geweest.  
Dus wij nu, naa den ontbeijd, die overheerlijke abdij  
gingen besoeken.  

Wij waren eenigsins verleegen om adres, maar wierden 
daar 
nijt geholpen, ter zake dat wij doe niet ver van dit  
gesticht waren, agter ons zagen aankomen een zeer 
hiens kleederen aantoonden dat hij van die ordre was,  
wij spraken hem aan, hij ging met ons in, weesens 
beleefdelijk het voornaamste, hij was prediker te  
Oosterhoud bij Breeda.  

Vergun mij nu al wederom waarde vriendt, dat ik van 
dese kostbare  
abdije wijnig melde, ik zoude indien ik het niet waarde 
deed, er te kort aan doen. Ziet het boekje pag. 51.  
en d'afbeelding in Brabantia Illustr pag. 106 107 
bijzonderheeden, de schilderijen betreffende vindt x int 
voorheen gemelde boekje le peintre amateur et curieux 
p. 256.  
De grote eetzaal (den regter of refter genaamt mogelijk 

omdat de aangeregte spijs daar genuttigt werd) is 90 
voeten lang 
en 22 voeten breed, wij kreegen daar een boteram en 
lekker 
bier, ijder der abten heeft daar zij eijgen silvere 
drinkbeeker 
aant eijnde der zaal aan een  
bijzondere tafel zit een der leeden die ietwes 't zij voor  
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en onder, 't zij na het spijzigen voorleest uit een of 
ander der boeken die wij daar op dat tafeltje vonden.  
't spijt mij dat ik se niet genoteert hebbe.  
Dese het zaal is zoo rondsom aan de wanden als in het 
gewelfsel 
voor zien met schilderstukken toe passelijk 
op den nooddrift een graagte.  

Men leest daar ook aan de onderste cijndens de 
welfbogen 
tene quod bene, wij philosopheerden wat er eijgenlijk 
door bedusd werd, naderhand ervare ik dat hadden 
devies van zeekere voorname familie is, mogelijks 
van een der voornaamste abten, immers uld. ziet 
het onder een abts wapenop de even gemelde afbeelding 
in Brabantia Illustrata p. 206. 

Na het bezigtigen van de abdij vertrekken die zeer loge 
x zijn ook selfs voor gekroonde hoofden, gelijk zoo 
aan stonts melden zal, gelijde de voornoemde heer ons 
na de kerk en wel op het oxaal of zangchoor daar 
vermits het ook hier kerkmis was (zie hier voor p. 86) 
voortreffelijk muziek was.  

Ik noem dit zoo alst mij toe scheen maar je weet ik  
heb geen zang gehoor, dus moet uld. op mijn decisie 
in desen geen de minste staat maken.  

Onaangename dwang het bedienen der misse zien.  
De kleederen der abten waren over kostbaar over een 
konstig de  
rijkdom der abdije  
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Te meermalen is dese abdij geweest een logement voor 
hoge 
perzonages, ziet het onderschrift onder de voorn. 
afbeelding.  
Daar ook gewag gemaakt werd Isabella van Bourbon 
gravinne 
van Charloo die hier sterf 1465 en onder een treffelijke 
tombe  
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opt choor begraven legt. En uld. en mij heugt 
dat de koning van Frankrijk hier logeerde gedurende het  
beleg van Bergen op den Zoom, etc. meerhierna p. 393 
Doe de mis geeijndigt was, ried onsen geestelijken heer 
ons ook na St Joris te gaan, daar een 150 jarigh 
feest was, hij geleijde ons derwaarts, en wel wederom 
opt oxaal, alwaar ook, om voorn. reeden, heerlijk muziek  
gehoort wierd.  

Een beschrijving van die kerk vind uld. int meergen.  
boekje pag. 45 en in de druk van 1756 p. 44  
Naa dankelijk afscheijd, gingen wij na het casteel.  
De parade werd hier gehouden, wij bezigtigden deselve 
en vonden er  
de heer Gillis, die vooraf aan ons logement geweest was 
dog x  
loos met polite intentie om ons af te halen.  

Int midden van de parade plaats is door een circul van 
witte 
keijsteenen gedenoteert de precise plaats, daar 't x 
standbeeld  
van den hertog van Alba gestaan heeft.  

Over de lotgevallen van dese trotse vertoning hebben wij 
reeds 
hiervoor pag. 83 met den anderen gesproken.  
Naa de parade gaf de heer commandant, baron van 
Zoruns 
ons een sergeant om ons de wallen rond te leijden.  
Binnen deselve zijn verscheijde hoge heuvels op duijnen 
die wij beklommen en van daar over de wallen heen,  
een schoon gezigt stadwaards en over de Schelde naar  
Vlaanderen hadden.  

Na dank-compliment aan den heer commandant voorn. 
afgelegt 
hebbende, bezigtigden wij 't kerkje  
't is niet onzindelijk, bezienswaardig is de graftombe van  
den marquis del Pico, voorheen gouverneur deser 
citadelle 
ziet er een volleedige beschrijvinge van int 
gemelde boekje pag. 49.  
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en hiermede verlieten wij 't kasteel, met intentie 
om het clooster ter zieken te bezien, 't is niet  
ver van 't kasteel, maar 't was middag men was  
beezig met te eeten, en refuseerde ons.  

Dus wij na huijs keerden, onder het eeten maakten 
wij met de heeren Bon (zoons van onser apothecaris 
Bon)  
die van Parijs kwamen, partij om 
na den eeten de abdij van St Bernard, 2 uuren  
van stad gelegen, te bezien. Zoo als wij  
ook ten 3 uuren derwaarts reeden.  

Mij mankeren woorden om uld. een bescrijvinge te 
geven  
van het uitmuntend autaar dat in de treffelijke kerk  
van die abdij is. Het is verbazend en stout.  
Alles van overheerlijke en diver marmer.  
Het maakt een ovaal, de colonades zijn wonder schoon.  
Maria vaart ten hemel uijt een  
marmer graf, daar 3 mannen op en in kijken, 
alles levensgrootte. Zij zelfs werd omstraalt 
met gulde hemel glansen, en sulx alles los, x  
zonder minste stijfheijd.  

Hier komen dan nog bij, zeer konstig gehouwene 
marmere 
balustrades, die de trappen (langs welke 
men na 't voorsz. autaar, als naa eenen pragtigen  
throon opgaat, en die ook alle van marmer zijn) 
separeeren of termineeren.  
Nog niet genoeg. Als men boven, met de rug tegens 
het autaar staat, ende de kerk insiet dan ziet men  
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niets dan hout, de banken namentlijk aan weerzijden  
en een portique int midden van de kerk waarboven het  
oxaal en orgel is, daar en tegen als men geheel aan  
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aant eijnde van de kerk staat en naa 't altaar ziet, dan  
ziet men niets dan treffelijk marmer: de gemelde  
portique namentlijk die aan die zijde geheel van  
marmer is, door deselve heen, het bovengemeld 
overheerlijk autaar.  

Int uijttreeden van de kerk keerden wij als nog niet 
voldaan,  
wederom naa't autaar, want, voor zeeker, 't is het 
alderbeste dat  
dat wij tot hier toe nog beschouwt hebben.  

De vesper was even te voren gedaan dus wij geen dienst  
bijwoonden, maar d'abdij, die, behalven seer ruijme en  
logeable vertrekken ook een seer fraij auditorium en  
een goede bibliotheecq heeft, bezien hebbende,  
deeden wij of't niet gepermitteerd was den  
heere abt een compliment te maken, hij was  
een man van hoge jaren, dus kwam zijn hoog 
eerwaarden in vertoon niet, maar in zijne naam 
een der andere leeden, die ons een glas rijnse wijn  
presenteerde en waarvan wij profiteerden.  

Naa een indifferens dog vriendelijk en aangenaam 
discours 
namen wij dankelijk afscheijd, en zogten onse voiture 
int naast geleegen dorp, wij dronken daar een kop 
koffij en keerden stadwaards.  

Ik heb uld. nog vergeeten te melden dat in den tuijn een  
goede karper vijver is, wij voerden die vissen met brood, 
dat 
zij greetig aannemen.  

Savonds soupeerden wij geheel alleen, studiendelijk 
om eens alles bedaardelijk te recolligeeren.  
Omdat de dag van morgen gestelt was om verder re 
rijsen.  
Gelijk wij ook deeden, want  

den 12 den deden wij alles oppakken terwijl dat  
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dat geschiede ging ik eens naa een boekverkoper,  
kogt eenige plans, door de Fransche doe voor eenige  
jaren dede stad in hadden, gemaakt, bovens eenige 
boeken betrekkelijk tot Brabandt.  
Eenige daarvan neem ik meede d'andere zende ik naar 
Amsterdam.  

Weder aan't logement gekomen, gingen wij te zamen naa 
de lieve vrouwen vroederskerk regt over onse 
herbergh.  
In het boekje p. 56 werdse genaamt de kerk der 
carmeliten  
ofte wel der grote carmeliten.  
Men doed de vreemdelingen vooral opmerken, een hooft 
van  
Christus geschildert op marmer, 't werd tegens de x  
geconserveert door een glas waar agter het in een  
lijst gevat is. Het is onbetwistelijk zeer fraij, maan  
of 't waar is dat 't in een Turks schip gevonden is. Zoo  
als men ons verhaalde, laat ik aan x onder het selve 
staat, op een band door engelen vastgehouden.  
Respice in faciem Christi Tui. Psalin LXXXIII.  
Men geleijde ons in de pacrisdije of kleedkamer en 
toonde  
ons den priesterlijken opschik, bij 't zien van zilver geblx  
maar, alhier gemaakt, deed 't ons leed dat wij die 
fabriecq 
niet gezien hadden, maar ons rijtuijg stont gereed.  
En hier mede eijndige ik dese mijnen eersten brief.  
Blijve etc.  

Quem nosti 

Antwerpen 12 julij 
1764 

's groetsch alle goede bekende x de vrienden op de 
colvenier 
burgwal in nr. 9 en die, dewelke op d'oude turfmarkt, 
school legde  
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veel waarde vriendt,  

Mijn scrijven uijt Antwerpen, doe ik op mijn vertrek 
stont gesloten, en  
gedateert 12 julij, hoop ik zal uld. iq. salvo geworden 
zijn.  
Eer ik verder gaa moet ik uld en mij iets herrinneren, 
dat,  
Antwerpen den x van Erfburg graaf van Antwerpen geeft 
aan  
onsen heere erf stadhouder.  

De reeden hiervan moet uijt het Ius Publicum gehaalt 
werden, waarinne 
ik x ervaren ben, en sulx na te soeken daartoe heb ik nu 
geen tijd  
en daarom dient dan nu:  

dat wij dien selfden dag (12 julij) ten elf uuren 
Antwerpen verlieten, en  
langs een seer aangename straatweg, die aan bijde de 
zijden,  
gelijk alle de Brabandse straatweegen, met wel 
groeijende bomen 
beplant is, naar Mechelen, daar wij ten 2 uuren 
aankwamen.  
 
Wij namen onsen intrek in de zeer goede herbergh dans 
la grueff,  
in de kraanvolger op de markt. Bestelden ons eeten en  
namen aanstonts een gids, die ons geleijde naa een 
fabricq 
van goud leeder. Wij besigtigden alles hoe het toe 
gestelt werd van den beginne tot dat 't uit s'fabriquers 
handen komt, eer dit gebeurt moet mijn 80tig maal 
mensen handen passeeren. Men bedriegt zig als  
men denk dat t vergult leer is, het is leer dat eerst 
verzilvert werd, maar zeeker vermis doed het de goud 
coleurren  
neemen. Van daar bragt hij ons na het clooster  
leliendael, tis een vrouwen convent dus mogten wij het 
niet  
bezigtigen, als alleen de kerk die is wel niet groot 

en dus zonder pijlaren, in de muuren zijn, laat ik het  
zoo eens noemen, halve pijlaren en wel van zwart 
marmer  
gehutselt, dit gemelleert met de witte muuren, en de hier 
en daar tussen 't zwart uitsteckende wit marmere 
blokken 
de kerk een seer stoute grootshuijs doed aannemen  
uitneemend konstig is de predikstoel, de kap is een wel 
uit  
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uijt gesneeden lauwrier tak, onder den predikstoel legt 
den heyligen Robertus of Norbertus uld. weet ik ken alle 
de heijlige niet, zij weeten van ons ook niet x  
zouden, wonder ophoren, indien zij wisten dat et zoo 
veel malligheid 
naa hun x omtrent hun bedreeven wierd. Door onweder 
van  
paard gevallen, hij en dat beest zijn levensgrootte 
naa 't eeten traden wij in de cathedrale aan den heijligen  
Rumoldus of Rombout toegeweijdt.  

Uld weet dat Mechelen int geestelijk of kerkelijk bestier 
onder zig  
heeft de bisschopppen van Antwerpen, Gent, Brugge, 
IJperen, Roermond 
en voorheen ook 's Hertogen Bosch, 't is dan ligt x uijt te  
neemen dat zij geen kleijn kerkje hadt. Immers  
kwam ons voor een seer schoone grote kerk te zijn.  
Het meergemelde boekje le peintre amateur zal uld p. 
167 van de schilderijen 
gelijk ook van die van de evengemelde kerk  
int clooster van leliendaal p. 178 onderrigten.  
 
De reliquien van St Rombout werden bewaart in een 
zilveren  
kist, die een geengeld voetstuk heeft en boven het groot 
altaar staat, bewaard, en jaarlijks op den 7 februarij in 
processie 
omgedragen, met zijde ons dat die kist en  
voetstuk 8000 lb zwaar was, wil je dat zoo min als ik  
geloven, zoo gelooft evenwel dat deselve en derselver 
gemelde  
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cieraden konstig en dus wel deegelijk bezienswaardig 
zijn.  

De bekende stokebraad van de inquisitie en 
Neederlandse beroep 
den cardinaal van Granvelle, is weet uld is d'eerste  
bisschop van Mechelen geweest.  
 
De toren van dese gemelde kerk is oud, cierlijk en hoog, 
maar  
x zij naa 't ontworpen bestek volbouwt, zij zoude 
mogenlijk  
de hoogste van de wereld geweest zijn. Ziet u  
d'afbeelding zoo als se nu is, en zoo als se zoude 
geweest  
zijn in Brabantia Illustrata p. 104 en 105.  

Waarom men de Mechelaars wel eens maanblussers 
noemt  
bij hibrers geographie door Psachine 1. D. p. 753.  

Wij vertrokken na Leuven en continueerden de 
voornoemde  
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aangenaame steenwegh.  

Half Mechelen en Leuven gekomen stapten wij af, aan  
een sas of sluijs op de Leuvense vaart.  
 
De val is 6 voeten hoog. Verder op legt er nog een die 
even  
zoo veel val heeft.  
 
Maar 't is jammer dat de scheepen hier evenwel 2 uuren  
moeten vertoeven eer er geschut kan werden, immers 
men  
berigte ons zoo. 't pousseert de negotie niet, vriendt.  
 
De voorsz. wegh, gelijk ook die tussen Antwerpen en 
Mechelen 
legt lijnreht, de torens strekken tot gezicht eijnders.  

Wij kwamen ten 9 1/2 uuren te Leuven, die beroemde 
academie  
stadt, en logeerden in de stad ceulen, in deselfde 
royale kamer, daar de Fransche koning, bij zijn jonst 
hier zin, geslapend heeft.  
 
Den 13 was een paruijk makers, jonge onse gids hij  
wist weijnig, wij zogten ook nu zoo zeer geen kerken  
als wel auditoria en de bibliotheecq.  

D'eerste bezigtigden wij 's morgens.  

Ik kan uld. geen te groot denkbeeld van der selver mijnte 
en  
wel geschikthuijdt geven. IJder auditorium gelijkt wel 
een  
kerk en is rondsom gebuiseert en geciert met beelden  
reflectief tot de lessen die er gehouden werden. Als van  
Justinianus Galenus.  

Wij hoorden diverse lessen, bijzonder waren wij 
tegenwoordig bij  
een publicq dispuut, pro gradi licentiatus.  

Men gaf ons de theses en presenteerde ons stoelen die  
voor de catheder stonden, de meenigte der studenten zoo  
daar, als in d'andere auditoria was zeer groot, maar  
het preciese getal kan ik niet opgeeven, en sulx te 
minder  
omdat men onder die naam ook de Latijnse scholieren 
begrijpt  
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int auditoria begaven wij ons na het theatrum 
anathomicum. 't is een nieuw 8 kantig koepelgebouw 
op den bovensten ring of ommegang 
zijn de kassen voor sceletten x daar ik geen 
kennisse van hebbe, maar alles is weedig bezien te  
werden. Slegt daarentegen kwam ons de hortus  
voor. Behalven d'evengemelde gehoor zalen  
in d'academie en in dis. theatrum, zijn er  
nog verscheijdene gebouwen die men collegien  
noemt, en wel 42 in getal zijn zouden in deselve logeren 
veele studenten, onse harten brande den om desen  
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te besoeken, en ten leerden. Sulx bij een derselver 
maar wierden om frivole redene afgezegt.  

Uld. moet weeten dat de bombaries hier deerlijk den 
baas 
speelt, de philosophia experimentalis werd hier niet 
gedoceert.  
Thomas Aquinas is hier de vraag raak der gelex  
meer dan een affictie laten wij, waarbij geindiceert wierd 
dat die en die theses, secundum probata et incontestata, 
Thomas 
Aquinatis dogmata, zouden werden geventileert.  
Hij moet een universalist in weetenschappen geweest 
zijn  
want zo wij wel geobserveert hebben, zag men  
zulke affectien van professoren in diverse faculteijten 
trouwens 't is bekent dat hij den engel der schoolen, en  
den adelaar der theologanten genoemt werd. Luisenus in 
voce 
Thomas Aquinas, hier na p. 426 

Wij konden dit tentamen of dese poging niet x  
ten om reeden al van den beginne van onse reijs besloten  
was aanstaande zondagh op de fête van de 3 x  
te Brussel, de processie bij te wonen.  
Voorts weet uld. dat dese beroemde univeriteijt op  
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opgeregt is in anno 1425 om voor te komen dat de stad 
niet geheel  
verviel. Bevorens had de stad zoo zeer gebloeitd 
door de laken weverijen dat er wel 3 of 4000 weeverijen 
waren  
en de menigte der wevers gezellen zoo groot was dat 
men  
alle voormiddag om 11 uuren de ouders door 't luijden 
van  
een klok moest waarschuwen ten eijnde hunne kindere 
van  
de straat te houden opdat niet verdrongen wierden door 
dat werkvolk 
dat dan ging schaften. Maar de regering stelde  
eenige dwingende keuren in, dit maakte de wevers 
balorig 

en er kwam een opstand, die eenig der regenten 't leven 
benam.  
De handdadige vlugte den wel, maar namen tevens  
dese fabricq met zig naa de landen en steeden werwaards 
zij de wijk namen 
dese en andere oorzaken deden de stad die expresselijk 
was uitgelegt in de  
hoop dat dien uijtlegt ook bebouwt zoude werden, 
kwijnen  
men bedagt dan 't opregten van een hogeschool met 
succes  
uld. weet dat er wel oudere academien zijn.  
Dat reeds A 423 door Theodosius II is opgeregt en men 
heeft 
er wel eens 10000 studenten op eens getelt.  

Die van Leuven nogtans, is beroemt ook door den 
vermaarden  
Justius Lipsius die hier gestudeert heeft en als professor 
1606 
overleeden is.  

Veel zouden wij malkanderen van desen man kunnen 
herrinneren  
maar laat ons ons vergenoegen met dit  
dat hij gescreven heeft een boek over de 
standvastigheijdt en  
nogtans een zeer onstandvastig gedrag gehad heeft.  
Hij was in de roomsche godsdienst opgevoedt, en beleed 
er 
Jena de Lutherse, te Leijden de hervormde, en voegde  
zig naderhand bij Jesuiten te Mentz: nam den roomschen  
godsdienst wederom aan, en wierd in zijnen onder 
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ouden dag zoo bijgelovig dat hij lofscriften ter eeren van  
de lieve vrouwen van Hal en Scherpenheuvel screef.  
Over de laaste drukt hi zig dus uit:  
de persen plagten wel den leedigen stoel te eeren, omdat 
er een  
koning op gezeeten hadt, waarom zouden dan de vromen 
de 
plaatsen niet eeren die voor de godheijd uit verkoren 
zijn.  
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Zij eeren den boom, niet om den boom, maar in den 
boom  
eeren en aanbidden zij 't beeld, int beeld de heijlige 
maagd 
en in de heijlige maagt godt.  

't schaamt zig dat een geleerd man zoo dwaalt. 
(over dat beeld kan meer zien in de historie van alle 
volkeren  
te D. p. 260)  

Men wil dat Lipsius toen hij nog te Leijden stond, 
scriftelijk bewees 
dat men maar eenen godsdienst in eenen burgerstad 
dulden moest, en dat hij den prinse Maruts, zijnen x  
dese zoo nadeelige onverdraagsame begrippen, waardoor 
ons land, naderhand, zoo veel door leed, hebbe ingeboet 
en  
nog iets van zijn dood hij stierf gelijk gemeld hebbe  
1606, juist op den tijd dat de hoge en schone toren van  
St Pieters kerk door eenen heevigen storm, instortende  
men bragt hem de tijding op zijn doodbedde, hij  
maakte nog ilico dit tijdschrift omnia cadunt (1606) 
"Alle dingen vallen" en stierf momentelijk daarna.  
Dit zij genoeg van desen wankelbaren man.  
Wij waren nog eer wij in de hortus academicus geweest 
waren 
ook nog geweest in de gemelde cathedrale of St Pieters 
kerk  
't is een zeer pragtig gebouw, ziet er over les delicats 
de Pays Bas tom. p. 169  

Wij vonden daar den gemelden licentiaat met den 
professor x  
en eenige studenten d'eerste gemelde moest er de 
benedictie 
haalen  
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Wij aten aan de gemeene tafel waaraan ook eenige 
vrouwen  
waren, wij aten elendig slegt, 't was vrijdag,  
de sous bij mosselen was eeniglijk gesmolten  
boter, ons voorneemen is ons voortaan niet meer  

aan de vasten te storen en wel degelijk vleesch  
te eeten. 

Ik heb nog geomitteert te melden dat wij ook 't stadhuijs 
hebben  
bezien, van buijten ist een uijtmuntend vertoon der  
oude pragt in de bouwkunde, maar van binnen ist niet 
bezienswaardig, ziet er de prins van in delices des Paijs 
Bas p. 169 

De jesuitenkerk voldeed ons ook zoo veel os wel 
andere 
door ons elders besigtigde kerken uitgenomen de 
predikstoel.  
Die is zeer konstig, op de leuning staat een arend,  
een duijf, een pauw, en een aap, eijlieve zegt ons wat 't  
zeggen wil, tis nogtans alles zeer fraij en troffelijk  
gesneeden, zoo als ook Adam en Eva, die door den engel  
verjaagt werden, terwijl de door van agter een gordijn 
kijkt,  
Adam en Eva x tot een voetstuk van den predikstoel.  
Des na de middags bezigtigden wij met genoegen de 
bibliotheecs,  
den geestelijken bibliothecarius was een seer  
kundig en beleeft man, de zaal hiertoe voor nog niet  
zeer veele jaren geschikt is 80 van mijne schreeden lang  
en zo breedt, boven ijder kas is een beeld reflectie  
hebbende tot de boeken die daar inne zijn, als 
Hypocrates,  
Socrates etc.  

Hiermede schijde ook af van de hogeschool, uld. kund er  
eene bredere beschrijving van vinden in de staat van alle  
volkeren 10 D. p. 246 daar zult uld. vinden  
het bestier derselver, de lessen en promotien  
Eer ik nu Leuven verlaat moet ik nog iets melden van  
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de grootte der stadt. De stadt heeft 2 ringmeuren  
de jongste diende of zoude dienen om deselve, doe de x  
in haren voornaamste bloeij was, te vergroten, dese is 
over  
even wijd van d'oudste meur geleegen, en dewijl deselve  
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hier en daar een berg ontmoet, zoo kan uld. ligt 
begrijpen  
dat men daar die muur op eenen berg is, een zeer schoon  
gezigt over stad, berg, en dalen (die zeer vrugtbaar  
zijn) heeft, de beklimming dier hoogste was i  
juijst niet seer gemakkelijk bijzonder als de reegen  
wat glibberig gemaakt heeft. Wij deeden 't evenwel  
en de moeijte speet ons niet. Maar gelijk reeds 
op pag. 99 gemeld hebbe, 't verval of verdrijven van den  
lakenweverijen heeft de stadt in den bloeij staat 
getroffen.  
Zoo dat de tussen wijdte tussen die 2 muuren ook  
wijnig of niets betimmerd en eeniglijk met wijnig 
akkers en wijlanden voorzien is.  
(ziet een afbeelding op plan in delices des Paijs Bas tom 
p. 158 daar zuld uld. die muren en tussen-ruimte 
duidelijk zien)  

Het Leuvense bier de pieterman genaamt, is ook 
aengenaam  
gelijk mede het Mechelse dat men hoogaards bier  
noemt, en veel naa onsen Mol gelijkt.  

Ten 4 1/2 uuren verlieten wij Leuven, hoewel zeer 
ongraag 
om reedenen voornoemt.  

De weg naar Brussel is wederom een straat wegh, zoo  
zijn regt niet als die tussen de voorige steeden, nooijt 
evenwel met slingers of ongelijke hoeken de  
knikken gepasseert zijnde loopt se dan weederom  
regt uijt hoewel over berg daal heen tussen wel 
groeiende 
bomen en weelige koren landen.  

Half weegen is een seer schone herbergh met een porte 
cochere en schone tuijn. Goed bier. Wij  
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Wij reeden plaisantelijk voort en kwamen ten 8 uuren  
binnen de stad Brussel.  

Het was in ons logement au armes d'anglettere stuk  
vol, men biblebteerde ons d'eerste nagt bij een burger,  

maar 's anderen daags kwam er meer plaats.  
 
Den 14 was onse eerste uitgang naa den heere envoije 
van haren mais excellence etoit al la  
campagne.  

Voorts zogten wij pater Leeman aan wien ik door neef 
six adres  
hebbe, maar vonden hem doe niet, dus wij ons moesten 
behelpen.  
Wij aaten aan de gemeene tafel, en bezigtigden des 
middags een  
zeer fraije tapijt weverije, gingen van daar na de 
comedie.  
Daar was prins Carel Alexander van Lotharingen.  
De vorstelijke loge is treffelijk.  
Het geheel gebouw van de schouwburgh is fraij,  
maar men wil dat het theater kleijn is.  

Den 15den kwam pater Leemans ons allerobligeants, 
visiteren  
zijn eerwaarde, wetende dat wij hier waren, had reeds 
gezorgt voor plaatsen daar  
wij de processie reeds hierboven pag 98 gementioneert, 
konden zien.  
uld. zal vragen wat is er van de historie deser 3 ouwelen?  
Tot antwoord dient: dat men wil dat eenige Joden ten 
tijde van  
hertogh Werzelans in den jaren 1369 onder andere dese 3 
hostien uit de kerk van  
St Catharina magtig zijnde geworden en zeer verblijd 
wezende dat  
dus de goden der christenen in handen hadden deselve 
hebben  
doostoken en dat er bloed uit gekomen is.  

De straf deser euveldaders was dat zij op verschijde 
kruijsstraten  
met tangen geknepen en voorts levendig verbrandt 
wierden.  
Dese hostien worden, in eene bijzondere capelle van St 
Gudula of cathedrale  
kerk bewaart en jaarlijks op de zondag die volgt na  
den 13 julij in openbare processie devotelijk 
omgedragen  

!215



uld. kan en eene circumstantieele bescrijvinge van  
dese zake, en eene afbeelding zoo van't binnenste van de 
voorn.  
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capelle als van den zeer pragtigen, en wel naa eenen  
gulden throon gelijkonder altaar, die op desen gemelde 
feest 
voor het choor in St Gudule kerk, werd opgeregt, 
vinden int 
meermalen aangehaalde boek les delices des Paijs Bas 
fom 1 p. 131.  

De remonstrance waar mede dese heijlige overblijfselen 
omgedragen  
werden is onschatbaar wegens edelgesteentens en  
kostbaarheijdt.  

Behalven den prince, de magistraat, de geestelijkheid,  
de gildens met hunne teekens en insignia, verx  
wat leven heeft, mag ik zeggen desen ommegang 
x als nu evenwel was prins Carel er niet bij, hij had  
mankement aant been, gisteren avond evenwel  
ik uld. gezegt was hij in de comedie.  

In de kerk vind men ook verschijdene tafereelen 
waardoor  
zoo de geschiedenis als de strafoefening voorn. afgemat 
ziet.  

Vader Lemans doed ons veel beleeftheijd, dankt neef 
sixius  
onser aller naam.  

Des avonds gingen wij wederom naa de comedie, en 
gedurende  
dat er gespelt wierd, gingen wij in een vertrek van dat  
gebouwt dat er pharon gespeelt werd, dog wij waren 
maar  
toeziender, ik kan ik niet wel uitdrukken hoe stil het  
was, niet tegenstaande er veel menschen waren.  
Het klinken vnan 't geld was genoegsaam t'eenige dat  
men hoorden.  

Hier is ook gelogeert de heer Aron Moses de Chaves, 
zijnde  
heeft een tweemaandig reijsje gedaan, en vertrekt 
morgen 
weder naar costij.  

Den 16 den kwam vader Leemans weder bij ons en  
deed ons diverse aanwijsingen, dog was belet om selfs in 
x  
zoon mede te gaan, versogt ons tegens den 19 deser in  
zijn klooster, dog dit is naderhand een dag vervroegt. 
Wij  
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reeden vervolgens naa de bagijnen maar uld.  
moet weeten dat de kerken bij ons, die zoo kort van  
Antwerpen kwamen, alhier zeer afvielen.  

Dit is een hofstadt en dus meer werelds. 

Van daar reeden wij buijten de Leuvense Poort en 
bezigtigden  
de konstige waterpomp en mole die het fontijn water  
dat uit 't gebergte komt, door loodene pijpen brengt in 
een  
vergaderbak, die geplaast is in een huijsje op een der 
hoogste 
wallen van de stadt, en van daar werd het ook door 
lodene buijsen gevoert  
naar de fonteijnen die door de stadt verspreid zijn.  
Wan de publicque pompen zijn hier eijgentlijk geen  
pompen maar fonteijnen van different maaksel.  
Bijvoorbeeld: vrouwebeelden, uijt welkers borsten het 
water 
dag en nagt springt, ginder een cupido 
die continueel watert, daar wederom een vis die  
uijt zijn bek water geeft, en zoo al verder. En dit  
vervriest nooijt.  

Maar wat doe ik, dat ik uld. die in Frankrijk geweest  
is zulke dingen verhaale.  

Van daar reeden wij naa't park van het in den jare  
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1x31 afgebrande hof, wandelden daarinne onder de 
harten  
die wonder mak zijn, ziet hier p. 400.  

Opt pleijn voor dit hof, weet uld. is Nederlands  
eerste vrije bloed gestort, dat is de graven van Egmond  
en Hoorn, zijn er onregtvaardig onthooft.  

Ziet een afbeelding vant pleijn in delices des Paijs Bas  
1 tom p. 126 en een verhaal van de voorsz. afbranding  
vant hof in de tegenswoordige staat van alle volkeren  
10 deel p. 223. Dit hof is zeedert niet weder 
opgebouwt men ziet er niets van dan de puijnhoopen  
of rudera. Ziet hier na pag. 404.  

Des middags aaten wij ten huijse van de heere van  
Schoor aan wien wij door 't comptoir van Santheuvel  
gerecommandeert waren.  
Dese heer is een voornaam bouquier eenen bejaarde 
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vrijer. Zijn ld. suster weduwe Ellermans, waarmeede 
zynld: huishoudt, heeft twee volwasse dogters 
waarvan de jongste wel op't clavecymbaal speelt. 
Daar waren gelogeert mijn heer en mevrouw Goedhals 
Aalst of zoo als de Franschen 't uitspreeken, ook 
met haarld. dogtertje.  

Uitneemend vriendelijk waren alle die menschen, zoo als 
wij doe en ook vervolgens ondervonden.  
Naa dit maal wierden wij door een comptoir bediende 
van  
gastheer of tractant gelijdt naa het tegenswoordige 
casteel of hof om het selve en wel bijzonder het  
cabinet van den prince te zien.  
 
Dit hof is voorheen geweest den eijgendom 
van den prince van Orange. Naa de verbrande 
zoo even (vant eijgentlijke hof) gemeld, is het van dien 
vorst, door prins Carel gekogt, zijn hoogheijd is  
er sterk aan te tuinieren en het in een formeel 
casteel of hof te converteeren, want voorheen was 
het maar een spatieus huijs, gestigt of gebouwt door  
Engelbert heer van Breda. Ziet hierna f. 301.  

Het cabinet van Horens, inseeten opgezette dieren en  
instrumenten van alle handtwerken na hun behoren  
horloges die door water, vuur, wind en zandt diffenlijk  
werken, chineese meubels etor eto is te  
hoogten bezienswaardig, maar jammer  
wast voor ons dat het, wegens de gemelde 3 hoffête,  
kermis en dus van alle gemeene lieden was.  
De menagie is ook fraij en van zeld. 
gediertens voorzien. Maar 't was er zoo vol van  
beschouwers als wast bij ons in de mantage op zon 
des avonds reeden wij, buijten de stadt den tour  
de noblesse, aan 't eijnde van dien gewx  
doeg gekomen zijnde stapten wij uit en lieten de  
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weederom rijden, met order ons aan de poort in te 
wagten,  
wij intussen wandelden door eene andere zeer 
aangenaame 
laan weder te rug.  

Zijn alle straatwegen, wel belommerd.  
Dese environs zijn verrukkend.  
De stad selfs is, op verre naa zoo aangenaam niet.  
Maar men bespeurt er dat er een hof is, immers het  
x kind is, op heijlige feestijden, min of meer,  
naa de mode gekapt.  
 
De koets weder ingetreeden zijnde reeden wij na de  
faux hal, 't was te vroeg dus moesten wij buijten blijven,  
keerden diensthalven naar huijs. Vooraf wandelden wij 
op  
de wallen die zeer plaisant zijn. Int parcq zoude 
's avonds een vuurwerk afgestoken werden. Den 
apparatus  
scheen niet veel te beloven gelijk d'ondervinding ook 
s'nagts 
aan mijne twee compagnons, die de afsteeking  
gingen zien, bevestigt heeft. 

In ons logement waren inmiddels komen logeeren 
de heer Evertz, die inde Middelburgh regeeringe is,  
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zijn ld. suster, benevens de heer en mevrouw Zeebergen 
alle  
uit Middelburg voornoemt. Zij hadden reeds een toertje 
gedaan  
zoo als wij nu doen.  

De heer Zeebergen was eene oude kennisse van Deutz. 
en verneemende  
dat wij er waren, liet zijnld. aan Dentz. belet vragen, 
waardoor onse 
kennis vernieuwt werd, ook maakten wij partij on 
s'anderen  
daags te zamen door 't sonien bosch naa Ter Vuuren het  
lusthuijs van prins Carel te rijden, gelijk wij dan ook  
den 17 den dat voorneemen uit voerden.  

Het Sonienbosch is van eene seer groote uitgestrektheijd 
men wil dat het door geheel Frankrijk tot in Picardijen  
loopt, maar zoo veel het aan 't huis van Oostenrijk  
toebehoort, zegt men, dat 't 100 000 bunders of 400 000 
morgen  
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zoude beslaan, om reedenen dat er jaarlijks 1000 
bunders, ijder van 4 morgen omgehakt werden en men  
100 jaren maar rond komt. 't gemelde houdt werd jaartig 
in het broodhuys, zijnde een groot publicq gebouw op de  
markt daar 't stadhuys op staat, verkogt.  

Het is doorsaijt met dorpen, abdijen, weelige akkers en 
aangename 
vallijen, ook krielt t er van grof wilt, de weg  
na Ter Vuuren is gestraat, de lanen zijn regelmatig en als  
spant zamen eenen reijsiger te vermaken.  

Wij bestelden, aanstonts na onse aankomst Te Vuuren, of 
te Ter Vuuren  
onse maaltijd in den reijser, en bezigtigden vervolgens 
het  
casteel. Het roept om vernieuwinge gelijk zijn hoogheijd 
ook voorneemens is (zoo men ons zeijde) aanstaande 
jaar 
de vernieuwinge aan te vangen, naa dat het geen hij 
ygelijk  

boven pag. 106 gemeld hebbe, binnen de stadt nu bouwt 
te  
weezen geacheveert.  

Dit oude intussen is vrij zindelijk gemeubileert, en sulx 
veel als 
van in de Chineese smaak.  

Dat t oud is, is niet te verwonderen als men considereert 
dat het  
van de tijden der normannen of een voorname vrije 
heerlijkheid  
geweest is.  
 
Zijn hoogheid is een groot liefhebber van kunsten en  
weetenschappen.  
 
Agter aan den groten vijver heeft hij een groot fabriecq-
huis  
dat op de wijze van een amphitheater gebouwt is.  

Daar laat hij fraije catoenen drukken en wel naar eijgen 
gout, en vereert deselve aan deese en geene van zijne 
hoven  
maar bijzonder is d'uivinding van 't weeven van passex  
en sulx door middel van een watermole die 24 
weefstoelen 
te gelijk doed werken, zonder dat er meer dan 2 ad 3 
menschen  
ter directie van de machine bij staan.  

Mijne reijs compagnons zijn kundige liefhebbers van x  
en hebben zoo dese kunst machine, als ook de 
werktuigen  
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den hier voren p. 105 gemelden fontijn mole, 
uitgeteekent 
zeld. sult zig dient halven bij haarld. ter besigtiging 
dienen te  
adresseeren.  

Na vrolijk met den anderen te hebben gegeeten, bleef de 
heer  
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Zeebergen nog bij ons, 't overige geselschap de heer en  
juffrouw Evertz namenstlijk en mevrouw Zeebergen 
keerden  
stadwaards om van de comedie daar Zeebergen geen 
liefhebbers  
van is, te profiteeren.  

Wij gingen int Ter Vuurense parcq wandelen.  
Men vind hier verschijde spellen als tournoij of 
steekspel. Radt 
van avontuur, troeu madam, boogschutterij en 
keegelspel,  
naa dese wandeling bezigtigden wij ook de fraije baden,  
en daarna wederom op onse chaise, die zeer plaisant en 
ruijm was 
kunnende daar op zitten 5 perzonen behalven den 
koetsier voor 
en een of 2 lijfknegts gesteegen zijn de keerden wij 
tegens  
6 uuren stadwaards. Ziet van Ter Vuuren meer hier na p. 
402  
maar de heer van Schoor had ons gevraagt om aan 
zijnld. buiten  
plaats die 1/2 uur van stad legt, en welke wij passeren 
moeten te  
willen aanleggen, zoo als wij ook ten 7 1/2 uur deeden.  
Daar vonden wij t geselschap en familie dat s'daags te 
voren  
met ons (ziet p. 105 in fine) aan gem. heer van Schoors 
huis  
gegeten hadde.  

Wij bragten den heer Zeebergen als ongevraagden gast 
meede,  
dog de kennis was ook al wederom spoedig gemaakt, 
alsoo heer en  
mevrouw Goethals, in Zeeland gewoondt hadden, en dus 
zijne  
oude vrienden waren.  

Wij diverteerden ons hier seer wel, soupeerden er seer 
aangenaam 
en retourneerden tegens 10 1/2 uuren naa de  
stadt. De heer van Schoor die een vlijtig koopman is,  
was ten 6 uren eerst buiten gekomen, en keerde met onse  

chaise met ons naa de stadt. Zijn ed. had een billet van 
den  
prince geoblineerd, ten einde de poort die anders ten 9 
uuren  
sluijt voor ons open bleef immers voor ons 
doorgankelijk was 
zijn deles plaats is aangenaam, en on opgeschikt, in  
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Int voorleeden voorjaar hadden eenige wilde swijntjes x  
een visite gegeven. Zoo als aan een velo of bedt x  
en aardappelen door hun omgevroet nogh bleek.  
Zijnld. toonde mij ook zijnen huijsselijken altaar 
zoo ik hoor is dit een voorregt een altaar in huis  
te hebben, t kost ook eenig geld sulx te morgen hebben.  

Wij bragten dan den later avondt, die bijzonder 
aangenaam  
was, gelijk den dag ook plaisant gesleeten was, te x  
gij en ik, waarde vriend, zouden ons, ter gelegendheijd 
dan  
ik u zoo even verhaalt hebbe dat er op Ter Vuuren 
tournoij 
of steekspel immers onder 't geboomte toestel daar  
was, wel ietwes van den oorsprong en de historie van dat  
en andere riddel speelen kunnen herinneren maar  
ons dat iut stellen, want ik moet na bedde.  
Eenen wintersen avondt zal ons daar toe beeter vlijen om  
uit Hubrers staats en coeranten folk opt woord tournoij 
speelen en andere berigt te erlangen.  

Den 18den bezigtigden wij, door adres en onder geleid 
van mevrouw Ellermans, eenige kanten die uitmuntend 
fraij waren, mijne 2 compagnons kogten naderhand  
eenige maar ik heb er geen geld toe.  

Wij bragten gemelde dame tegens 11 uur met onse koets 
na  
de kerk en reeden vervolgens nog eens aan 't hotel van  
den heer van Haren, die nog buiten was maar zijne 
excellenties secretaris, de heer Ernst, die officier in  
regiment van Maperade is, was immiddels aan ons  
logement geweest om ons tegens den anderen dag buiten  
ten eeten te versoeken. Zijnld. kwam ons opde straat 
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tegemoed en renoveerd doe dat versoek uit naam van 
zijne 
excellentie, daar bij voegende dat de heer scheepen 
Straalx  
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ook zoude komen. Wij accepteerden sulx, en ofereerden 
zijnld.  
een plaats op chaise. Wij hadden even te vooren, onse 
koets laten  
weg rijden om eens te voet eenige boekwinkels te 
visiteeren, zoo als  
ik ook 2 plans en andere zaken gekogt die met andere 
dingen als namentlijk  
eenig overtollig linnen, naar Holland gezongen hebbe.  

Mevrouw Zeebergen en juffrouw Evertz niet aan de 
gemene tafel  
kunnende eeten hadden wij op haarld. versoek de tafel in 
onse  
kamer doen dekken, en dineerden dus aangenaam met 
elkander  
naa den eeten ging ijder weder zijns weegs.  

Duijts en waren mijne 2 compagnons gingen gelijk  
gezegd heb, kant kopen. Zij haalden mij tegens 5 uuren  
af en doe reeden wij te zamen naa t klooster van pater  
Leemans. De Recollecten, namentlijk of 
bedelmonnikken  
Wij vonden zijn eerwaarde opt orgel daar hij de vesper 
speelde  
naa het eijndigen van dien bezigtigden wij t clooster dat 
vrij ruijm en  
goed is, gelijk ook de bibliotheecq, die groot maar niet 
zeer  
kostbaar is, immers rarieteijten hebben wij er niet 
gevonden.  
Maar je weet ook dat monnikken in den grond 
domooren zijn 
't schaamt somtijts als ment moet aanhooren.  

Evenwel wij dronkern op zijn celletje seer goede 
bourgonge wijn, en sulx  

onder seer veele solutien, die zijn eerwaarde op ons 
vrijmoedig vragen 
geliefd te geeven.  

Zijn celletje is vrolijk, en voorzien met 2 uuren wij ten  
de x van de groote uurwijser van t clooster gaat door 
zijn  
celletje heen. Dus had hij niets dan een plaat met 
nummers  
aan de muur te maken, zoo dat door t midden van 
deselve de  
gem. speel doorsteekt en draaijt westhalven hij aan die 
spel maar een cijsertje of wijzer behoefde te maken 
Hij heeft dus met geene op winden zig te bemoeijen 
want  
sulx doe die, derwelke t groote uurwerk moet opwinden  
Int uitgaan bezigtigden wij de kerk in de welke ik iets 
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bijzonder moet melden.  

Het voornoemde Sonienbosch heeft voorkeer ook 
beslagen  
de plaats daar nu Brussel is gebouwt.  

Aan een der bomen was een beeld van de moeder  
maagt, de vogels kunt uld. begrijpen, nestelden en  
bij zeer frequent.  
Huijst op de plaats nu daar die boom gestaan had,  
is nu eene capelle in dese kerk gesticht en  
het selfde wesentlijke beeld boven het autaar  
geplaatst. Voor het autaar hangen eenige x  
waarinne eenige vrolijk singende canarie vogels  
ter eeuwiger gedagtenisse van dese onverganeklijke 
eenzaamheijd 
van dit Maria beeld, door den koster gex  
en onderhouden werden, en voor of boven den ingang 
van dese beroemde capelle hangt de schilderij 
verbeeldende dit beeld aan den boom in het Bosch  
met een onderscrift t welk denoteert den tijdt bevoren  
welke men reeds dit beeld aanbad.  

Doe wij min of meer onse ongelovigheid in desen 
deeden  
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blijken, verzzkerde den gemelden pater Leemans ons  
evenwel dat dese zake der duursaamheid wel degeljk van  
was, wil uld. evenwel nog ongelovig blijven  
Ik kan t niet helpen.  

Dees capel intussen staat wel in de kerk der recollecten  
maar behoort hun clooster evenwel niet toe 
een zeekere broederschap heeft deselve in eijgendom 
en onderhoudtse ook. Ze werd genaamt de  
capelle van onse lieve vrouwe van vogelsangh 
men wees ons vervolgens naa een fonteijnwerk in de na  
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nabuurschap van t clooster maar t was wat beeter dan 
ons  
doolhof of blauwe jan.  

Wij reeden een toertje buijten de stadt keerden na huijs 
en  
soupeerden s'avonds wederom met Zeebergh ende de 
zijne 
haarldele vertrokken des anderen daags op Namen.  
 
Den 19den eer wij naar den heere van Haren reeden,  
betaalden wij onsen kleermaker.  

Ten 9 1/2 uuren den heere Ernst aan ons logement.  
De heer straalman was eenige wijnige huisen van ons  
logement of dans l'imperatrice gelogeert.  

Dien ging de heer Ernst ook een visite geven, 
vesoekende 
of zoo lang wagten wilden t welk wij deeden en 
vervolgens  
reed zijn ed. met ons (ziet p. 111) na het buiten  
goed van van Haren.  

De heer Straalman had bij zig zijn zoontje en de  
heer Cramandt die ook een officier van den staat is, en  
zij volgden ons in een koets.  

Dese lustplaats ligt bij het dorp Holsel, de weg derwaarts 

is mede, gelijk al d'environs zeer plaisant.  
 
Onsen vriendelijken leijdsman, de heer Ernst  
deed ons aan onse linker zijde remarkeeren een  
herberg daar uithong den keijser zittende te paard 
houdende de lantaarn terwijl een boer staat te wateren.  
 
De historie is dese:  
keijser karel V op de jagt zijnde, raakte verdwaalt en  
van zijn geselschap af, de boer van dit huys bij wien  
hij inde avond of nagt aankwam vraagde  
aan desen roemrugtigen dog onbekende afgedwaalde  
of ook wat eeten kuste 't welk met jaa beantwoord  
zijnde, vervolgde hij ik heb wat goeds maar je moet mij  
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niet beklappen, ik heb wat goed t is een stuk  
wild. Den onbekenden gast at smakelijk  
en onder het eeten de familiariteijt vormeerderen 
vraagde de boer naar zijnen naam, de keijser  
antwoorde mijn naam is Karel en vervolgde heb  
je de keijzer wel gezien, wilde je dien niet wel eens 
zien?  
Jaa zegt de boer, maar daar toe kan men zoo niet  
wel repliceert de keijser als je mij strax den weg na 
Brussel  
wijst, en als wij de stadt koomen dan moetje mij  
maar naar het casteel brengen, en ziet dan maar toe en let  
op alle die den hoed afneemen. En op die den hoe op had 
de laatste dat is de keijser, zoo gezegt zo gedaan 
hij gaf zijnen gast een paard en ging met den lantaarn  
voor om den weg door het bosch te wijzen, midderler 
wijl was  
hij eens fluijstenen zeijde nu karel houd de lantaarn 
eens ik moet eens p. De keijser deed t ook en  
dat postuur ziet men t ook op t uithang bord voor  
met den morgen in de stad gekomen nam een ijder  
den hoed af behalven den keijser ende den boer  
Doe vraagde de eerste aan den laatsten wel ken je nu den  
keijser nog niet? t antwoord was dat bist dou of ich!  
Karel gaf te kennen dat hij t was, de boer ontx  
maar de keijser vervolgde: welk privilege begeer je van 
mij?  
de boer antwoorde dat hij dikwils moeijlijkheid hadt in  
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sneijden van heijde voor beesens, versogt diens halven  
privilege voor hem en de zijne om vrij beesens te mogen 
snijden int bosche.  

De keijser verleende het, onder conditie dat hij met den  
wagen nat beesens moeste komen aant hof en  
zig aan den keijser doen aandienen.  

De boer deed het naa eenige dagen als wanneer de  
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keijser hem gebood geen een beesem minder dan  
een pistool te verkopen en ordonneerde wijders aan  
alle de hovelingen niet ter audientie te komen op dien  
dagh, dan met een heijdbesen onder den arm.  

Een ijder hunner derhalven moest zig bij dien boer, die  
met zijn wagen op de bassecour stond adresseeren, en  
vragen hoe veel hij voor een beesem begeerde, die dan  
ook s'keijsers, voor hem zoo profijtelijke orders, 
obedientelijk 
observeerde, en dus zijn moeijte van Karels  
leijdsman en te regt brenger te zijn geweest wel betaalt 
kreeg.  

Waar je subt zeggen, en sulx met regh B is gek en laat  
hij mij voor zulke zotte vertellingen nog voort betalen  
dog neem't niet euvel.  

Ook is het zoo geheel al niet gek, immers van dese  
gebeurtenis deriveert men het spreekwoord: 
Karel, houd de lantaarn, ik moet eens hoesten. 
Ziet tuynman Neederduijtse spreekwoorden p. 55 
Inmiddels kwamen wij ten 12 1/2 uuren op de  
zeer aangename en logeable hofstede van  
den heere van Haren die ons aller obligeanst  
ontfong.  

De reegen verbood ons het wandelen, dus wij voor  
de maaltijd, den tijd met discoureeren, en eenige  
onser speelden op 't billard, terwijl ik met zijn  
excellentie in deselfe cabinetje over Hollandse  
zaken sprak. Hij is ongemaakt vriendelijk  
en beleeft, en sijns geselschap wel waardig.  

Mevrouw is ook eene zeer affabele dame en  
twelk hier wat raars is, niet geblanket, het tractement 
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was proper maar niet opulent.  
Mevrouw soutineerde seer gepaste het discours door 
zijne 
excellentie aangevangen, 't welk een blijk van  
verstandige bekwaamheijd mij voorkwam te weezen.  
Zij hebben te zamen 2 lieve kinderen, een  
zoontje van 5 jaren, cadet in dienst van prins  
Carel, en een dogtertje van 3 jaren.  

Dese plaats heeft de heer eijgenaar nog niet seer lange  
geleeden gekogt, timmers daar niets dan 't nodige 

Int na huis reijden kam de heer Ernst een 
plaats in de koets van de heer Straalman  
Wij retourneerden ten 8 1/2 uuren.  

Heeden morgen voor ons vertrek, dit had ik haast 
vergeeten 
te melden, hebben wij een speelkaarten  
fabricq gezien. 60 tig maal gaat een kaart 
door de hand eer er meede gespeelt kan werden.  
Ik zal er uld. naderhand wel eens mondeling een x  
van geeven hoe alles in zijn werk gaat.  
Weet intussen dat het schilderen van dese vlakkige 
toonbeelden door middel van een bord papier waaruit  
gesneeden is dat gedeelte dat beschildert moet  
werden, en t welk telkens wanneer er een ander  
coleur gelegt moet werde, verwisselt werd door een 
soortgelijk, waar inne dan wederom andere gedeeltens 
van  
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van eene andere coleur zijn uitgesneeden, zeer spoedig 
toegaat. Meerder tijd heeft de droging in een fornuijs 
nodig. De prompte afsnijding geschiedt door zeer 
scherpelijk 
en teffens acuratelijk dogh niet min gevaerlijk  
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snijdende scharen.  
 
Wij hebben 2 grossen gekogt, een getarrotteerde, en  
een blanke. Wij zenden die onder mijn adres na costij.  

Den 20 bragten wij aan onse beleefde weldoenders 
kaartjes van afscheijdt.  
 
Pater Leemans van wien wij in zijn clooster  
afscheijdt namen, ried ons ook een te gaan in de  
kerk der minime om daar te zien het berugte 
huijsje van Loretto in Italien.  

Uld gelive te weeten dat huijsje door Joseph, Maria  
en den heylandt bewoont, naderhandt, door de  
engelen is overgebragt naar Loretto in Italien,  
dat t daar is van die waarde dat er een kerk rondsom  
en over heen gebouwt is.  

Dit huijsje nu is naa gebouwt en dese preciese weergaa 
is hier in dese kerk der minime in eene afzonderling  
capelletje te zien. Dit is een uitmuntenden 
schat voor deze cloosterlingen, te meer omdat er  
volgens s'pausen order in geen 30 uuren int 
rond een dito huysje weezen mag, en ten tweeden  
omdat dit namaaksel verstelt is met een privilege 
van aflaat van zonden.  

Belieft uld. meer van de historie deses huijsjes  
te weeten ziet missons reijsen D. p. 187 env.  
daar zult uld. ook een nette afteekening er van vinden  
maar hij x na ons wat hij is ongelovig en geeft niet x  
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Intussen kunnen wij ons van dese Maria herrinneren:  
1. dat zij de rijke genaamt wierd om reedenen dat sij 

aanzienelijke erfgoederen bezat als: Burgundiers, 
Lotharingen, Brabandt, Luxemburg en Limburgh, 't 
Fransche Comte of 't graafschap Burgundien ( t 
evengemeld Burgundis een hertogdom) Vlaanderen, 
Henegouwen, Artois, Holland, Zeelandt en Namen, 
en de heerlijkheden Salins, Mechelen, Frieslandt x 
geen wonder dan ook dat dese vesse maagt meer 
dan een rival hadde, gelijk uld weet dat voorn. 

Maximiliaan van Oostenrijk veel moeijte had om 
dese lellere beet, tegens de Fransche Dauphin 
Lodenwijk de XI te behouden. Ik zeg te behouden 
want haar vader had haar aan hem Maximiliaan 
belooft en zij zelfs had haar aan hem gegeven en zij 
hielt het ook. Want zij trouwde met hem te Gendt 
anno 1477 int 19 jaar van ouderdom. Zij was boven 
en behalven die goederen ook al uitmuntenste 
bevalligheeden, maar dit teeder huwelijk duurde 
maar omtrent 5 jaren want zij reed 1582 met haren 
gemaal te paard, viel er af, kreeg een ongemak dat 
zij verzweegh, zij stierf er aan teffens met de vrugt 
waarvan zij zwanger was, haar man kon haar niet 
gedenken zonder zilte tranen te storten, zij had hem 
tevorens gebaart Philippus naderhandt koning van 
Spanjen. Margaretha die ondertrouwt is geweest 
met dog voor de x te rugge gezonden is, door Carel 
den VIII dauphin en naderhand koning van 
Frankrijk. 

2. dat zij en t welke uit het evengemelde harer 
gebeurtenis af te nemen is, d'onschuldige oorsaak is 
geweest van oorlogen, welker wortel tot op heden 
toe niet is uitgerooid.  
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en waardoor die aanzienelijke goederen nu niet meer in 
de  
hand van eenen maar van veelen zijn.  

3. Dat zij is geweest de verllensteresse van het zoo 
beroemde privilege bekent onder de naam van 't 
groot privilege van het groot privilege van vrouwe 
Maria Burgundien 

4. dat zij en haar vader onder een pragtige graftombe 
van verguld koper begraven legt te Brugge, in de 
kerk van de H. Maagt, zoo als mij heugt in anno 
1753 gezien te hebben.  

Maar laat ons van alle dese,hoewel mij niet 
onaangenaame  
herrinneringen uit scheijden. Wijd kunnen er meer  
van vinden bij Halma toneel der Nederlanden op de  
articulen Maria, en Maximiliaan en in ed vaderlandsche  
historie 4de deel p. 146 en 166 daar ook den  
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luccincten inhoud van t voorn groot privilege te  
vinden is. Item de tegensw. st. van alle volkeren 10 d. p. 
349  

Voorts prepareerden wij ons om dese hofstad te verlaten.  
't heeft ons wel enigsins gespeeten dat wij ons niet aan  
den prince hebben doen presenteeren maar dan raakt  
men in omstandigheden die langer verblijf zouden  
kunnen veroorsaken.  

Wij waren ook voornemens immers hadden in overleg 
genoomen 
om eens aan de 3 fonteijnen zijnde een buiten 
herbergh niet verre van Vilvoorden te gaan eeten.  
Maar tot een ander wilde ons bestek van voortgang geen 
consent geeven.  

Eer ik nu mijn Brussels verhaal eijndige moet ik iets  
melden van het prejugé der menschen.  

Mijne 2 compagnons heb ik uld gemeld zij  
Leijdse studenten, waren dus eenigsins naa de gewoonte 
en wel min of meer naa d'engelsche smaal gekleedt dit  
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verklare ik uld dit hun voor Engelsche aanzien, en met  
gevolgh dat, dewijl d'Engelsche wel wat depenseeren 
willen  
aan de comedie, en bij 't vuurwerk meer dan endere 
moesten  
betalen. Dit is geen inbeelding* de heer van Schoor  
ried haar efectievelijk in desen te voorzien, en liever was  
kleederen naa de Nederlandse of Fransche smaak aan  
doen, want t zoude ons, zeijde zijn edele, bij vervolg nog  
meer hinderlijk in t epargement van uitgaaf kunnen zijn  
zijn ld. raad wierd gevolgt.  

Inmiddels vertrekken wij morgen naar Gendt.  

Vaartwel en groetes de onse zoo als voorheen versoght 
blijve F. F.  

quem nosti 

Brussel 20 july 
1764 

*vraagde bij continuatie aan de gemeene tafel en op de 
parade etc. of niet Engelsche waren.  
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Waarde vriendt.  

Volgens t slot mijner laaste uit Brussel verlieten wij die  
leevendige stadt den 21 julij s morgens ten 9 1/2 uuren,  
vooraf waren wij eens geweest in de manege, en op  
de parade.  

Wij namen eijgen of afgeheurt rijtuijg omdat de kosten  
niet veel verschilden niet die op de diligeuse.  

Ten 11 uuren arriveerden wij te Asch, een vrij groot dorp 
daar de paarden ververst wierden met water, en wij 
onderwijl  
een wijnig wandelden.  

Ten 1 1/4 uuren kwamen wij te Aalst, of zoo als reeds op  
pag 106 gemeld heb, naa de Fransche uitspraak te Alost.  
Een steedje van veel passage, wij zouden evenwel niet  
vekiesen er te wonen. De steenwegh van Brussel  
na Gendt maakt er veel doortogt.  

Te meermalen heeft Aalst s'oorlogs rampen gevoelt.  
Zoo mij voorstaat hangen er in s'Hage, op de hof 
zaal eenige trophen door de Staatse, op omtrent 
Aalst, op den vijant, bevogten. Ik weet  
t evenwel niet zeeker.  

t was zaturdagh, vreesden voor schraal eten, 
ordonneerden 
daaromo kost voor gereformeerde, t welk ook  
gewillig en prompt vervaardigt wierdt.  

Inmiddels, gelijk ook naa de maaltijd, gingen 
wij wandelen en bezigtigden met veel genoegen 
de schoone St Marten kerk zij heeft mede 
overheerlijke schilderstukken, daar wierd een 
verschijdene 
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biegt stoelen gebiecht, t welke wij met bescheiden 
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vrijmoedigheijdt beschouwden. Dese 
votie kwam ons voor, te geschieden tot eene voorx  
reijdinge van eenen vollen aflaat voor levende  
en dode die in een der dorp-kerken weezen zoude  
waarvan de conditien, volgens d'instellinge 
paters-jesuiten, aan de kerkdeuren te Aalst  
waren gaeffigeert, wij hadden deselve zeer  
graag gecopieert.  
 
Van de evengemelde kostelijke schilderijen kan uld 
berigt bekomen bij le peintre amateur 2de  
page 2.  

Intussen dient dat in dese kerk ook is een  
capelle, waarinne ik vond diverse wapens van van der  
Bempden, waarvan t'oudste is van 1576 en t jongste  
van 1663. Onser Leijdsman wist ons geen elucidatie te  
geven.  
 
Ten 4 1/2 uuren verlieten wij Aalst waarvan meer op p. 
407 
na onderweegens nog eens gepleijstert te hebben, 
arriveerden  
wij ten 8 uuren te Gent.  
 
Even aan dese zijde Aalst ontmoete den ons de heer x  
Goedhals. Zij waren na Gent geweest, en bex  
ons vriendelijk dat wij haar huijs te Aalst niet hadden  
aangedaan.  

Dat de weg van Brabands hooftstad Brussel tot de x  
van Vaanderen Gent gestraat is, heb ik zoo even x  
deselve is gelijk alle d'andere pavees, met wel groeijende 
bomen aan bijde de zijde regelmatig beplant.  

Eer men te Aalst komt ontdekt men meer vlakte en  
dus ook eenigsins meerder wije of klaver landen, da  
rondsom Brussel genoegsaam geene zijn.  

Ik zegge klaverlanden want t scheen ons toe dat in  
Braband de beesten niet veel in de wejide gaan x 
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dat men t rundvee meest op de stal houd, en daar voedert 
met gesneeden klaver die men dagelijks van de voorz.  
landen haalt en met melk t rundvleesch is ook zoo goed 
als t onse.  

Tussen Aalst en Gent zijn wederom meer bergen, maar  
op Vlaanders territoir vind men meer weijlanden en  
wel sulke die met hoorn veel beslagen zijn.  
Maar in t algemeen evenwel is overal overvloed van  
graan landen, die reeds om afmaijinge roepen.  

Wijnige maijers waren er int veld. Indien gebrek van  
volk daar van d'oorsaak was, dan zouden wij van oordeel  
weezen dat men de kloosterlingen d'inoosting en 
anderen 
noestigen arbeid moeste gebieden, dit was ons unanim 
project maar t ontbrak ons aan magt om dit heylsame 
uit te voeren, zijlieden dan blijven een luijheijd die 
immers 
schandelijk is, oefenen ent voortreffelijk graan 
bleef, naa onse gedagten te lang opt veld.  

Dus bevinden wij ons dan nu in het graafschap dat men  
voor het beste in de wereld houdt even gelijk men 
wil dat Frankrijk t beste koningrijk en Milaan het  
beste hertogdom is. Men zegt daarom in Latijn:  
optimum regnum Gallia 
optimus ducatus medolanum 
optimus comitatus Flandria 

En dewijl ik nu zoo met uld. schriftelijk praate laaten 
wij ons nog ter deser gelegendheid herrinneren.  
Dat men wat de Oostenrijkse Nederlanden aangaat en  
wel met betrekking tot de steeden, zegt dat Gent de  
grootste gelijk Brussel de edelste is. En zoo heeft  
van ijder der voornaamste steden zoo, in dese 
Nederlanden  
als omtrent die in Duitsland iets gestelt.  
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En de stulx wel met desen uitspraak. 
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1. omtrent u gemelde Nederlandse steeden zegt men  
Brugge is d'oudste.  
Gent de grootsten.  
Antwerpen de rijkste. Eertijds namentlijk zie hiervoor p. 
80 
Mechelen de schoonste.  
Brussel d'edelste.  
Leuven de wijste 
Kamerrijk de sterkste.  

2. met betrekking tot de steeden in Duijtslandt is er een  
spreuke waarbij de stad Ulm, in Zwaben, dus spreeke.  
Had ik de Venetiaanse magt, d'Augsburgse pragt 
het Neuremberger verstand, t Straatburgse geschut en  
t Ulmer geld, zoo wat ik was ik de rijkste mander x  
(dat is wereld)  

Maar vriend laat ons met dese uitwijdingen uitscheijden 
want zoo zouden wij lang kunnen. De meer x  
wil van dese soete uitspanningen kan bij aubuer 
bachiene vermeerdert 1 deel p. 754. 808 2 deel p. 231 en  
bij Vallemonts historie zaal 1 d. p. 205 en elders te regte.  
 
Wij bevinden ons den nu in de vermaarde stadt Gent 
een stad die volgens voorsz. geographische uitspraaken 
gehouden werd voor grootste in Europa  

Dese uitspraken, nogtans hebben hare tegenspraken  
want uld. weet dat Karel de Vijfde (die in de stadt 
geboren is in zeer kleijn kamertje van een oud huijs dat  
t hoff van de prins noemt, en daar sulx door eene  
scriptie werdt te kennen gegeven) op zeekeren tijd  
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door Parijs trekkende zoude hebben gezegt: dat hij Parijs  
wel in zijn Gand of handschoen kon steeken, daarmede 
willende te kennen geven dat Parijs wel in Gent staan 
kon. En teffens weet uld. wat daartegens aangemerkt 
werd door misson in zijne reijsen 2 deel p. 77 
 
Ik kan er niet van oordelen want ik ben nooijt te Parijs 
geweest. Mogelijk beklim ik wel dese of geene hoogte 
en zoo mij dan iets van de etendu van Gent voorkomt 
zoo melde ik het ziet hier na p. 133 

Intussen dient dat wij logeeren in St Sebastiaan  
op de parade plaats een zeer ruijm logement.  
De stad komt ons voor zindelijker, dan Brussel te 
weezen  
naa onse aankomst vernamen wij aanstonts aan t 
posthuis  
of er brieven voor ons waren.  

Den 22 vernamen wij sulx wederom, want ik had  
na Holland gescreven dat ik om desen tijd hier wezen  
zoude, ten eijnde zou ik gerequireert wierd x  
Vervolgens deeden wij een visite bij den heere  
Jean Baptist Standert aan wien door neef ter  
Borch geaddresseert was, die heer is zeer vriendelijk  
en beleeft, van de credit brief nogtans denk niet  
tot gebruijk zal maken om reedenen dat  
als nog niet benodigt zijn, inmiddels dankt  
neef ter Borch voor dit goed adres. Want  
gemelde heer bood ons aan om ons des anderen daags 
ten 9 uuren af te halen en t voornaamste van de  
stadt te laten zien, t welk wij , onder vriendelijke 
protestatie  
accepteerden.  

Wij passeerden vervolgens, de kerk der Jesuiten,  
en traden daarinne.  

Op het groot autaar is een uitmuntend stuk van  
Rubbens, verbeeldende de marteling van Levinus hoger  
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hoger, ommers boven een altaar, is geplaast een x  
gewerkt, zilver hooft met den bisschoppelijken  
mijter, verbeeldende hooft, en nog hoger was agter  
een glas, een zilvere kist, waarinne de reliquien  
van den voorsz. martelaar.  

Wij raakten in gesprek met een dier geestelijke die  
ons aan bood de bibliotheecq te zien, t welk wij 
aanvierden,  
maar o wel deselve niet meer met veel dan  
met raare boeken voorzien is konden wij in zoo een  
korte tijd niet beoordeelen.  
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Van daar zagen wij de parade van een zeer respectabel 
garnisoen.  
Zoo te paard als te voet, men zijde ons dat 
t wel 9000 combattanten sterk is. Immers t is  
grootste parade die wij gezien hebben tot hier toe.  
Wij hadden reeds voorheen een overleg gemaakt om een  
togtje naar t Sas van Gendt te doen.  

Mijne 2 compagnons zullen denkelijk door den  
tijd in de regeering komen, t voegde dus wel dat  
zoo nabij die gewigtige sterkte onses vaderlands zijn  
de gelegendheijd om deselve te bezigtigen, ten nutte van  
hun in tijden en wijken en ik weet uld. ried sulx  
sins of, neen maar, ik was veel eer de aanlegg 
van desen stap bijzijden af.  

Dus dan namen wij ten 11 3/4 uren een post chaise  
en een dine a la Grec, zoo noemt men hier carbonade,  
kaas en brood met ons.  

Alles weet uld. kleederen, meubilen sto. moeten nu a la 
grecque weezen.  

Afgereeden en omtrent half weg gekomen zijnde dineren  
wij dan a la Grecque op onse chaise en nuttigden 
glas goeden Bourgonge wijn.  
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Ten 3 uuren waren wij voor de buijtenste brug.  
Maar die was, vermits t kerktijd was, opgehaalt wij 
riepen 
onse namen aan den schildwagt toe.  
De heer van Burmannia, die daar binnen gebood,  
gaf order dat wji speodig ingelaten wierden.  
Dit hield ons nogtans wat op t welk ons de heete zon  
eenigsins verdrietig maakte.  

Binnen gekomen passeerden wij de kerk tot welkers op 
onse 
republicq in den jare 1748 gecollecteert werdt.  
Men was beezig met zingen en vervolgens den  
zeegen te spreeken. De eerste onser professie  

die wij gedurende ons uit zijn, hadden horen 
uitbodemen.  

Vervolgens lieten wij bij den bovengemelden 
commandant 
belet vragen, die ons beleeft ontfong, en zijn ld. 
leverijbediende 
(alzoo zijl ld. aan t voet euvel laboreerde) mede  
gaf om de wallen d'oude en nieuwe werken, mitsgaders 
de casematten, onder aardsche broodbakkerije en 
koornmole,  
alle dewelke boon vrij zijn te zien en de te bewandelen,  
wonderschoon en zeer bezienswaardig  
zijn de gesublimeerde zaken?  

De fotres word bij continuatie verbetert en versterkt  
zoo dat men klaarlijk merken kan dat t ernst is 
om dese sterkte in eene ontzaggelijke weerbaarheidt 
te brengen.  

In pace enim de bello cogitandum.  
De val van t water in dese Sas, dat is sluijs, is van  
eene hoogte van 16 voeten. Zeld. Kunt dus  
wel begrijpen hoe hoog de inundatie gemaakt kan 

folio 124 

worden.  

Na de bezigtiging van alles, leijden wij bij den heer 
van Burmannia eene visite van dankzegging  
zijn edele is colonel. Zijnld. broeder x  
s lands minister te Weenen.  

Wij moesten een glaasje wijn drinken, t welk wij dat  
gewilliger accepteerden omdat zijn teffens op het  
of kaart deser plaats en environs ons de sterkste en  
min sterkste situatie aanwees, en sulx te gelijk van  
die van Hulst en de Sandbergh.  

Zijn wel ld. wilde ons daar houden op een salaadje 
maar wij konden niet, omdat weder te Gendt moesten  
zijn. t was ons onders veel nader geweest tot  
het doen van dien uijtweg of om reijse die wij zoo als  
straks, zult hoeren naderhand ondernamen maar het  
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was onse intentie nog niet doe wij uit Gent gingen.  

Wij vertrokken dan ten 6 uuren wederom van Sas,  
ons geensins beklagende daar te zijn geweest. En  
bijzonder voor mijne reijs compagnons waar van den  
mijn cousin deuts. namentlijk een discipil is van  
heer Steenstra, en beijde hebben zij in de Mathesis 
gestudeert.  
 
Wij zoudne ten 8 1/2 uur wederom te Gent geweest zijn 
indien niet een klijne calamture het breeken  
van een der bomen onser chaise over t struijkelen 
van een der paarden sulx wat hadde vertraagt  
t is nogtans gode zij den dank, zonder schaade 
ongemak afgelopen. De heer Standert hadde  
bezorgt dat de poort voor ons open bleef dat ons nu  
te staade kwam.  
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Den 23 kwam ons die heer ten 7 1/2 uur afhalen met een  
koets, t welk zoo veel vroeger, dan gisteren afgesproken 
was, wesen 
moest, om reedenen (zoo als zijn edele gisteren avond 
aan  
ons logement had laten zeggen) dat zijnld. nog heden 
desen  
dag om, onvoorziene negotie-affaires naar Antwerpen 
vertrekken moest.  

Zijnld. reed met ons naa de republicq van St Pieter.  
Ik noem die abdij omdat deselve van eene seer groote  
uitgestrektheid is, en hoge jurisdictie heeft.  

D'eijgentlijke St Pieters kerk als niet de moeijte 
waardig, immers zoo als men ons zijde, hebben wij niet 
gezien.  

Maar wat aanbelangt de voorz. abdij uld. moet zig van 
derselver appartementen kerk en bibliotheecq alles wat 
koninklijk is, vebeelden, en als dan sult uld. niet  
mistasten ofte te groote gedagten maken.  

Het zijn logementen een voor een gekroont hooft dan  

voor een prelaat, die immers needrig zijn moet.  
 
Kostbare tapicerijen, schilderijen, en meubilen  
zijn er in de ruijmte, pragtige en treffelijk gestoffeerde  
kamers in overvloedt.  

Prins Carel neemt in dees abdij zijn intrek wanneer hier 
is.  
d'abdij-kerk is wonderkostelijk het groot autaar 
is geheel van zilver, niet lomp ook niet bekrompen  
maar konst en kostbaarheid twisten om den rang.  
De mindere autaren zijn evenreedig.  
Ik ben niet in staat om in een brief die tot mijne  
uitspanninge scrijve, naa waarde alles bescrijven  
al wat ik uld. van Antwerpen, St Bernard en andere  
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heijlige, dat is roomsch-heijlige, plaatsen gescreven  
hebbe kan hier bij niets halen.  

Bijzonder als uld. wild geloven dat de tapijt schilderijen 
schatbaar zijn.  
 
Dit van d'abdijkerk meer bij monde.  

De bibliotheecq is overheerlijk. De menigte van  
treffelijke werken geplaast op eene allertreffelijkste  
overgrote zaal, die bovendien, met konstig geschidlerd  
basrelieffen pronkt, verdienen dat men er dagen sleijt 
deze zaal heeft veel rapport met de Leuvense hier voor  
gemeld, en zulx soo wel in opsigt van de groote  
als andere schikking.  

Uld. dat ten tijde d'Academie van Leuven werd opgerigt 
alle wetenschappen mogten werden gedoceert, 
uitgenomen 
de theologie, dit is naderhandt wel verandert, dogg er is 
x  
welke in tegendeel hier in allen overvloed gevonden 
werd 
en sulx zonder onderscheijd van faculteijt. Ziet nog x  
de bijzondere of private huis capel van den prelaatt 
heeft, onder andere fraijigheden, een crucifix uit een  
olijphants tands gesneeden. Act beclyx  
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dat naa mijn gis circa 1/2 voet groot is, wat nog  
zeer wit, daar ivoor anders anders wel geel werd  
t is uitmuntend fraij.  

De refter of eetzaal is onvergelijkelijk vorstelijk.  
De prelaat zit geheel aan t eijnde op eene hoogte van  
6 a 8 trappen van zwart marmer, doorgaans heeft  
hij aan ijder zijde een der cannunikken.  

Voor ijder der andere stont eenen zilveren beeker 
warmee 
t wapen van d'abdij gedreeven was, gelijk de naam 
den gebruijker. Daar zijn ook heerlijke schilderijen 
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en andere blijken dat er schatten schuijlen.  

Van de bibliotheecq of wel t vertrek heb nog iets te  
zeggen van t heerlijk uitsigt namentlijk.  

Ik heb uld. hiervoren p. 101 seq gesproken van de tussen 
weijdte die er is tussen de eerste en den 2den muur  
der stad Leuven, dit moet uld. sig van Gendt ook  
verbeelden, tussen het middelste of meest bebouwt  
gedeelte en de stads muur zijn landereijen, tuijnen  
en linnebleeken, dit maatk de stadt zoo extens 
of groot ziet hier voor p. 126 seq. over dese vlaktens 
nu, heeft men van of uit dit boek vertrek een  
zeer schoon gezigt, en men kan er eenigsins van stads  
uitgestrektheid een ide formeeren.  

Dit van dese heerlijke abdij meer bij monde.  

Gaa nu met mij naa de cathedrale of St Bavos kerk  
onsen obligeanten leijdsman bragt ons daar.  
Dese kerk is wel origineel, zoo kostelijke niet als wel 
anderen  
maar met er tijd zal deselve een pronkstuk werden, om 
redenen  
dat men beezig is deselve geheel te bemarmeren tot eene  
zekere hoogte, en met 2 orgels te voorzien. Dit geschied  
uit de revenuen van een legaal door een cannunik daar 
toe 
gemaakt. De beginselen deser melioratie beloven veen 

De predikstoel is zoo fraij dat deselve met schijnt toe te  
laten de decisie of menzig verwonderen moet meer over  
den konstig gesneedenen leuning, dan over de zoo 
kostbare  
als treffelijke beelden marmere dewelke dienen om  
den stoel te schraagen, of wel over den wel geordenden  
kap of hemel die geheel los schijnt immers waarvan  
men de houtvasten niet zien kan, de opgang of  
trap is dubbel t welk zeer deftig staat de prediker kan dus  
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dus na welgevallen t zij van t oosten t zij van t 
westen opklimmen, en zoo ook na believen  
wederom afgaan.  

Dees kerk heeft 24 cannunniken, en ijder van hunlieden 
heeft 3000 inkomen.  
 
Men wil dat er in Gent 10 000 geestelijke zijn,  
indien niet van hoger hand voorzien wierd, zoude en  
wereldlijke binnen wijnig jaren geen voet landt 
meer hebben, maar de geestelijke mogen geene 
vaste goederen, voor hunne clooster, meer kopen 
van den gemelden predikstoel moet ik nog iets, dat mij 
te 
binnen schiet melden en wel bijzonder nopens de 
marmere 
beelden daar onder, dat namentlijk door een de  
selve aan een man den slaapdoek van de ogen werd 
opgeligt 
terwijl hij hem met d'andere handt een gex  
boek waar inne te leezen staat, ontwaakt en laat 
Christus over u ligten. Voorhoudt alles is meer dan  
levensgrootte. 

Een afbeelding deser kerke vind uld. dans les delix  
de Pays Bas fom. 11 p. 33 

En een bescrijving van de treffelijke schilderijen 
dans le peintre amateur fom. 11 p. 18 

Uijt deese kerk gekomen reeden wij naar het  
stadhuijs, dat een seer groot gebouw is, en twee 
voorgevels 
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heeft, d'oudste deser faces werd 1481 de jongste 1600 
begonnen.  

Binnen is niet seer veel raars te zien, dan,  
1 dat men in een der kamers vind eene schilderije 
vertonende 
een zoon die gereed staat zijn eijgen vader t 
onthoofden 
daarinne verhindert werd alleenlijk door den het 
zwaard 
terwijl er de slag mede gegeven zoude werden, in 
tween 
breek off uijt t gevest vliegt.  379

De historie zoude 1374 gebeurd zijn, op dese wijze  
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bijde waren zij ter dood veroordeelt, men verleende 
pardon aan  
die dewelke den beul over den anderen weezen wilde.  

Dese 2 twisteden langer tijd over t voordeel dat ijder in 
den  
dood vondt, de vader eijndelijk zat VIIII dagen en meer 
der kragt van geest dan de zoon hebbende wilde zijn 
kind niet  
overleeven, waarop dees dan t droevig besluit neemt het 
leeven  
te beneemen aan hem van wie hij het ontfangen hadde 
maar  
werd daarinne op gezegde maniere verhindert men 
merkte  
dit aan als eene zodnerlinge schikkinge van de 
voorzienigheijd 
Gods, en bijde werden zij doe vrijgesproken.  

Misson, dese gebeurtenis in zijn 2de deel p. 77 se. ook 
verhalende 
besluit deselve dus. Zoo de historie waar 
is verklaart zig het oordeel Gods op eene verwonderens 
waardige wijze tegens dat ter menschen, t welk onder  

schijn van een genade te bewijzen van d'uiterste 
wreedheijd was.  

Ik zoude mij bij dit gezegde wel kunnen bijvoegen,  
intussen dient dat onder de voorsz. schilderije, in zeer 
oud Walsch staat: 
Ae Gandt le en sand fraepe sae pere se taete desur maeis 
je heppe rompe se grace de Dieu, 1371.  

En op een der bruggen over de Leije, die men de 
hooftbrug  
noemt, en daar men hals regt plegt te doen of nog doedt,  
staan, op de steene leuning, twee metale beelden  
waar van t eene is imposteur om t ander het hooft af  
slaan.  

2e het tweede besienswaardige agte den wij te weezen  
den stoel, de dee of t verhenette ende den verderen 
toestel van de huldiging der graven van Vlaanderen,  
men kan er een levendig begrip van krijgen uit de  
schilderijen, die er van zijn en daar hangen.  

Men ziet den stoel en troijn daar verbeeld op de markt 
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die men de vrijdagsmarkt noemt.  

Op dese markt die zeer groot is (laat ik uld.) dit nu 
intussen 
bijden verhalen) staat, op een zeer hoge colonne 
standbeeld van Karel den Vijfden in t volle keijserlijk 
gewaard, maar t is hout en niet koper zoo als in ons 
gids boek staat, en t roept om vernieuwing immers 
om eene nieuwe vergulding. Ik heb uld. reeds hier na 
pag. 126 in fine gemeld dat die vorst in dees stad (en  
op den 24 febr. 1500) geboren is, indien nu het opregt  
van dit standbeeld ter zake en ter gedagtenis van dese  
geboorte geschied is, dan is t te begrijpen maar  
anders is er wel een tijd geweest dat de Gentenaars zoo 
ik  
denk wel gewenst hebben dat dese vorst nooijt geboren  
waren geweest. En dus dit aanzien doed gedenken 
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nimmer gezien hadden. Ik doele op de onbehoorde 
strengheijd aan dese zijne zoo schone stad gepleegt.  
De stad wierd als eenen vrijen staat door hare regeeringe 
voor 
d'oude voorregten bestiert. De keijser kneveld ehun 
gewex  
schattingen of, de vorsten zijn dog in der daad vijanden 
van de vrijeheijd hunner mede menschen. Zij bezwaren 
zig hier over, en verzogten bijstand bij François I 
koning van Frankrijk die hun afwees.  

De keijser kwam in allereijl over, deed verschijdene en  
de voor naamste burgers door beuls handen 
ombrengende 
zond eenige in ballingschap en confisqueerde hun 
goederen  
beroofde de stad van wapenen en voorregten en de  
leeden der regeering moesten eene boet x  
verzellen met stroppen om den hals. 
 
De vorst dagt niet om de gevolgen die ruineus waren  
want t was met stas welvaart gedaan.  
Trouwens t huijs van Oostenrijk heeft, ook in ons onder  
vonden, dat wreedheijd het selve seer vermindert heeft 
ziet hier zoo ik gelove pag. 80.  
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maar laat ik uld. nog iets zeggen van dese markt.  
Dat er namentlijk legt een groot stuk eijzer canon,  
dog t is niet gegoten maar gesmeedt, t is 3 voet in zijn  
diameter wijd, het gebruijk waar toe t dient, weeten wij  
niet.  
 
Op het stadhuijs verliet ons, hoewel ongraag, den heere 
Standert 
zijn ed. presenteerde ons geld t welk bij zijne huisvrouw 
zouden kunnen bekomen, zoo veel weg wilden maar ik 
heb  
uld. reeds hier voor p. 127 gemeld dat wij t nog niet 
nodig hebben 
zijn ld. deed verder alle polite offertes, de koets 
ordonneerde zijnld 
de geheele dag tot onser dienst zonder dat t ons wat 
moegte 

ook deeden, deselve konden betalen x dankt neef ter 
Borg 
voor dit seer goed adres. De reden waarom desen 
obligeanten 
heer ons verlaten moest heb ik u op pag. 131 gezegt.  

Wij dan, reeden naa zijnld. vertrek naar t gebouw t 
raadhuijs 
genaamt, daar zijn eenige goede kamers, anders  
is t een lomp ouder wets gebouw ziet hier na p. 415 

Van daar reeden wij na St Michiel of St Michael.  
Hier moet ik u wederom wat stil doen staan in 
zonderheid bij den  
predikstoel, deselve heeft wederom als die in St Bavo 
(ziet p. 133) 
2 opgangen, onder den predikstoel ziet men het seven 
hoofdig 
monster, dat door Michael beblixemt werd. t legt als 
verslagen  
op den rug dog steeks een poot omhoog grijpt het kleed 
van St. Michiel dees poot nu is zoo mathematisch gestelt 
dat deselve de eenige scraging des predikstoel uitmaakt 
dit  
zeer fraij en bezienswaardig ziet meer hier na °. 413 seq.  
uld. hebt nu al zoo veel patientie met t lesen van zijn 
kerken  
verhaal geoeffent dat ik uld. met t verder relaas van dese 
kerk  
die anders wel waard is dat men er weet in vertoeve, niet 
zal op  
houden.  

Van hier begaven wij ons na t bagijnhof dat een kleijn 
steedje is 
en van daar na de cellebroeders hun clooster is 
armoedig en niet  
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bezienswaardig, de kerk heeft veel gelijkheijd met  
die van de nonnen in Leliendaal te Mechelen ziet p. x  
uitgenomen dat in die van dese broeders geen 
predikstoel is.  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Van hier reeden wij naa 2 boekverkopers en zogten 
vrugteloos na 
een plan van de stadt. Gij weet dat er een is in delices de  
Pays Bas tom. 2 p. 26 en in de tegenwoordige staat van 
alle  
volkeren 30 D. p. 334.  

In ons logement was geen gemeene tafel dus alleen 
moesten 
eeten, na de middag kreegen wij door een cannunnik  
van St Bavo, de heer van Hirzel adres aan zeer groot 
liefhebber van genealogien met name de heer Elen 
zijn ed. ontfing ons zeer vriendelijk, liet ons vele van 
zijne verzamelde geslagt bomen zien dog van de  
van den Bempden, waarom ik meest kwam konden wij  
wijnig of niets ontdekken.  

Wij namen desen middag ook het vermaak om de 
confrer 
van St Sebastian in ons logement te zien schieten  
met boog en pijl ziet meer op p. 412.  

Den 24 verlieten wij het groote Gendt rijdende ten 5 1/2  
van daar met een post chaise hebbende eniglijk met ons  
coffer en wel de klijnste, de grootste hadden wij met de 
porte 
monteau naa Rijssel vooruijt gezonden, hebbende 
deselve 
geaddresseert in t posthuijs aldaar, om daar afgehaalt te 
worden  
maar waarheen wij nu reeden en welke uijt stap wij  
namen sulx raad uld. soo schielijk niet ook x  
ik geensins of uld. sult er sig zeer over verwonderen  
uld. gelieve dan te weesen of liever uld. te herrinneren  
dat geene ik uld. hier voren pag. 63 gescreeven hebbe 
namentlijk 
dat wij de Willemstad passerende in deliberatie lijden of 
men ook Zeeland zoude inslaan, maar dat sulx doe x  
t was tegens doenmatig voorneemen, bleef steeken. 
Maar 
nu doe wij den 22 deser naa Sas van Gend reeden en al  
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rijdende onse op zatijn gedrukte kaart inzagen, wierdt in  

overweeginge gebragt of men als nu ook niet Hulst en  
de Landbergh en vervolgens ook Zeeland zoude 
besoeken?  
Alles wierd naa der hand in overleg besloten en 
gearresteert. 

Wij hadden gelijk zoo even gezegt heb onse grootste 
bagage naa Rijssel voor uijt gezonden en rigteden dan  
nu onsen weg naa Hulst.  
 
Ik heb nog iets vergeeten te melden dat wij namentlijk te 
Gend 
extra lekkere Fransche kaas gevonden hebben, een  
geheele konden wij niet bekomen kogten dienshalven 
eene 
aangebrokene en hebben deselve onder mijn adres in een 
doose 
naar Costij gezonden. Weest zoo goede opent  
deselve of laat t door ijmand anders doen, deelt deselve  
in 3 deelen en zend 1/3 aan nicht Deutz. op Boekenrode 
1/3 aan de heer Warin, en d'overige 1/3 deelt weder in 2 
neemt 1/6 voor uld. consumerende t selve opt aandenken 
aan ons en laat mijn meijd de resterende 6de  
tot mijn te huijs komst bewaren. Ik verg uld. te  
veel maar weest zoo goed en laat t zoo doen.  
De weg naar Hulst was door t menigvuldig rijden der  
vlas wagens seer slegt maar zeer goed voor hijpochondre  
menschen, want stoten en drijgementen  
om omme te vallen mankeerde er niet.  

Aan t dencke of steken veir eijsten wij boter en kaas, 
maar  
kreegen een schoon stuk goed osse vleesch neevens een 
koud  
gebraden hoen voor de neus, t welk met ons 
bourgundisch  
bier uit Gend mede genomen wel smaakt 
het was 1 1/2 uur doe wij te Hulst aankwamen.  

t is een niet onaangename ruijme en van fatsoenelijke 
luijden niet ontblote stadt, men houdse voor de beste van  
Staats Vlaanderen.  

De heer van Burmannia te Sas van Gent had ons adres 
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gegeven aan den heer ingenieur vrijdagh, dus zogten  
wij zijnld aanstonts op. Zijnld ging met ons  
na den heere commandant Thierrij, dewelke zoo 
draa zijnld Amsterdammers zag arrest op  
onse perzonen wilde doen, begerende dat wij bij  
en bij zijnld soupeeren zouden, maar ons  
demonstratien dat sulx niet doenlijk was bewerkten 
ontslag van dat vriendelijke arrest. Stante pede 
evenwel, moesten wij een glaasje wijn nuttigen 
gedurende 
het welke zijn edele zig na den Amsterdam 
familien daar onder ook die van van den Bempden in 
meerde. 

In onse herberg wedergekomen toonde 
de heer Vrijdagh ons op het plan de situatie en  
strekking van de stad, de linie en van de 
befaamde zandbergh, al het welke zijn  
vervolgens ook in Louis deede, want zijn ed. hadde 
de goedheijd (nadat wij een mond vol gegeten hadden) 
met ons over de wallen en door de stadt te wandelen  
en reed oook met ons ten 4 uuren na de zandberg en  
door de linie die van Hulst tot de gem fotres de 
sandberg strekt.  

Omtrent halfwegen traden wij af bij het fortje de kijkx  
en lieten de wagen voortrijden tot de sandbergh voor  
wij wandelden doe langs den smallen linie dijk  
langs dewelke de Fransche den 26 may 1747 
aangekomen 
zijn en de zandberg genomen hebben.  
uld. weet dat ik geen vesting bouwer ook geen 
krijgskundige 
ben, dus kan ik beswaarlijk een duidjee 
geven van de wijze hoe die wonderlijke x  
geschied is. Ik zal nogtans mijn best doen 
wetet dan dat de innundatie stont tot aan de voet van  
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gemelden dijk en dat zij hunne zige zagen  
maakten in dat droge gedeelte of glojinge die er  
is tussen den kruijn des dijks en de gemelde inundatie 

wateren, en door die ziegezagen zijn zij  
gedrongen tot op de wal van de zandberg en daar  
binnen eene grote massacre aanregteden want  
de heer Thierrij voorn. die onder la rocquet order was  
repusseerde hun wel tot 2 malen, maar wel bloedig 
dog zonder de meest gewenste reusite. 
Vraagt gij nu hoe zijn zij door of over het inundatie 
water tot op die gloijinge gekomen?  

Waarom zijn zij niet of door volk dat immers op  
den dijk hun al was t maar met handgranaten had  
kunnen incommodeeren, of door canin dat  
immers van de sandbergh langs den dijk die  
gelijk gesegt heb zeer smal is, en ook langs 
die gem. gloijning speelen kon, of op eenige  
andere  
magtige wijze te rug gehouden en vroeg  
tijdig eer t niet meer in faisabel was, afgeweert 
ik antwoorde dat ik tniet weet mogelijk zal  
de posteriteijt het weeten. 
 
Hoe seer een ijder onser dese wonderlijkheijd 
bejammerde 
was t evenwel bijzonder aangenaam dit alles zoo in  
loco onder zoo duidelijke elucidatien van onsen  
beleefden Leijdsman te kunnen afnemen of beschouwen.  
Uld weet dat onsen moedigen jongen 
neef Jan David de Neufville zoon van Jan David de 
Neufville 
en Cornelia Geertruijd Gontard, zijnde sous lieutenant  
gesneuvelt is, en zeer veele andere men hem  
ik seg seer veele want men verhaalde ons hier dat  
als men maar een wijnig in de aarde groef men zeer ras  
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de blijken der lijken vinden zoude.  

Ziet een kleijne plan van Hulst in delices des Pays 
Bas tom. 11 p. 169 en ziet ook Hubuer door bachienne  
aan de santberg gekomen vonden wij onsen wagen  
staande voets ontkurkten wij een fles, bedankten  
met een glaasje onsen zeer obligeanten dux, zij 
keerde ten 5 1/2 stadwaards, wij reeden voort door het x  
ambacht, en kwamen ten 7 uur aan t stoppeldijk 
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veer. Hier voeren wij over een breed water dat uit de 
Westerschelde landwaards in vloeijt, en het Hellegat 
genaamt 
werdt.  

Wij stapten ten 7 1/2 uuren op t eijland van Axel en Ter  
Neuse, dat gelijk uld weet ook een gedeelte van Staats 
Vlaanderen is.  

Hier moesten wij ons koffertje laten dragen en selfs te  
voet gaan van t vheir tot het zeer schone en florisante 
dorp Zaamslag, daar wij eenen wagen namen  
en daarmede ten 8 1/2 uuren vertrokken naar Axel,  
daar wij ten 10 uuren aankwamen nadat eenigen  
tijd vertoeft hadden aan de poort die op order van  
den heere commandant Papo voor ons wierdt  
geopent. Wij hadden in onse herberg een vrijx  
soupe, de naam van de herberg die niet spatieus  
dog sindelijk was, weet ik niet meer en sliepen  
ook vrij wel want waren moede.  

Den 25 waren wij tijdig op, wandelden de stad  
eens om, maar bezigtigden geene gebouwen  
t stadhuijs, zie ik in t gidsboek de tegensw staat van  
alle volkeren is tamelijk fraij.  

Wij gingen aan t huis van den heere Papo om zijnld 
voort doen openen van x  
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bedanken maar zijnld nog niet bij der hand zijnde 
deeden  
wij sulx per missive eer wij vertrokken.  

Ten 7 3/4 uuren verlieten wij dese vesting reeden door 
een  
seer aangenaam land, daar t d'opgezeetenen schijnt 
wel te gaan, naar Ter Neuse, daar wij ten 9 1/4 uur 
aankwamen.  

Het deurde nog een uur eer de Middelburgse beurtman 
afvoer, 
die tijd bestededen wij met het bezigtigen van een  
meestoof.  

Daar gaf men ons een begrip hoe de meetrap eerst op  
houte roosters, die tot boven in het gebouw strekken 
en vervolgens op een haing kleed gedroogt en wijders 
gestampt gedorst en verder om er die 
schone verf stof van te krijgen behandelt werd.  
Gelijk ook hoe de warmte vernuftig door 
onder en boven aardse canalen gelijd werd daar 
men se hebben wil. 

Alles is ten hoogsten waardig bezien te werden. 
Dit gebouw is eenige wijnige minuten buijten het 
steedje. Doe wij daar retourneerden had onse knegt  
intussen wat fricadellen doe vervaardigen, die ons op 
het schip, waarmede wij ten 10 1/4 uuren vertrokken  
met onse laaste fles Bourgonge wijn wel te stade kwam 
want grote stilte was oorsaak dat wij niet voor 6 uuren  
aan t casteel van Rammekens voet aan land zetteden 
onderwegens hadden wij goed gebruijk gehad van onsen  
verrekijker.  

Het gemelde kasteel werd zoo genaamt naa de reede 
die er voor is en rammekens geheeten is, t casteel 
selfs is eijgentlijk genaamt Zeeburgh en sulx door de  
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toedient vallen zoude.  

Dus dan lieve vriendt bevinden wij ons nu in ons  
lieve vaderlandt, in de hoofstadt van een bijzondere 
provincie, t rijke Zeelandt namentlijk 
osn voorneemen is om dese provincie eens af  
teloopen of liever door te varen, ik zal uld 
van ons weder varen verslag doen, vergen als  
dat ik als moede zijnde na bed ga, en om 
deese sluijte 

Vale. 

Middelburgh 25 julij 1764 

PS: Indien uld mogte weezen bevreemt waaromme wij  
te Ter Neuse waren, niet eens naa Biervlied zijn  
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geweest om te bezien de graf tombe door keijser Karel 
de x  
voor Willem Beukelszoon die daar geboren en in den 
jare 
1397 ook gestorven is, en de konst van het kaken en  
in zouten van den haring geleert heeft. Zoo dient 
tot antwoort dat t ons wat uijt den weg zoude zijn  
geweest, immers wij hadden het water de Brak x  
moeten over varen, een en ander zoude ons in onsen  
haast verhindert hebben.  

Intussen weet uld. dat de beeltenis van gemelden Willem  
Beukelszoon ook in een der kerk glasen aldaar gex  
werdt, dat ook het kerken voornoemt, naa hem x  
t uitvond, Beukelen genoemt word.  

Zie Hubuer door Dachiem d. p. 698 en 758 
Indien x voce haringes vangst ubi de haring netten en 
hier na  
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Amice!  

Den avond doe wij in Middelburgh kwamen wandelden  
wij gelijk ik uld in mijne laatste gemeld hebbe 
ook zogten wij naa een kaart van Walcheren en de  
provincie, en een plan van de stadt, wij vonden  
die bij een boekverkoper Marque genaamt, een geboren  
Amsterdammer, aan t discours bemerkten wij dat hij  
een zeer kundigen arithmetisch mensch was, en  
naderhand ervaarden wij dat hij ook veel in zaaken van  
die studie van landmetinge en wat daar aan  
behoort gebruijkt werdt.  

Wij engageerden hem om s anderen daags met ons  
naa de berugten westcappellen dijk te rijden en ons  
volgens de teekening die hij er selfs van gemaakt haade  
elucidatie van die zeeweeringe te willen geeven.  
Dus wij dan met hem.  

Den 26 ten 7 uuren derwaarts reeden. 
Onderweegens konden wij ons niet genoeg over dit 
overschoon  
eijlandt Walcheren verwonderen, het zoude  

niet zeer veel meijte kosten om zeer veele bladen  
schrift te vullen met eene bescrijving van de 
voortreffelijke  
aangenaamheeden als van de oudheijds overblijfselen 
maar vergun mij vriendt dat ik uld. ten  
desen opsigten verwijze naa het reeds in mijne  
laaste aangehaalde boek van den heere Gargon 
het welk van Walcherse arcadia op den trant en wijze  
als de heer van heemskerk zijn batavische arcadia,  
en dus ook onder het loofwerk van zeedige liefkoserijen 
en  
stigtelijke bespeigelingen het land de steeden en 
oudheden van  
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van Walcheren te boek gestelt heeft, t as aangenaam 
om te leesen en uld kan dus daar te regt raken  
de zaken die mij voorkomen zal ik noteeren en mij  
korsheijds halven aan dien geleerden wegweijser x  

Ten 9 1/2 uuren kwamen wij te West Cappel, maar x  
onsen weethust om den dijk volkomen te bezien niet 
voldoen, om reeden dat t hoog water was, de buijten wx  
kistingen ex waren niet, immers niet van  
nabij zigtbaar, resolveerden daarom den volgenden dagh 
het zuijder gedeelte van t eijlandt te doorkruijsen, en  
als dan over West Cappel, te retourneeren, en ons thans 
met 
het wonder gedeelte te vergenoegen, ten welken eijnde 
wij  
dan maar speodig eene proeve van onse koude keuken  
namen, en naar Domburgh voor reeden,  
daar wij ten 1 uur aankwamen.  

Die te Domburgh bij den hospis, de Potter genaamt,  
geen gebraden speenvarken gegeeten heeft, die is  
te Domburh niet geweest, wij lieten dan ook aanstonds 
zoo een dier keelen, t wierd met lauwrier bladen gex  
en stont ten 3 uuren voortreffelijk gebraden op ons 
tafel. 8 in de plaats van 4 menschen zouden er 
genoeg aan gehad hebben, t was zeer aangenaam 
dit geregt, gelijk ik zegge, is hier zeer gebruijkelijk 
op den toren staat ook een veruld speen varken 
met een voorsuij-mes in den rug, en sulx in de  
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plaats van een weerhaan.  

Terwijl dit diné geprepareerd wierd bezigtigden wij x  
de hoge duijnen het geheele eijlandt, en de Noordzee, 
alles  
zoo verre het oog kon dragen. Buijten dese  
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duijnen heeft onstijds een stad gelegen, deselve 
is zeedert lang door de zee verslonden even als  
het huijs te Britten aan den uijtloop van den Rijn,  
dese stad of overblijfselen derselver komt bij zeer  
laag water evenwel nog te voorschijn int jaar 
1762 heb ik er iets van bewandelt en eenig stukjes  
koper, en aardwerk van opgenomen.  

En van tijd tot tijd delft men hier uijt t strandt 
beelden van afgoden en afgodinnen, in zonderheijdt van  
de godinne Nehalennia, die alle op t choor der  
kerke bewaart werden.  

In t jaar 1753 ben ik hier ook geweest, onsen  
tractant die was G. van de Capelle had bestelt dat  
voor ons gewist wierd naar tarbot etc. dat met 
netten geschiede, maar ook naa een zeker  
visje smebt genoemt en dat geschiedt met de  
ploeg, dese gaat op t strandt kort voor de kabbeling 
van de zee, in de voor die ploeg maakt loopden  
kinderen doorgaans van arme mensen, die passen  
op het visje dat op geploegt werd, dog zig met eene 
ongelooffelijke  
rasheid, weder en t natte zand indringt 
de kinderen grijpen al dikwils mis.  

Dit is niet onaardig te zien, men noemt het  
smelt steeken, t visje is smal, lang als de  
langste vinger, heeft een spitse kop, en honderden  
van klyne pootjes reedenen waarom hij soo spoedig in  
t zand kan inwoelen, t is niet seer smakelijk  
de arme menschen alleen eten het. 
Berigt deser zake alsmede van de voorsz. oudheeden in 
de  
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kerk, kan uld vinde, bij gorgen Walcherse x  
2 D. p. 237 en 2 D. p. 126 ziet ook x  
toneel der ver een: Nederlanden in voce x  
van Leuven, Batavia Illustrata p. 142.  

Nopens de fatalia van t gemelde huys Brittenburgh 
weet uld heeft de geleerde cannegieter eene 
voortreffelijke 
dissertatie geschreven, getituleerd dissertatie de x  
burge, matribus Brittis Brittanica herba x te  
Lijden bij de hondt 1734 gedrukt, daar vind men  
eene nette afteekening van dat aloud Roomsch  
casteel. Uld weet dat men deswegens (behalven bij  
van Leuven en Halma * voornoemt) ook met aangenaam 
vrugt te regt kan raken bij de pars in zijne x  
oudheeden p. 42 seqq. bijzonder de afteekening op p. 9 
en gem. Walcherse arcadia 1 d. p. 124 125 en wij  
weeten dat het laatsmaal in october 1752 eenige dag  
agter den anderen is bloot geweest ziet x  
Bachiene 1 d. p. 529 daar een notitie is van t gedoe 
door kundige is opgenomen.  

Maar laat dese herrinnerende uitwijding niet te groot  
werden.  

*bij wie opt woordt Britten, een volkomene afteekening 
van de grond vesten alsmede van diverse gedenkstukken 
die en bij dit huijs van tijt tot tijd gevonden zijn te 
vinden  

Wij keerden ten 5 uuren wel vergenoegt wederom naa 
onse verblijfplaats, Middelburgh.  

Men ziet hier omtrent ook hoogtens, vliedbergen 
genaamt 
herrinner uld wat ik uld van zoo 
gelijke hoogtens in Frieslandt, hiervoor ). 14 en x  
hebbe voorgehouden of liever t uwer en mijner 
geneugte herrinnert. Men is het evenwel nopens de  
hoogtens die men op dit eijlandt vind gansch  
ziet dit gedemelleert bij gargon Walch arc 1 d. pag. 31 
36 47 seqq. 
Zoo t mij voorkomt wil zijn x  
dat dese heuvelen hier niet gedient hebben tot vlugt of  
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vlied plaatsen ten tyde van hoogst water, maar dat de  
ende helden of veld overstens er onder begraven leggen  
ziet dat vrij waarschijnlijk beweezen ter gem.  
pag. 47 seq.  

Wij reeden door of langs de rijke buurt dat is langs  
seer aangename hofsteeden, stadwaards.  

Daar onder die van de heer burgemeester Tulleken, die  
fraij is, en dagelijks fraijer werd. Zijnld. permitteert 
ijder daar over te rijden in behoorlijkheijd 
van welke vrijheid wij ook profitteerden.  
Ook passeerden wij het hof zoo noemt men hier de  
buitenplaatsen van neebtje Mierens, eene  
beroemde ziel verkoopster alhier, der plaats  
was zoo t ons toescheen vrij ruijm.  

Ten 7 uuren kwamen wij weder binnen Middelburg 
en aaten aan de gemeene tafel.  
Eer ik verder voortgaa moet ik uld mede deelen 
1. dat ofschoon Westcappel de meeste barre en 

guursten hoek van Walckeren is, als zijnde gelegen 
tegens het noordwesten, er niet alleen seer veel 
oude luijden wonen maar ook  

2. dat kort onder dien dijk nimmer sterfte van t 
rundvee is vernomen en ook eenige roeden 
landwaards in, niet dan zeer wijnig is gemerkt. De 
zee slaat daar zoo geweldig over den dijk dat men 
na dat de wind hevig is, de besproeijing daar van 
wel eenigsins te Middelburg welke stad er 2 uuren 
afgeleegen is, bemerken kan mogelijk is die 
overstorting van zee water reeden van die 
gezondheid. Over het geheele eijlandt anders is die 
vee pest die nogtans in geheel Zeelandt zeedert 
lange geeesseert heeft ook deerlijk gevoelt.  
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Den 27 reeden wij volgens ons voorneemen van gx  
met onsen gids Marque ten 7 1/2 uur uit Middelburg 
langs den havendijk voorbij Rammekens (hiervoren  
p. 143 en 144 vermeld) naar een huis of herbergh 

de Zuidwatering genaamt, staande op den dijk  
daar wij ontbeeten in d'aangename warme zon 
het gezigt naa Zeelands koorn schuur ik men  
het overheerlijk eijland van Goes.  

Tussen bijden waren wij eens afgestapt om het x  
van den dijk met stroo wissen te bezigtigen, men  
noemt dat Kamme, den dijk Krammen, het stroo 
werd gedraijt in t langs gelegt en weder met dwarse stroo 
wissen die ook gedraijt zijn, als waren t krammen  
van ijser, vast gestoken of vast gekamt in  
t zand in den dijk, die hier alle zeer gloeijende  
dit gedaan zijnde vertoont die glooijinge als met  
een stroo mat belegt te weezen.  

In dese onse plaijsante ontbijd plaats kwam den  
gemelden verrekijker van Deutz. te passe om wijde 
en zijd te zien, konden ook zien dat te Vlissingen  
een zeeschip binnen liep.  

Hier bij bezigtigden wij ook de plaats daar in 1747 een  
campement geweest is.  

Ten 11 1/4 uuren kwamen wij te Vlissingen na dat wij  
gepasseert waren het kasteel van den heere Philippus 
van Marnix, heer van St Aldegonde  
int t jaar 1762 heb ik t eens binnen bezien, maa 
t kwam mij voor dat t veel van d'eerste luijsten  
verloren hadt, als nu hebben wij t niet bezien  
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den beroemden ouden eijgenaar aangaande zouden wij 
ons 
veel kunnen herrinneren, dat hij namentlijk een  
uitsteekend geleert en voor de hervormde godsdienst een  
zeer nuttig heer geweest is. Dat hij opsteller geweest  
is van het verbondt der edele, alsmede welke  
werken hij al geschreven heeft, maar laat ons dit liever  
uitstellen tot een wintersen avondt, dan zullen  
wij uit Halmas toneel in voce Marnix en Luisius  
wel wat kunnen opneemen! 

Dit eenige zouden wij malkanderen nu nog kunnen te  
binnen brengen, dat hij namentlijk, de eerste geweest is  
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die het 4 en 5 vers van hand. XIX heeft aangemerkt te 
wezen  
te bevatten de woorden van Paulus.  

Hij vond te Ephesen eenige christenen, hij vraagt hun  
of zij ook den heijligen geest ontfangen hadden, en  
in welken doop zij gedoopt waren vs 1. 2. 3.  

Zij antworden in den doop Hohannis vs 3 in fine 
Daar op antwoord hij: v 4 en 5.  

Johannes heeft wel gedoopt den doop der bekeeringe,  
zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in den  
geenen die na hem kwam dat is in Christus Jesus 
en die hem (Hohannis) hoorden wierden (ook) gedoopt  
inden naam des heeren Jesus.  

Hier uijt besluijten de mennoniten de noodsake van den  
herdoop.  

Maar wanneer men het wel inziet is t vrij klaar dat  
het de verklaring van Paulus over de genoegsaamheid  
des doops van Johannis is, in deser voegen.  

Zijt gij gedoopt in den doop Johannis dat is genoeg:  
want Johannes doopte wel of liever doopte  
kerkelijk den doop der bekeeringe, zeggende tot het volk  
dat zij geloven zouden in den geenen die na hem kwam 
dat  
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is in Christus Jesus, ende di Johannes had  
(x staat in t grieks niet) wierden daarom ook gedoopt 
in de name des heeren Jesus.  

Gij zijt dus reeds in den name Jesu gedoopt, maar  
gij hebt den heijligen geest, dat is de buijten gewoone  
gaven des H. geest (in dien tijd, tot de voortzettinge  
van t evangelie nodig) nog niet ontfangen x  
u zeggen (vers 2) en daar om is t nodig ik u die  
volgens de aan ons apostelen verleende magt mede 
deelen 
hier op volgt dan vers 6 het historisch verhaal van  
Lucas den scrijver der handelingen.  

Ende als Paulus haar de handen opgelegt hadden, kwam  
de heilijge geest op haar en zij spraaken met vreemde 
talen en profeteerden 
en dit is door de kanteekenaars, en vervolgens 
genoegsaam 
algemeen gevolgt.  

t zoude ook niet wel strooken dat men t anders x  
want hoe vleijd het.  
Dewijl gij in de doop Johannis in Christus Jesu 
gedoopt zijt, zoo zal ik u weder in Christus dopen  
tu vide quo notata sunt ad illum actorum locum.  

Maar laat ons voortgaan dit eenige dat wij malkanderen 
wilden te binnen brengen, zoude wel tot een veel  
uijtdeijen.  

Te vlissingen bezigtigden wij aanstonts het stadhuijs, en  
hoorden een gedeelte van een pleijdooij 
klommen langs den zeer konstigen wendel trap die zoo 
stijl of middel boom is op den toren ontdekten  
een vloodje van eenige aannaderende scheepen.  
De gemelde trap heeft 116 treeden, alsmen boven is kan 
men  
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door die ronde opening, als door eenen koker, die 
geformeert 
werd omdat er geen middel stijl of boom is,  
tot beneeden iets kliens dat men er legt een stuiver  
bijvoorbeeld onderschijdentlijk zien.  

Gargon in zijn Walch Arcadia 11 p. 102 verhaalt  
dat de Engelschen, naa den brand te Londen in 1666 
voorgevallen en waardoor meer dan 13000 huijsen 
nevens 87 
kerken het raadhuis, het tolhuijs en de beurs, die  
net 100 jaren gestaan stad, in d'asse gelegt wierden,  
eenen bouwkundigen naa Vlissingen hebben 
afgevaardigt 
om desen wendel trap na te maken, en op het  
monument of gedenk zuijl die 200 voeten hoog, en  
waarop een opschrift is t welk contineert t verhaal  
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van dien brand) doen zetten t is vrij nedrig voor die natie 
die zolden iets prijst dat niet Engels is.  

Zeeker is t dat dit gebouw een zeer treffelijk gebouw 
is t dat dit gebouw een zeer treffelijk bescrijvinge  
van in de staat van alle volkeren 20 d. p. 117 
op de thesaurie vertoont men den vreemdelingen 
een kruijk van een seer oud maaksel en d'oude 
overleevering  
wil dat t is de fles van Willebordus, Zeelands 
evangelie prediker, jaa men wil dat Vlissingen als 
t ware Flessingen daarna genoemt is, immers 
t wapen van de stad is zoodanig eene fles 
ziet gargon II d. p. 100 seqq.  

Vervolgens bezigtigden wij het adiraliteijts dok  
uld. weet dat t een vlood van 80 schepen van oorlog 
bergen 
kan, dat t in anno 1688 op generaliteijts kosten  
is gemaakt, dat t in den jare 1744 door t instorten  
der zeesluisen obruijkbaar geworden en zeedert onder  
opzigt van den heer admiraal schrijver nadat de  
premier noble van Zeelant jonkheer Jan van Borselen 
den  
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eersten steen aan die sluisen gelegt hadde, herstelt  
over dit dok legt vlotburg die met den vloed en lb op en  
nedergaat.  

Uld weet dat aan de zuidzijde een droog dok is, en dat 
dit dient om  
de scheepen te verstellen  
dat ze met den vloed of hoogwater daar binnen werden x  
en wanneer bij d'ebbe t water afloopt, op blokken en  
daartoe gemaakt zijn, blijven rusten, zoo danig  
dat men onder de wielen kan doorgaan om het nodige  
te herstellen, zonder dat t schip behoeft op zij gehaalt  
te werden.  

Wijders weet uld dat er eene duijdelijke verbeelding van  
dit dok met een schip in maniere voornoemt op  
blokken droog leggende te vinden is, in gargens walck 
Arcadia 11 d. p. 180 en over het woord dok of dok 

vind men een discours p. 152 seqq. 

Voor de bovengem. sluijs vonden wij leggen het schip 
dat wij heden morgen doe aan de zuidwatering  
waaren, met onsen verrekijker hier zagen binnen  
loopen.  

Het was d'America schipper Hendrik Woutersz. over 
Surinamen van Angola retournerende. 

Van de 280 slaven, van Angola ingenomen hadde hij  
eenige wijnige meer dan 220 aan Surinamen aangebragt 
en dus mijn 50 in t oversteeken van Africa  
na America verloren.  

Ik vraagde hem naa een en ander van de kust zaken 
maar vermits hij eijgentlijk niet van Guinea maar van  
Angola kwam, wist hij wijnig.  

Aan het hooft gekomen zijnde vonden wij bijna al  
leeven had, geestelijke zoo wel als weereldlijke op 
de been, omme met vreugde te aanschouwen het nader  
en naar Rammekens, voorbij passeren der scheepen die  
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wij zoo als gemeld hebbe, op t plat van den  
stadhuijs toren in zee hadden zien aankomen.  
 
De wallen en t hooft waren geschaart met menschen  
t was ook uitnemend schoon te zien, dat 3 grote 
oostindische en 3 slaafscheepen uit America 
die alle door s'compagnies hoeker gelijdt 
wierden, met volle zeijlen en goede windt aannaderden  
zeer vrolijk kort voorbij de stadt passeerden  
en na den evengem. ordinaire legplaats t flaak  
voor Rammekens cours zetteden.  

Het schiet of salueeren op de scheepen was even  
zoo min als het gejuich der steedelingen gebrek.  

Wij die dit ook zelden zoo kunnen zien waren  
vergenoegde deegenoten van dit plaisier.  

Ten 1 uur stapten wij op den wagen en  
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kwamen ten 3 1/2 uuren te Westcappel daar wij  
alle beleeden honger te hebben, dese stilden wij 
met onsen kouden keuken.  

Ten 5 uuren was t laag water, toen voldeden  
wij onsen weet lust in t bezien van die kostbare  
dijkage, vergun mij dat ik nopens desen berugten dijk 
gevaarlijke toestand van deselve ende  
den kostbare onderhoud van dien uld wijze na de  
tegenwoordige staat van alle volkeren 20 d p. 258  
seqq. en gargens Arcadia 1 d. p. 240 en dat Westkappel 
voorheen een grote stad geweest is p. 38 
alsmede dat ik nopens de gezondheijd deser plaatse  
mij refereere aan t geene ik uld gisteren p 151 heb  
verhaalt. Wij wensten uld nevens nicht Deutz. en  
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den heer warin bij ons, maar sulx niet kunnen  
weezen hebben wij der gewenste vrienden hare  
gezondtheid gedronken, wij denken tot uld het te  
reciproceeren.  

De kerk legt vrij verre van den dijk, dus  
hebben wij die niet gezien, dat mij spijt  
dat er volgens gargens arcadia p. 187 al wat  
ziens is  

Ten 7 uuren verlieten wij Westcappel en retourneerden  
omtrent 9 1/2 binnen Middelburgh, daar wij een  
gemeene tafel soupeerden.  

Den 28 deed ik bij dese geene heeren bewindhebberen 
andere goede vrienden een visite, gelijk ook mijne 
compagnons 
deeden bij de heer mr. van der Mande, met wier 
haarld. gestudeert hadden zijnld. heer vader is  
oud burgemeester te Vlissingen.  

S middags liet gemelden heer van der Mande 
zien het stadhuijs.  

Het is uitwendig een groots gebouw naa den oude trant 
wanneer uld. beschouwt de verbeelding van t  
zelve te vinden in de tegenswoord staat van alle volkeren  

d. p. 162 en in delices des Paijs Bas 4 d. p. 214  
ze zal uld vinden dat aan den voorgevel verschijdenen 
beelden geplaatst 
zjin deselve zijn 26 in getal, meest nog ongeschonden  
en verbeelden even zoo veele graven en gravinnen van 
Zeeland  
wier namen op ijder voetstuk geteekent zijn nevens het 
getal van  
den tijd hunner regering, Dirk den 10 graaf is  
de eerste en keijser Karel V is de laatste.  
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Bij den zonnewijser staat: protereunt et imputantur.  
binnen getreden omtmoet men een cierlijk deftigen 
vierschaar 
en kamers die na den tegenswoordigen trant geschikt  
en beziens waardig zijn.  
Van daar geleijde zijnld. ons naa de beroemde abdij 
die nu geschikt is tot de vergaderplaats der hoge colleges 
van de staten admiraliteijt  
d'aloude deftige grootsheijd van tapijten en andere 
meubilen  
of ordeningen heerst daar meer dan den opschik van den  
jongsten zwier.  

De oostindische werf was t laaste dat wij bezigtigden  
het wandelen door d'overgroote menigte der kermis 
kramen  
hield ons langer op, want de kermis is hier zoo  
schon en aanzienlijk ende den aanbod der goederen  
zoo overvloedig, dat ik geen grote zwarigheid vind te 
zeggen  
dat de Middelburgse kermis zeer wel tegen 
d'Amsterdamse  
kan opweegen, en mijne compagnons geeft persmissie  
te zeggen dat dese veel fraije dan die van Amsterdam  
of s'Hage is, ik wil t dispuut niet decideeren.  
uld kan intussen van dit treffelijk Middelburgh geene 
dan  
groote gedagten formeeren.  

Over d'origine der kermissen hebben wij malkanderen,  
hier voor pag. 86 onderhouden  
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Nopens de verdere zaken beter schone Zeuwsche 
hooftstad 
wijse ik uld na de gem. tegenswoordige staat van  
alle volkeren, les delices des Paijs Bas, en vooral  
Gargen Walch Arcadia 1 d. p. 246 seqq Hubuer  
door Bachiene 1 d. p. 486 seqq.  
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maar ik meot uld een wijnig ophouden met een verhaal  
dat minder aangenaam is.  

Onsen reijse compagnon Warin had doe wij nog te 
Brussel  
vrij defaict er uijt gezien, klagende ook wel eens over 
pijn  
t hooft, desen namiddag ging zijnld. wat te  
ruste, tot dat de heer van der Mande ons kwam afhalen  
op t stadhuijs ging hij dikwils zitten om te rusten van  
evengemelde wandeling te huijs gekomen ging hij te 
bed.  

Deutz en ik gingen in perzoon naa de heer professor  
Risoliedt, zijnld. was niet te huijs dog kwam kort daar 
naa 
naar de patient sliep dus vertogt zijnld. dat men hem x  
laten rusten, en zijnld naa wakker wording laten halen  
Deuts en ik deeden aan zijnld volledige ouverture van 
onse 
fatigues en maniere van leeven, bijzonder ook van de  
lugtige kleeding van de patient.  

Warin wakker werdende versogten wij de heer professor 
alsnog  
te willen komen, t welk zijnld deed en op alle eere en  
trouwe verklaarde dat zijnld geene de minste 
zwarigheijdt  
vondt, en daaromme ook niets ordonneerde dan alleen 
het  
afleggen van alle poginge tegens Zeeland en den 
zenuwen 
drank, presenteerende allerhande soorten van bieren die 
zij  
in zijn kelder hadde als Hollands Leuvens en Engels  
gelijk ook Nijmeegse Mol  

Na welgevallen alle ligte kost te eeten bijzonder desen  
een besse of kasse sopje.  

Doe wij gelijk ik hiervoren p. verhaald hebbe 
resolveerden  
Zeeland te gaan, hadde Warin bedongen niet mede na x  
te gaan om reedenen hij daar geweest was.  

Deuts en ik hadden dan intussen eenig overleg gemaakt  
afzonderlijk dat uitstapje eens te doen maar nu dit voorts 
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van Warins indispositie tussen Lijden kwam, waren wij 
huiverig 
hem alleen te laten, dus beijverden wij ons den professor 
in  
allen ernst af te vragen of zijnld. ons reijsje wel 
raadsaam  
bordeelde. Zijn edele verzeekerde ons wederom op alle  
eere en trouwe dat geen de minste reeden van ontradinge  
zag, dat zijnld wel niet zeggen kon wat gebeuren kan, 
maar  
dat hij anders moreel gesproken alle ongeval op zig nam 
en dat zijnld. den anderen dag nog voor ons vertrek 
weder  
zoude komen en ons dan nader spreeken.  
Zoo als zijnld dan ook deed den 29sten.  

Warin had reedelijk geslapen de pijn in de rug waarover  
daags te voren geklaagt hadde was er niet meer maar  
wel de pijn int hooft.  

De professor persisteerde bij de sterke verseekering van 
den  
vorigen dagh en animeerde Deutz en mij tot dat voorsz 
reijsje zullende zijn edele den patient dien ook nog niets  
geordonneert wierd en wiens water niet t minste quaad 
die  
teerde gedurende ons afzijn gezelschap houden 
als de heer van der Mande ook aanbood.  

Wij dan zoo gerust gestel ten aangemoedigt lieten den  
knegt bij Warin en vertrokken ten 10 uuren met  
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den beurtman op Zierikzee.  

Ten 11 1/2 uuren aan Rammekens gekomen zijnde  
keerde den Mechelaar af den Bergenaar ging  
met ons lings af tot omtrent katshogt daar hij weder  
regtaf naa zijne en wij lings af na onse destinatie  
steeveden.  

Contrarie wind was oorsaak dat wij niet voor 5 uur t 
eijland  
van schouwer (waar op Zierikzee gelegen is) berijkten 
het  
hooft van Zierikzee binnen gevaren zijnde stapten  
wij ten 5 1/2 uur binnen die stad uit het schip.  
Wij hadden ons met de koude keuken, in gezelschap van 
den  
heer Oostdijk officier onder de salve, en zeer goede 
bekende van mijn  
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cousin van Stapele, behelpen.  

Zierikzee doed zig van t hooft of aankomende, deftig op  
naar de haven is mijn en scheeprijk,  
wij namen onsen intrek in het ruijm en aangenaam 
heren logement, wij zijn er extra content geweest  
goed eeten goede bediening, en goede legging 
gebiedende 
mij, uldele die zuidelijke herbergh te recommandeeren.  
 
Wij bezigtigden dien avond nog de grote kerk  
t gewelf rust op 30 pijlaren, men vind veele 
wapenborden  
van aanzienelijke Zeuwse geslagten als van  
de Jonge, Hogge, Ockers, Berestijn en andere 
den toren van dees Levini kerk wil men is zoo dik als  
ze hoog is. Als uld nu weet dat deselve 282 voeten  
hoog is, zoo zal die dikte uld ongelooflijk voorkomen  
immers wij twijfelen er aan, maar dit is zo 
dat, was het project van bouwing, t welk door het x  
gaan van 60 scheepen bouwmaterialen of x  
omgevallen verhindert is, voortgang gehad deselve 1125 

voeten hoog zoude zijn geweest.  
 
Dat Babels werk zoude een grote zee x  
geweest zijn.  
 
De tekening en afbeelding kan uld in t choor  
van die kerk zien.  

Het stadhijs kwam ons voor te wezen oud, maar niet zeer  
fraij, voor het selve hangt een rouw of kooi met een  
levendigen arend daarinne, de hagers moeten tot zijn  
onderhoud t vleesch tourneeren, de conchierge soigneert 
hem verder.  

t overige van den avond sleeten wij met wandelen.  
De bekende oester putten en kreeft korven zijn even 
binnen  
het bovengemelde hooft.  
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Den 30e reeden wij ten 6 3/2 uuren door een landt dat 
veel 
mee groeijt naa brouwershaven daar wij ten 7 3/4 weer 
aan kwamen.  

De kerk is oud. Men vind er wapens van van Borselen 
en andere familien.  

Uld dat den beroemden raadpensionaris Kats hier 
geboren 
is den 10 nov 1577. Zijn werken vind men op het  
stadhuijs (dat anders niet bezienswaardig is) in een  
glaze kasje, net gebonden en met zilver beslagh.  
Daar was vooraan ingeplakt of gebonden eene speciale  
opdragt, of liever gerijmde brief aan baljuw 
burgermeesteren,  
scheepenen en raden van brouwershaven,  
eijgenhandig door Cats geteekent op Zirgvlied  
30 sept 1655.  

Dees opdragt brief is daar wel gedrukt, maar nergens  
in eenige ander exemplaar te vinden, daarom hadde  
ik deselve indien de tijd t had toegelaten, zeer graag  
gecopieert.  
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De dichter zegt of zingt dat ofschoon hij elders was  
evenwel hier het dagligt eerst heeft aanschouwt, en hier  
op zwakke beenen t eerst gestaan heeft.  
Hier zijn eersten adem blies 
hier tot ellips jaren wies 
etc etc 

Alle reedenen waaromme hij dit exemplaar aan de 
regering  
toesond.  

Wij zouden ons lieve vriend, veel van desen staatsman 
en  
niet min voortreffelijken vinding voller, digter zijnes 
tijds kunnen  
herrinneren als namentlijk:  
dat alhoewel zijne verzen met eenige, hem bijzonder  
eijgene, stop woorden als des al niet te min, wat diens er 
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meer gezeijd etc etc zijn doormengt hij evenwel  
veel tot den luijster van de hedendaagse dightkunde 
heeft  
toegebragt.  

Met hoe eene gepaste aanspraak hij de grote vergadering 
had  
geopent en besloten heeft.  

Hij hij korts daarna (mogelijk voorziende de tijden of 
gebeurtenissen 
van 1672) t ampt van raadpensionaris heeft  
nedergelegt, en in de vergadering van de staten op de  
knien gevallen, godt voor eene zoo veel jarigen bijstans  
en de staat voor de beweezene gunst dankte 
Hoe hij voorts (hebbende evenwel de waardigheeden 
van  
groot zeegelbewaarder en stadhouder van de leewen 
nogh 
behoudenp zijne dagen in stilte en onder het digten van  
verschijdenen aangename versen op het door hem selfs x  
t andersijns schraale duijn van Scheveningen, aangelegd 

Zorgvlied, dat nu door den heere van Rhoon en 
Pendrecht bezocht  
werd gesleeten en op den 12 oct 1660 geeijndigt had  
maar laat ins ook dit uijt stellen tot een of ander x  
avondje en dan kunnen wij daartoe eens opslaan de  
vaderlandse historie XII deel p. 198 en 213 alsmede x  
toneel der vereenig nederl. op de naam Jacob Cats.  

Op het voorsz. stadhuijs hangt ook d'afbeelding van een 
cagelot of potvis, 1606 op springers plaat gestrant.  
Deselve is volgens het bijschrift geweest lang 72 dik 8 
voet 
de bek lang 11 en de vin van den staart had de breedte 
van 17 voeten.  

Uld weet dat in februarij 1764 even benoorden Egmond 
op x  
ook zoo een vis levendig is gestrand. Ik heb die met mijn  
vorige reijscompagnons de cousins Six en Lapidus van 
de x  
bezien, ik weet niet beeter, of ik heb er uld kort daarna x  
deling verslag van gedaan, zij wierd 1 maart daaraan x  
gende wegens de graaflijkheijd aan aart van der Linde  
verkogt voor 1810.  
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aan het hooft daar de oesterputten zijn, kan men indien  
men t gezigt naar Holland wend, goeree ontdekken.  
Voorts word in zeeker huijs of schuur niet zeer ver 
van t stadhuis voornoemt, bij laag water een schut sluijs  
open gewonden, waardoor het water dat buijten de stad 
opgehouden werd  
met grote storting in de have spoelt 
en deselve behoorlijk diep houd 
sulke recevoires vind men in Zeeland meer immers  
te Middelburg diens daar toe het molenwater waar  
van mogelijk nog iets melden zal.  

Ten 9 1/4 uuren verlieten wij brouwershaven en reeden 
na't 
dorp drijschor, geweezene heerlijkheijd van den heer 
Mogge 
van Renesse.  
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In de kerk vind men behalven de graftombe zijner voor 
ouderen 
ook die van hem selfs, uld weet welken 
smaad hij in den jare 1747 van t gemeen heeft moeten  
uitstaan, t epitaphium herrinnert sulx nog met de 
woorden  
dat hij geweest is calummia et incidio victor.  

Zijn edele moet evenwel dien x vergeten en ook 
vergeeven 
hebben, dewijl hij eene zeer aanzienlijke zomme tot het  
opregten van een leerschool te Zierikzee heeft 
gelegateert. 
En zijne erven verpligt om daar te komen wonen.  
dit is evenwel zoo wij vernamen door zommige 
gewijgert en  
sulc x afstande van t gunt waarmede gebeneficieerd  
waren, aan de opregting van de voorn leerschool de 
welke tot dienst van  
krijgslieden geschikt was nog ook d'academie die mede  
uijt dat legaat moeste werden opgerigt is tot nog toe nog 
niet begonnen. Ons augmenteert dat legaat door 
d'intressen  
merkelijk.  

de gemelde heerlijkheijd is thans in handen van zekeren  
heere Heshuisen van Naarden hadden wij de tijd gehad  
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wij zouden zijnld eene visite gegeven hebben.  
Wij hoorden dat zijld seer beleeft en vriendelijk is.  
In t retourneeren naa de stad Zierikzee, daar wij eeven  
voor 12 uur weder kwamen, ontdekten wij meerder hof 
of buitenplanten, dan in t uit rijden des morgens.  
Seer graag hadden wij het ander gedeelte van schouw 
daar de heerlijkheeden van Haamsteden en Remesse 
legge 
bezien, maar de trek om onsen patient compagnong  
weder te zien verbood zulx.  

Wij aaten te Zierikzee smakelijk.  

Deutz. herrinnerde zig in d'acta van de Haarlemsche stad 

te hebben geleesen eene verhandeling van den heere 
med. doctor x  
over de goudene en zilvere chirase visjes, die zijnld. 
heeft in zijn  
vijver binnen dese stad Zierikzee, daar in voort zeelen en 
zoo na 
zijn dat uit de handt eeten.  

Hoe ongelegen dit uur was om een visite te geven, liete 
onse 
nieuwsgierigheijd evenwel niet toe, dat wij sulx sonder x  
zijnld liet beleefdelijk antwoorden dat ingevalle wij tot x  
uure wilden wagten zijnld dan met ons soude gaan maar 
sulc niet kunnende weezen wij ons maar aan den tuijnen  
konden adresseeren, en alles zien na genoegen. Gelijk 
wij  
ook deeden.  

Desen tuijn is niet aan des heeren Batterts huijs maar 
aan den wal vrij verre van zijnld woning afgeleegen.  
tis eenen schonen hortus medicus voorzien van vreemde 
gewassen en kruijden, maar onse grootste zigt was die 
visjes. 

Of uld zoortgelijke gezien heeft weet ik niet, t zoude x  
of elder kunnen zijn geweest, maar zoo neen, permitteert 
x  
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tan dat ik uld ophoude met dit kleijn verhaal van dese 
overgenome 
zeldsaamheijd.  

Het getal is niet eenige weijnige maar duijsenden.  
Zij zijn zoo groot als onse vorens zij worden hier te  
lande grooter dan in China, dat te bevreemden is.  
Hun bek heeft alle rapport op die van een carper, zij 
smakken  
ook zoo als zij na het brood happen en magtig werden  
De vijver is wel 50 voeten diep, en vol soet water.  
De diepte geloof ik is om se des winters in de warme 
diepte  
des te beter in t leven te kunnen houden.  
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De vijver is met ruijgte begroeijt doe men die schoon 
hielt zoo als  
in t begin gepractiseert was was de voorteling zeer 
gering of  
geene, maar nu nu men de ruijgte groeien laat is die 
voortzetting frequent.  

De goudene zijn onder water kreeft rood, zoo als de 
zivere dan vaalwit  
zijn, maar hunnen ruggen nu en dan door d'onvermoeide  
wiemeling boven water steekende doed de zon hun  
blinken, de eerste als gepolijst goud en de laatste als 
gebruineerd zilver.  

Zij zijn in hare eerste jonkheid zwart, zoo als wij er  
bij meenigte kleijne zagen, maar de tijd doed hun 
uitgenomen  
eenige weijnige die altoos zwart blijven de gemelde  
goudene en zilvere coleur aanneemen.  

Ik durg uld verseekeren dat het een alleraangenaamst 
gezigt is 
wij konden de vijver niet verlaten, en sulx te minder 
omdat  
deselve uijt onse hand brood aten, en zulx zoo onverx  
dat zij nu en dan wel eens in den vinfer in te plaats van  
in t brood beeten. Als men het brood op den kandt van  
de houte platte rand des vijvers leijde, zoo dat t maar  
even in t water was, dan kwamen zij op dien rand en na  

folio 168 

namen het weg als een hondje, en alsoo op dien platten x  
t water uijtsteekenden, rond wijnig water stond, 
gebeurde  
dikwils, dat zij vermits te min water hadden, omvielen x  
schrikte hun evenwel niet af, zij herhaalden hunnen  
pogingen tot dat zij t brood meester wierden.  
Engin het was alles uitneemend vermakelijk ik vergroote 
het niet, komt t zien, je zult uld niet berouwen.  

Na dat wij nu den zeer vriendelijke tuijnman vaarwel  
gewenst hadden zoo reeden wij ten 2 1/2 uuren uit de  
stad Zierikzee, door duijveland kwamen wij ten 3 1/2 
uur  

aan t veer, t viaanse veer genoemt, ik heb uld hier voor  
bladz 63 verhaalt dat wij in de nagt tussen den 7 en 8 
deser 
voor dit vianen ten anker gelegen hebben, nu voeren wij 
hier  
over, en stapten ten 4 uren op het land van Tholen  
wij moesten tot Stavenisse te voet gaan, wij kwamen 
daar 
ten 4 1/2 uuren, ee vrij swaar onweer was oorsaak dat  
daar s nagts moesten blijven, wij logeerden in de  
herbergh de fortuijn, daar de legging zeer ongemakelijk  
was, het dorp is ook seer gering.  

Den 31 reeden wij ten 5 uuren door het niet al  
zindelijk St Martens dijk, eer men is in x  
passeert men t casteel, welkers kerk door den  
costard tot een stal gebruijkt werdt.  

Vervolgens door het mindere Scherpenisse, en door de  
nog mindere Poortvlied, naar de zeer stille stad  
Thalen, daar wij ten 7 1/2 uuren aankwamen,  
aanstonts bezogten wij het met een en nieuwen  
stoep pronkende, dog andersins niets bijzonders hebben 
een 
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stadhuijs ende voorts de propere kerk, daar inne 
veele wapens onder andere van crijberge en cronstrom 
waren, buiten de poort die na halteren legt zagen  
wij Steenbergen ter linker en Bergen op den Zoom  
ter regter handt. 

Uld weet dat Tholen in den jaren 1712 op den 24 augl 
een zware  
ramp heeft getroffen: de Franse brigadier pasteur kwam  
onverwagts met een troep Fransen en plunderde de stad 
aller deerlijkst binnen wijnig uuren vertrokken zij met 
eenen  
buijt, die wel op 3 font geschot werd, de regeeringe 
moest voor eene aansienlijke zomme ter bevrijdinge  
van verbranding der stad teekenen, tot vergoeding deser  
schade, en ter ondersteuninge der meest noodlijdende 
huisgezinnen 
werd er eene collecte in d'andere Zeeuwsche steeden 
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gedaan, men wil dat desen inval geschied is tot  
weer wrake over de berugte stropinge der bondgenoten 
in  
Frankrijk onder t gebied van den generaal major van 
Grovesteins 
in de maand junij daarbevorens gedaan.  

Maar laat ons van die treurigheijdt afstappen.  

WIj reden ten 8 1/2 uur weder uit Tholen en kwamen 
ten 10 uuren aan t veer, Gorishoek genaamt.  
Gevaarlijk was t daar den dijk af te gaan om in t 
schuijtje te komen de steenen waren met wier begroeit 
de slib daar bij komende wierd den afklimmer soigneuse  
voorsigtigheijd ingeschept.  

Het schuijtje was niet groot, wind en stroom was ons  
niet gunstig die bang is moet hier in zoo een  
klein vaartuijg en waaneer de gemelde omstandigheden 
tegen 
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zijn niet overvaren t traject dat anders  
maar 1/2 uurtje duurt, was nu bijna 2 uuren x  
t was 12 uuren doe wij voor zetteden op het 
overheerlijke 
landt van Goes of Zuid Revelandt, aan x  
wij namen eenen wagen en reeden door  
ten 12 1/2 van daar naar de stad Goes alwaar wij te  
3 uuren aankwamen.  
 
De stad naderende ontmoeteden ons veele boere x  
die van de markt kwamen, en met extra x  
paarden waren bespannen. Ze waren zoo dese  
en rot als mollen, en gaven met hun wel uijtzien  
te keuren dat meede Zeeuws graan eeten.  

Ik wil er mede aanduiden dat ze zeer fraije paarden  
waren geheel Zeelandt heeft goede paarden met  
bijzonder pronkt er dit eijland meede.  

De boeren waren gedose als sinjeurs, meest met  
ronde hoeden als bij omtent d'aansprekers dragen zagen 
xbond nogtans want zij gaven wel vergenoegdheid 

in plaats treurigheijd te kennen.  

Alles vertoont hier s eijlands wel gesteldheid. 
Trouwens uld weet dit eijland niet alleen geheel Zeeland 
maar ook Holland en Spanjen met zijne treffelijken 
tarwe voedt. Die t landt van Goes niet gezien  
heeft die heeft Zeelandt niet gezien.  
De bekoorlijkheijd van t selve werd groter als men x  
dat de weelige koorn landen nu en dan gebroken x  
door schoone bossen en lanen die ook krielen van de 
zeer 
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graag hadden wij in dit paradijsis eijlandt eenen  
nacht vertoeft, maar wij haasteden naa onsen 
compagnong  
of patiens waria en moesten on daar om het  
ter loops bezigtigen van t noorden gedeelte vergenoegen 
latende het zuider gedeelte ter nadere gelegendheijdt 
over.  

Wij aten in t schippers huijs op de kade en sulks 
vleesch met een blaadje, de groote drukte des 
marktdaghs 
en onsen gemelden spoed permitteerden geenen  
meerderen toestel, evenwel door wandelden wij dit  
vrolijk en wel warend steedje.  

De kerk is een grote kruijskerk.  
Het dwars dien tot een straat of doorloop.  
De 2 zijd gedeeltens dat is het boven en beneden 
gedeelte  
zijn afgeschoten.  
In het eene werd gepredikt, en pronkt met een zeer fraij 
orgel onder een dee of tent, die meriteert gezien te 
werden.  
Jammer is dat een zoo aanzienlijk  
stuk gevonden werd in een kerk gedeelte dat zoo  
slordig onderhouden wordt. De vloer is zoo gelijk  
als een holgaande zee, en de wanden waaraan 
dog, diverse wapens hangen roepen om eene 
wissinge, t ander gedeelte dient eeniglijk tot 
begravinge der joden.  

!246



Ten 5 uuren vertrokken wij met eenen wagen 
en kwamen ten 6 1/2 uur aan tkleijne aan t veer  
op nieuwlandt, traden in eenen hengst waarmee 
spoedig overkwamen aan t voortz nieuwlandt. 
Dit wandelden wij dwars over tot aan t veer op Arne den 
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hier voeren wij binnen wijnig minuten over  
een kleijn roeij schuijtje en kwamen dus weder op  
Walcheren, en wel binnen t gemeld Arnemuijde 
Dat nu allerdeerlijkst vervallen is, maar voor  
in een zeer florisanten staat is geweest. 
t was voortijts een voorname koopstadt, men wil dat  
er het eerste Oostindische schip uitgevaren is. 
Maar doordien de haven, t Arnemuidense gat is van  
zand ende zeer ondiep geworden, zoo is het zeer deerlijk 
vervallen en nu in eenen zeer armoedigen 
staat. Er zijn nogtans veele zoutketen 
men eet er lekkere garnalen, de vriendelijke eijgenaar 
dier zoutketen willen er wel eens op tracteren 
in hunne coepels of thuijnhuisje die aan t water  
staan en aangenamen uitsigt hebben.  
Wij zetteden onsen weg verder te voet voort en  
kwamen ten 8 1/2 uuren wederom hier binnen 
Middelburg 
zeer vergenoegt, waren wij overdesen 
onsen uijtstap, waardoor wij dus geheel Zeeland 
met zoo veel attentie als de kerk tijd had toegelaten 
hadden gezien en doorreijst.  

Wij vonden onsen patient na tijds omstandigheeden zeer 
x  
zijnld. had ook gedurende ons uitzijn, geen nadere koors 
hadt de professor hadde ook nog niets dan eene 
putgetegens 
den anderen dag geordonneert, welk medicatie 
dan ook den eersten deser wel werkte.  

Hij was dog wat flets, en is nog zeer walge 
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en geeft ook veel slijm door vluijmen op. 

Hij slagt mij wat dat is dat hij de sterkste niet is. 
Hercules 
althans geloof ik was sterker dan hij of ik. Wij hebben 
hem successivelijk geselschap gehouden. Zijnld is 
verder nu zodanig in langsamen beterschap gevordert 
dat wij ons beginnen gereedt te maken om onse 
rijse eerlang voort te zetten na Brabandt, en  
t welk de heer professor Visvlied ons ten duidelijksten 
aanraadt. 

Den 2den kreeg ik de visites van de heeren Boddaert 
bewindhebber, en timmerman advocaat van de  
Oost ind. compagnie met bijde hebbe d'eere gehadt 
eene lange conferentie te houden ook kreeg  
een visite van de heer marinissen bewindhebber 
van de voors compagnie wegens veere daar zijnld. 
woont. Zijnld at die middag in ons logement 
aan de gemene tafel.  

Na de middag reeden wij met onsen patient eens na  
de heer en buvrouw Seebergh die nu van haar  
reijsje waarvan uld hier voor op p. 107 gemeld hebbe 
waren gereverteert en vervolgens naa zijnld buitenplaats 
Torenburgh genaamt en onder stads rook gelegen wij  
bleeven er een uurtje en keerden na huis  

Den 3 gingen Deutz en ik eens na de mart maa 
vragteloos terwijl er niets gewerkt wierdt 
Wij traden eens in d'oude kerk en bezigtigden  
verschijde wapens van de Zeuwse noblesse. Ook  
er de graftombe van de admiralen Evertzen. 
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s middags was ik ter maaltijd ten huise van den  
here Thibault bewindhebber van de West.  
Mede gasten waren: heer en mevrouw Boddaert,  
heer en mevrouw Timmerman.  

De heer Hurgronge, reekenmeester van hooftpartie van 
voorde 
compagnie, en zijnld huijsvrouwe 
voorts de heer Menier, ende de heer Rhibaut broeder 
van onsen tractant die een uitmuntend huis bewoont 
en een cabinet van schilderijen heeft.  
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Warin en Deutz waren mede genodigt dog d'uitverkoor 
nog te huijs te blijven, en laaste had t  
woord gegeven aan Leebergen, dog kwam op het  
dissert een visite geven.  
 
De heer van den Helm Boddaert voornoemt  
was s morgens tot burgermeester verkoren  
zijn ed. stont ten 4 uuren van tafel op om de  
felicitanten op zijn bezoek af te wagten, wij  
de mans namentlijk volgden zijnld daarnaar 
t besoek was zeer frequent en op de smaak  
als d'onse.  

Onsen zeer obligeanten gastheer had ons des  
avonts op de brokken genodigt t welk wij geaccepteert  
hadden, maar gingen intussen, naa t besoek  
met Warin een toertje rijden na ter Veere om hem  
al meer aan de lugt te gewennen.  
Daar gingen wij met hem sagtjes wandelen naa de  
kerk, die zoo groot is, dat in drien verdeelt is, in alle  
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alle welke gedeeltens ofschoon onder een dak zijn,  
dienst gedaan werd teffens, en sulx zonder hinder.  
De dee en verdere decoratien gedient hebbende tot de  
huldiging van den heere marquis in 1748 werden  
in t grootste gedeelte bewaart.  

Op d'auctie van de heer adv karsebooms 
boeken hebbe ik, onder verscheijdene westindische en  
andere kaarsen de printen en t verhaal dier decoratien 
gekogt dus ik bij te huijs komt in stont ben daar  
van meer te kunnen tonen.  

In dat grootste gedeelte is ook de pragtige  
graftome van den heere Pieter Boreel in  
leeven scheepen en raad van Veere commissaris van  
de monstening ter admiraliteijt te Middelburgh.  
 
Des avonds zetteden wij onsen patient of reconvalescent  
aan t logement af, en wij gingen bij den  
heere Rhibaut souperen, en sulx onder aangenaam 
musiecq, de vrolijkheijdt wierd besloten met het  

besigtigen van eene seer fraije optica of  
printen van illuminatien, die uijt neemendt 
konstig waren gemaakt. Ik zal er bij x  
meer van vertellen, neem nu ondertussen aen een  
schriftelijke melding van t geene ik ijverig wenste  
dat uld eens in perzoon zag.  

Ik heb dan gegoten en gestupeert bij en met mijne  
vermogende patroonen en welmeenend vrienden den 
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heeden den 4 den bereijden wij ons tot ons vertrek 
op morgen over Sluijs in Vlaanderen naar Brugge 
zoo even naa de middagh komt de heer pensionaris  
Timmermans, die gleijk gemeld hebbe ook advocaat 
van de Westindische compagnie is, bij ons onder 
protestatie dat t zijnld leed deed dat zijnld affaires niet 
werden  
toegelaten ons beleeftheden te doen ons wijders 
volgende  
of ook genegendheijd hadden te wandelen naar  
ter Hooge, t casteel van wijlen den premier noble 
van Borsele.  

Warin hield een middag-slaapje en verkx  
te huis te blijven maar Deutz en ik profiteerden  
van die obligeanten voorslagh.  

De voorz plaats i omtrent een quartier van de  
stadt gelegen deselve is zeer wel aangelegt  
en heeft aangename wandelingen, wij dronken  
daar een kopje thee, en wandelden voort 
met veel genoegen, door die wel geordende hofsteden  
uld; weet dat de familie of ten minsten een  
branche daarvan, uit hoofde van dit stuk goed gex  
werd van Borsele van der Hoge.  

De meubilen en tuincieraden werden, vermits de  
minderjarigheijd der erven verkogt, ende de plaats  
selfs intussen verhuurt.  

In t retourneeren passeerden wij nog andere schoone 
plaatsen, onsen politen Leijdsman gaf ons van  
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alles uitleg als van t finantie weezen 
regeringsgesteldheijdt 
en alle andere zaaken die de vraag x hem 
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telkens voorstelde, ons elucidatie gevonde 
hiermede nu amice eijndige ik dese, en daar 
mede ook t verhaal van onsen stap in Zeeland 
uld weet dat bij tirion gedrukt werd de tegenwoordige  
staat van alle volkeren t 19de en 20e 
deel handel van Zeelandt, de opsteller moet adres  
gehadt hebben aan een allerkundigste kenner van  
de gesteldheid zijns vaderlands immers ik vind 
dat de gemelde 2 deelen geensins van de misnte zijn  
en dat eene nauwkeurige accuratesse in heerst dus ik  
uld vijlig tot de lecture derselve nopens dese provincie 
wijzen magh.  

Vaarwel de tijd is te kort ik kan dese niet wel  
na leesen en corrigeren uwe goedgunstigheid 
gelieve sulx voor mij te doen.  

Groetet alle die na mij vragen vergetet die in  
#9 en op de oude turfmarkt wonen, niet!  

Warin scrijft nu aan zijn vader dat welvarende is  
maar daaraan mankeert nog veel. Ik heb min  
of meer een zwaar hooft over hem, de professor  
Visvliedt heeft met zijn vader voorn. gestudeert,  
en heeft den patient seer gesoigneert.  

Ik late aan uld, van mijn verhaal zijner onpasselijkheijd 
zoodanig 
gebruijk te maken bij de vader als uld dienstig  
zal oordeelen.  

Middelburgh 4 aug 1764 vertrekken wij  

quem nostii 

ziet nog wegens Zeeland hierna p. 603-729 
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Amice!  

Ingevolge t slot mijner laaste de dato Middelbrugh 
4 deser zijn wij s daags daaraanvolgens  
den 5 den van daar vertrokken.  
 
Ten 6 1/2 uuren reden wij uit de gemelde stad en  
kwamen ten 7 1/2 uur te Vlissingen.  

Het traject na't land van Cadzand zegt men is 
hemelsbreedte  
reekent iets minder dan 5 quartier uurs, wij hebben er 10 
minuuten 
minder dan een uur over toegebragt.  
 
Aan d'overzijde gekomen namen wij eenen wagen 
reeden  
door het schoonen Groe zijnde treffelijk dorp gemeenlijk 
in  
de Groe genoemt.  

Daar zijn een gereformeerde deutse, een 
gereformeerde franse  
en ook een lutherse kerk.  
Op dit uitmuntend koren rijk eijland vind men veel uit 
hun vaderlandt eom den godsdienst verdreevene 
zaltsburgers.  

Vervolgens reeden wij door St Pier, en Zuidzande naar  
het Veer, voor het kasteel van Sluijs in Vlaanderen.  
Wij voeren over het water, het Zwin genaamt na dat nog  
alvoren een ruijme tijd, hadden gewagt na t schuijtje  
aan de sluijse zijde was.  

Het was één uur doe wij in Vlaanderen voet zetteden.  
In t overvaren hebben Deutz en ik diverse mosselen, die  
de reijsbanken vast waren, gegeten en wij leeven nogh 
trouwens dit heb ik tot Westkappel in Zeelandt, ook 
gedaan.  

Wij betrokken in Sluijs de herbergh de keijserskroon 
naast het vrije, Warijn ging op mijn raad wat  
leggen op een ledikant dat in onse kamer stont, middelen 
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wierd t eeten gereedt gemaakt, gedurende welken tijd 
Deutz 
en ik eens naa de kerk gingen, daar vonden wij  
een graftombe van zeekeren heer Zoete de laken,  
in die selfde grafkelder is ook gezet:  

Olijmpe de Hartaing of Hertaing, fille de Guillaume 
de Hertaing, seigneur de Marquette, gouverneur de  
Bergen op Zoom, colonel de l'infanterie wallone et  
de noble dame Anne de Levin, son epouse, laquelle  
repassa 5 d'avril 1736.  
 
Uld zult zeggen wat raakt mij dese uitscrijving  
van dat grafscrift.  

Maar uld moet zig herrinneren dat in eedeles 
genealogie (ik heb dit journaal briefswijze gezonden  
aan mijn causin Cornelis Joan de  
Famars, med. doct, inspector collegii medici en  
stadsdoctor t Amsterdam, zoon van mijn moeders 
broeder, doctor Jan Reijnhard de Famars) voorkomen: 
Hertaing seigneur de Marquette en Levin 
en dat ook onder de quartieren van desen heer was het  
wapen van Lamelin, de leelien namentlijk waaronder  
het wapen van Uldele en dus ook dat van mijn moeder 
gequatileert is.  
Uld weet dat ze daarinne gekomen  
zijn te occasie dat het mannelijk oir vaa de  
Famars was uitgestorven, en dat d'afkomelingen  
van eene dogter uit den huise de Famars met Lamelin  
getrouwt, dit wapen alsoo gequartileert voeren, neemt  
dienthalven dese notitie ten besten.  

Te huis gekomen stont Warin op en at met ons.  
Daarna koos zijnld op mijn raad wederom de rust  
Dautz en ik deeden de visite bij den heere grot major de 
Lax  
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commandant van Sluijs, met versoek omme de werken 
ende  
het arsenaal te mogen zien. Zijn edelheid 
zoud aanstonts naa den onder major Weuzel met onder  

om aan onse begeerte te voldoen, na afscheijd neemen 
van den heere commandant geleijde ons den ondermajor 
voorn: na t arsenaal, dat naa onse kunde wel voort 
was, vervolgens na t casteel dat t logis van den  
heere gouverneur Hompes is.  

T is een seer logeabel gebouw maar thans na dx  
van den heere Protorius die er veel was, niet 
gemeubileert,  
want den tegenswoordigen gemelden heere gouverneur 
komt er zelden. Alle de services, kruijdkelders,  
beneevens veele andere vertrekken zijn x  
het heeft uijtnemend dikke meuren, en een zeer  
schoon gezigt over het Zwin, naar Cadsandt.  

Van hier vertoonde onsen Leijdsman ons d'advenues 
des jongsten vijands ende de na dato verbeeterde  
vestings werken, mitsgaders derselver gebruijk  
het left aan d'eene zijde van de haven.  
Men wil dat er aan d'overzijde van de haven een 
soortgelijk 
casteel eertijds zoude zijn geweest dat men  
met eene ketting gespannen over de haven en  
aan bijde de casteelen vastgemaakt, t inkomen  
der niet begeerde vaartuigen belettede en dat  
daarom de naast gelegene poort de keetel of 
keeten poort genaamt werd, dog dat overx  
casteel, zegt men is gezonken hoe t zij op die plaats daar  
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daar t soude zijn geweest is nu een fort, t guarnisoen  
bestond zijde van ons uijt circa 1400 x  
ten 5 3/4 uuren te Brugge, en betrokken 
t logement het huijs van commercie genaamt  
daar ik in t jaar 1753 ook geweest ben.  

Den 6n reeden wij gezamentlijk naa't huis van  
den heere Dronquiere, aan wien wij door santheuvel  
waren geaddresseert, zijnld verzogt osn ten eeten  
t wlek wij niet accepteerden, ten eijnde Warijn zijn 
middag  
slaapje zoude kunnen doen. Maar wij  
accepteerden het aanbodt dat zijnld ons deed, om ons  
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na de middagh te komen afhalen ende het voornaamste 
te  
laten zien.  

Intussen reeden wij naa de Lieve vrouwe kerk  
dat gebouw heeft wel niets bijzonder maar treffelijk  
is het marmere beeld van Maria met t kindt.  
Veel is er voor dit kunst stuk onder andere ook door  
madame de Pompadour vrugteloos geboden, gelijk  
ook d'Engelse daarvoor zeer veel, dog zonder reusite 
hebben geoffereert.  

Op het choor gekomen en ziende voor het autaar  
boven den grondt, staan twee hoesen of overtreksels  
van gewast linnen, herrinnerde ik  
mij dat ik in 1753 onder deselve overtreksels ofte wel 
naa 
wegneming derselver gezien hadde de tombes 
van hertogh Carel den Stouten en zijne dogter Maria  
van Bourgonjen 
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t was niet dan door middel van geld en goede woroden  
dat die bekleedsels wierden weggenomen 
waarna wij die kostbare gedenksteekens ten genoegen 
bezigtigden.  

De beeltenissen van bijde die hoge perzoonen  
gelijk ook de wapens zijn van brons vergulde  
tombes selfs zijn van toetsteen.  

Overweerdig zijn dese monumenta omme te werden  
bezien.  

Uld weet dat de hartogh voorn in de bataille van  
Nancij 1477, sneuvelde. En dat gemelde Maria  
zeer bekendt is in onse privilege boeken  
ziet van beijde halma toneel der nederlanden  
op de namen Carel en Maria.  
Het devies nogtans van hem:  
je l'ai empris bien en avienque.  

Verstaa ik niet al te wel.  

Voorts is ook in dees kerk een schone begraafplaats 
van den prince en princesse van Gruuthuuse 
agter het autaar is een seer konstige en kostbaare 
dubbelde eijsere deur.  

In t uijtgaan raakten Deutz en ik in een goedt  
discours met eenen geestelijken graag hadden  
wij dat gesprek met dieu kundigen en beleefden  
heer gecontinueert, indien niet onsen zwakken  
compagnon ons reeds met verlangen in de koets wagtede 

Wij reeden voorts naa een boekverkoper, deelt om  
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om een plan van de stadt deels om eene cataloge 
van boeken die verkogt zouden werden. 
eijlieve oordeel eens hoe zeer de bombaries of  
domme onkunde hier o den throon zit.  

Uit hooge koninglijke ordre wierd bij die catalogus 
verboden,  
dat eenige der boeken met een zeeker teekentje  
aan geweezen, gekogt wierden door luijden die deselve  
niet mogten leesen. En x onder die waren  
bor nederlandse historien, en Puffendorff du droit  
de la nature.  

Na de middagh kwam den gemelden heere dronquere 
ons afhalen, en presenteerde ons Griekse wijn voor  
onsen patient Warijn, wij accepteerden die, en se schijnt 
hem te versterken.  

Zijnldele geleijde ons naa de capelle van  
het heijlige bloedt, men houdt het hier voor het  
ware bloedt des heijlands, t is t voornaamste  
der heijligheden die dese stad bewaart en waarop 
zij veel vertrouwen zet. Het wierd ons, met  
de alleruijterste verbied voor t selve, vertoont 
het is door Dirk van der Elsas, graaf van  
Vlaanderen, in den jare 1148 uit t heylige landt 
herwaarts overgebragt, het word bewaart in  
kleijn langwerpig glas dat binnen een groter besloten is 
en t wert weggesloten in een ijser 
kistje dat in een met verschijdentlijke sluitende sloten  
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voorzien zijnd, kopere cabinetje geborgen werd. Het 
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het zoogenaamde bloedt selfs gelijkt na salf  
die rood en wit gemengeld is.  

Eer den priester het kabinetje ontsluijt om het koffertje  
te krijgen, knielt hij en spreekt een gebedt, hij herhaalt 
sulx, bij of roor, t openen van t koffertje hier 
voorgemeld, de roomse ommestanders, gelijk dan ook 
onse Leijdsman, knielde ook, doe t uit kistje voorw 
genomen wierd, en had een gebed, de priester vertoont 
t en bied t ter kussinge aan, t welk de roomse  
devotelijk deeden, de priester veegde met een linne  
dookje, telkens als ijmant t gezoent hadt, t glas wederom 
af, mogelijk dat een derde geen ongemak of 
besmetting zoude bekomen van eens anderen quate 
te Leuven geobserveert dat aan de gemeente een houte 
kruijsje ter kussinge werd aangeboden en dat de priester  
het selve telkens als t gekust is, met een doekje 
afveegt.  

Dit bloed is nu stijf en onvloeijbaar, maar tot op het 
jaar 1300 vloeijde het weekelijx des vrijdaags met  
t aanbreeken van den dagh tot na de middagh 
ten 3 uuren, de reedenen waarom het zeedert  
niet meer vloeijbaar werd, weet ik niet.  
Dog dit neemt den eerbied, die men er voor heeft geen  
sins wegh, een bedelaar zijne beede om eenen 
gewillende  
aandringen vraagt een aalmoes om des  
heijligen bloeds wille.  
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er is een fraije schilderije in de ruijmte van  
de capelle (want het voornoemde heylige overblijfsel 
werd in een bijzonder vertrek in de capelle bewaart)  
waarbij de heeming of uijtdrukking van dat bloed  
uijt een sponse verbeeld werd.  
Aan de wanden hangen de beeldtenissen der perzonen  
die ietwes tot de bewaringe deses bloeds hebben  
toegebraght. 

In t uijtgaan van de capelle of kerk las ik uit 
een gedrukt billet een narre der wonderen die door  
dit bloedt in tijden van nood verrigt zijn.  
De predikstoel deser capelle verbeeldt eene globe,  
waar inne den prediker staat.  

Het stadhuis vertoont d'aloude deftigheid.  

In het vrije, dat is t raadhuijs waarinne de  
raadsheeren van het vrije van Brugge hunne  
zittingen houden, vond men eenen zeer treffelijke  
gezneedenen houten schoorsteen mantel.  

T is het werk van eenen o pden dood gevangenen  
die het in de gevangenis begon waaruit bespeurt  
werd dat hij eenen kunstenaar zonder weergave  
was, reedenen waaromme men hem t leeven schonk  
zoo nogtans dat voor altoos geconfineert moeste  
blijven, en doe dit kunde stuk acheveerde.  

Van daar reeden wij naa de kerk van d'Engelsche  
nonnen. Het is een kleijne dogh zeer zindelijke  
coepelkerk, wij troffen nu niet het gezangh deser 
gevangene 
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of opgeslotene dames, dat ik in 1753 aantrof.  

Het altaar is niet groot, maar zeer fraij en konstig 
van marmer, als agaat van diverse coleuren die  
als de doos is die uld van d. Walkier gekogt  
heeft.  

Onsen obligeanten heere Leijdsman, de heer x  
toonde ons door de tralien eene dame die voor een vrex  
werelds leven, waarinne zijnld niet haar wel hadde 
geconverseert, dit sedentair voor altoos verloren heeft.  

Van daar reeden wij na den tuijn van het duijnen 
clooster  
doorgaans t clooster den dunen genoemt. Daar waare 
niets seldsaams, dan konstig geschorene taxis 
bomen. De prelaat was niet te huijs dus konden 
wij t clooster nog de bibliotheecq zien.  
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Van daar begaven wij ons naar het bassin ofte de  
kom waarinne de zee scheepen leggen.  

En vervolgens naa het buijten goed van den heere  
Dronquiere voornoemt, daar wij een glaasje wijn 
dronken 
en naa eene wandeling keerden wij stadwaarts.  

Den 7 reed Deutz en ik met eene postchaise naa 
Ostende, ten 8 uuren reeden wij aff, ten 10 uuren  
kwamen wij aan het sas ofte de zee sluijs omme  
1/2 uur van die stadt geleegen.  

De sterke en continuele reegen belettede onse 
liefhebberije 
van bezigtiging niet. Wij wierden ook dapper  
nat. Maar uld moet weeten dat het een overschoon  
en kostbaar werkstuk is. Het keert het  
zee water dat door de haven die aan de stad legt 
inkomst. 

Dese sluijs is voor 7 jaar eerst gemaakt, een wijnig x van  
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de stad, dan het oude sas of sluijs die doorgebroken  
was. Het is een werk wel waardig te werden bezien.  
t geheele werk is lang 260 mijner schreeden 
en breed 200. Het bassin ofte de kom  
waarinne zig de scheepen gedurende de schutting,  
onthouden is lang 60 a 70 en breed 50 mijner  
schreeden. Den middel beer is hol en dient  
tot een waterbak waarin bij tijden van soet water  
dat vogt geschept werd, daar op staat een pomp 
die zeer fraij is om dat soet water in tijden van  
schaarste te gebruijken, die beer of bak is  
zoo lang als het bassin en breed 5 schreeden 
de diepte weet ik niet. Op het geheele werk  
staan 29 of 30 winden om de meenigte der  
schut te winden of te doen vallen.  

Ik ben verzeekert, amice, dat uld tot het bezigtigen  
deser sluis ook een natte pels gewagt zouden hebben.  
Ik altans hebbe zoo een groote konstige en  

teffens fraije sluijs nooijt gezien.  

Rondsom deselve staan verscheijde huijsen die een 
dorp formeeren.  

Eer wij nog aan dat sas gekomen waren, hadden  
wij ontdekt 15 hout zaag molens. Deselve  
zijn door Hollandse basen, voor 11 jaren 
gemaakt, en zoo ik nu hore, is een compagnie  
schap van Vlaamse kooplieden die  
deselve hebben laten bouwen en sulx met succes van  
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goede windt.  

Na ons voldaan te hebben in t bezigtigen van t  
sas, traden wij in een zeijlschuijsje en werden  
naa de stad Ostende selve daar wij  
onder den gedurigen reegen over 11 uuren aan  
kwamen, en betrokken het logement de  
conchiergerie.  

Wij namen terstont een gids die ons op onse  
begeerte bragt, na de zeekant daar wij met oplettendheijd 
de zee hoofden, en bijzonder de haven bezigtigden.  

Als men dit alles met attentie beziet kan men  
ligt begrijpen dat het huijs van Oostenrijk  
spijt moet hebben dat t door t tractaat van  
Munster 1648 zoo zeer van de commercie ter  
zee is verstooken. Maar waarom heeft  
men de vervolging tegens eijgene onderdanen  
begonnen, en stijfhoofdig voortgezet?  

Dog laat ons daar inne nu niet verder uitwijden  
meer dan reedes hier voren p. 81 seq (daar ook mede 
een woord van de pogingen om hier t Ostende eene 
Oostindische compagnie op te regten gesproken is) 
gedaan hebben.  

Ostende is thans zeer stil en eenzaam 
de Engelsche doen veel op Ostende mogelijks 
waren onder de scheepen dier natie die in de haven  
lagen wel eenige sluijkertjes.  
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Van de 3 jarige belegering die deese stad van 1601 tot 
1604 verduurde is, onder veele andere te zien Hubuer 
door  

folio 189 

Bachiene 1 d. p. 765. Naa eene natte terugkomst 
in ons logement aten wij daar vrij wel. Maar de  
Engelsche rok van Deutz maakte het discours met  
d'officiers zeer schaars, tot dat ik te pas bragt dat wij  
Hollanders waren, doe begon het discours beeter en 
gemeensamer 
te werden, maar wij moesten vertrekken.  

Wij voeren onder den nog aanhoudenden reegen naar t 
sas,  
van daar vertrokken wij ten 2 1/2 uuren en reeden langs 
het  
strandt naar het vis dorp Blankenberg daar wij ten 4 1/2 
uur 
aankwamen, hier dronken wij den thee.  

Aan dit dorp zijn 53 pinken, hier voornamentlijk  
werd de zeevis voor geheel Vlaanderen, en ook voor de  
tafel van den Fransen koning (immers zoo men ons 
berigtede) gevangen.  

Ten 5 1/2 uuren verlieten wij Blankenbergh en reeden 
langs  
den straatweg zonder ontdekking van eenige hofsteeden 
weder naa 
het lugubere Bruggen, daar wij ten 7 1/2 uuren aan de  
poort vonden de koets en daarinne den heer Dronquiere 
met Warin die bij den eerste gemelden een zieke soep  
gegeten en ook een middagslaapje gehouden hadde.  
Gelijk hij ook daarnaa met zijn ed. geweest was bij 
de monnikken Chartreux genaamt aan welke hij door een 
compagnion- 
student Colonne genaamt geaddresseert  
was.   

Ik was blijde dat Warin in zoo slegt weer, niet mede 
naa Ostende geweest was.  

Wij lieten een goed takken bossen vuur op ons kamer 
aanleggen om ons te drogen ende te warmen.  
 
De heer Dronquiere deed ons op nieuw Griekse wijn 
present 
en soupeerde bij ons. Wij hebben te Brugge niet aan de  
gemeene tafel gegeten om Warin alle ongechaimeerde  
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gemakkelijkheijd toe te brengen.  

Den 8 bragt de heer Dronquiere ons de daags 
 te voren op nieuw geoffereerde Griekse wijn in perzoon.  

Ook conduiseerde zijnld ons tot aan de borge, waarmede 
ten 5 uuren naar Nieuwpoort afvoeren.  
 
Ses andere barges die t guarnisoen naar Ostende 
transporteerden  
voeren met ons af.  
 
De musicanten deunden lustig en vrolijk op.  
 
Zij verlieten ons ten 8 uuren doe zij den cours naar 
Ostende  
voort voort zetteden en wij aant fort Plassendaal naar  
Nieuwpoort, lings af insloegen.  

Wij hebben in de barge vrij wel gegeten.  

Daar waren ook eenige recolletten, zij verhaalden ons  
dat bij de opneeming die in 1750 te Romen geschied was  
gebleeken is, dat er 200 en 90 duijsent recolletten in de  
wereld zijn zouden.  
 
Schande voor waar dat zoo veele menschen op den 
zak van  
haren meden mensch leeven  

Zeeker koning zoude er een goede armee van maken  
er waren in de barge ook begijntjes, het discours met 
haar  
was in alle sniet onsoet, de jongste sprak het minste  
quade qua vincii nolle etc etc.  
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Het was 12 uuren, doe wij te Nijpoort kwamen.  
De regen contunueerde daarom lieten wij een postchaise  
aan de barge, waarinne wij zoo lang vertoefden x  
dus hebben wij het geringe Nieuwpoort niet anders dan  
in het door rijden bezigtigt.  

Wij zetteden onsen weg dan voort naar t berugte 
Duijnkerken  
om twee uuren bevorens wij daar aankwamen, reeden 
wij  
het strandt dat niet onaangenaam zoude zijn  
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geweest zoo wanneer regenagtige lugt t gezigt niet  
zeer belemmert hadde (ziet men hierna pag 1496) 

t was half ses uuren, doe wij te Duijnkerken aankwamen  
vesting gingen wij naa t huijs van monsieur Thelu et  
soeurs aan wie wij door t comptoir van Feijtama waren  
geaddresseert.  

De gemelde heer was niet in de stadt maar de bejaarde  
en in haar tijd niet leelijk geweest zijnde suster gaf ons  
behalven een glas wijn dat ons door een winkel dogter 
gepresenteert wierdt, ijmand meede die ons naa het 
bassin 
ofte de kom waarinne de oorlogschepen geborgen 
werden,  
geleijdede t stofregende bij continuatie.  

Men spreekt van serusalemis verstoringe, mogelijk 
zoude  
er een denkbeeldt van te maken zijn als men dit bassin 
ende de verdere werken van Duijnkerken beschouwt.  

De ruineering van t selve is ingevolge de jongste vreede 
nu onlangs ten genoegen van een Engels geschiedt 
maar uld moet evenwel weeten dat de fundamenten 
gebleeven zijn.  

De kom selfs is ook niet gevult, maar de steene  
wallen zijn maar ingesmeeten en in de sluijs en  
de schut deuren uijtgeligt. Hoe ligt nu de Fransen 

ijver alle liet selve in tijds omstandigheeden kan doen 
opbouwen en ook het scheeps arsenaal dat  
ruijm dog nu leedig was, wederom van alles doen  
voorzien is van alle tijden of bekent.  

Hoe uitmuntend schoon dit voortreffelijk bassin 
dat ruijm 500 van mijne schreeden lang en zoo breedt 
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is en door de caternen voor de marine noblen,  
gelijk ook door t voorsz arsenaal geenvironeert 
werdt geweest is, te meer dewijl de masten (of  
toppen deselve) van de oorlogscheepen als zij int x  
leggen van buijten niet konnen werden gezien, zal u  
d'eer hebben uld bij het plan eenigsins te vertonen.  

Ten 9 stonden Deutz en ik vroeg op en gingen na de  
plaats der geweezene zoo forten. Ik zal uld die ook  
in het plan aantoonen.  

Onse gids toonde ons de plaats van de kom, die voor de  
volkomene vulling (dit is t eenige bijna dat geheel  
geruineert is) gedient heeft om de gragten van water  
te voorzien.  

Niet verre van die kom staat een capelletje, dat zeer rijk  
en in het welke de oorlogsvolkeren eer zijn na zee  
gaan, de laaste benedictie ofte het ultimum vale  
ontfangen.  

Regt tegens over het zee gat ofte wel tegens het inkomen 
van dien staat het admiraliteijts huijs dat  
met eenen platten tooren en ruijm steene balken  
pronkt. Een lantaarn die op die toren  
ontstoken werd, dient voor een zeebaken 
het balkon daar een ijder mag opgaan en daar 
nien droog staan kan geeft een spatieus  
zee-gezigt.  

Te huijs gekomen, en gezamentlijk gekleedt  
zijnde gingen wij weder naa juffrouw Thelu 
omme gebruijk te maken van het dejeunne waar 
haarld ons hadde verzogt t bestondt in warm en  
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koud eeten met wijn, haarld gaf ons  
wederom een vriendt meede die ons verder omleijde 
en doe zagen wij ook en passant de unique 
kerk, zij was ons niets raars.  
 
Ik zeg d'unique, want er is maar een  
stads kerk in Duijnkerken, te wijnig voor zoo  
een plaats, er zijn evenwel diverse kloosters  
met hare kerken.  

Het stadhuijs konden wij niet bezigtigen omdat de  
kamers in functie waren, uijtgenomen eene  
ruijme grote zaal die schoongemaakt wierdt  
daar waren de accurate plans van de stadt en werken  
verschijdentlijk naa de verschijde lotgevallen te zien.  

De beurs is geheel overwelft, maar niet seer  
groot voor een beurs.  

De caternen van de landmilitie zijn zeer 
groot en verre geeloigneert van de bovengemelde 
voor de marine volken.  

De burgerije verlangt naa geen opbouw van  
werken of bassin, maar wel naa eene goede  
in staat houding van de have, het eenige  
wat zij in de laasten oorlog gewonnen hebben 
is het bestraten en niet steenen ophalen van de  
kade aan de stadszijde, t werk zoude aan de  
waterzijde ook geschied weezen hadden eene  
nadelige vreede het niet doen staken.  

Zoo sprak men! Maar de commies van  
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van t arsenaal wenste en zeijde gisteren dat met het  
selve wel haast van alles wederom vervullen  
zoude.  

D'Engelse klederen hebben ook hier wederom  
geldt doen betalen.  

Ziet meer van de stadt en gelegendheijd tot kopen  
bij den scrijver van den staat van alle volkeren  
Frankrijk 11 deel p. 134.  

Wij verlieten Duijnkerken ten 11 uuren,  
reeden door het camp fortifie. Niet zeer verre  
buijten de stadt begint het terrein wederom heuvelagtig 
ten worden.  

Wij reeden door wijnoxbergen, Roesbrugge en  
Poperingen, voorbij t casteel van de grave van 
Flamensteijn, naar Iperen.  

Wij kwamen te Iperen ten 7 1/2 uuren, logeerden  
in de casselrije daar van Stapele ons gerecommandeert  
hadde, onderwegens hebben wij in de koets het  
middagmaal gehouden.  

Iperen is een seer grote stad, ende voorheen  
nog veel groter geweest.  
 
De markt is extra groot, wijnig minder als  
die van Antwerpen, op deselve pronkt een  
zeer fraije fonteijn, verciert met de wapens van  
Lodewijk XIV in wiens tijd deselve gemaakt is.  
Ons logement is t mijnste van alle die ik gezien  
hebbe.  
 
Den 10 deeden wij de visite bij den heeren commandeur 
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Casenbroodt. Zijn ed. zoon den heere 
lieutenant ging met ons na de jesuiten, haar kerk  
heeft niets bijzonders ook niet haar tuijn.  

Den pater rector, anders was vriendelijk, maar je  
moet weeten, dat men voor den hollandsen commandeur  
en zoon wel wat respekt heeft.  

Gemelde heer toonde ons, van de wallen de geruineerde 
en zeedert 1744 niet onderhoudene en dus  
wereldse fortificatien. Die anders een chef 
d'oeuvre van mans de Vauban, en ook ten  
tijde van Lodewijk XIV die doe in zijn grootste  
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luijster was, zoo cierlijk geweest zijn, dat  
de barriere hekken op de bolwerken vergult  
waren, gelijk ons den heere commandeur  
verhaalde.  

Het guarnisoen is zeer kleijn, circa 200 man 
in Meenen leggen 4 mans  
in Knokke even zoo veel 
in Veurne 18 man en een officier 
uld merkt dienthalven dat de kragt van de  
barriere niets meer zeggen wil.  
t semblant, evenwel, moet gehouden werden  
aan de kerk, voor t protestants guarnisoen geschikt  
gekomen zijnde vonden wij den heer commandeur  
selfs met den Oostenrijksen intendant omme 
orders van reparatie te stellen.  
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zijn edele gelijde ons na de cathedrale die  
voor ons niet zeer bijzonder was.  

De schilderijen vol deeden ons ook niet uitsteken  
de heer Casembrood had ons ten zijnen huijse 
een stuk verbeeldende een man die goud weegt door  
Rembrandt geschildert, getoont dat veel beter was  
dan die wij in de kerk zagen, evenwel  
rade ik uld niet op mijn getuigenis te veel stand  
te maken.  

De gemelde heeren Casembrood vader en zoon 
conduiseerden  
ons vervolgens tot aan ons logement.  
Wij konden van de instantelijk aangebodene familiaire  
portie geen gebruijk maken, want wij moesten  
vertrekken gelijk wij ten 1 1/2 deeden.  

Vooraf smorgens hadden wij ook nog het uijtneemende 
groot stadhuijs bezigtigt dog niet anders dan van  
buijten, en van binnen de grote zaal die 200 
mijner schreeden lang, en meer dan 20 breed is, waar 
uijt uld eenigsins de grootheid van dit aloud gebouw tot 
het welke men met 30 trappen opgaat, kant afnemen 
de voornoemde zaal was nu vermits de kermis 
van in t kleijn dans les delices de pais 

bas fom 11 p. 74 

Ten 1 1/2 uur vertrokken zijnde reeden wij door  
Warneton en Quesnoi naar dese stadt daar wij  
ten 6 1/2 aan kwamen en logeren dan l'hotel de 
Bourbon.  

Eer ik sluijte moet ik, met genoegen melden dat Warin  
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weder geheel herstelt is, de medicijnen  
zijn zedert Brugge niet gebruijkt, en de Griekse  
wijn is ook overtolligh.  

Vale omnes amicos, amicas, meo nomine salutare  
queso velis.  

FF 

quem nosti 

Rijsel 11 augh 1764 

PS: de Duijnkerse haven was wel voorzien van 
koopvaardij 
scheepen, onder anderen van een Vlissingse  
haashaalder, die in t uitvaren gedurende wij in Zeeland 
waren door storm op een bank geraakt en door t volk 
verlaten  
was. Een Engelse sluijker vondt het en bragt t  
op te Duijnkerken. De heer Tobias te Vlissingen  
die het toebehoorde zoud, zoo draa het opbrengen 
vernam,  
den schipper na Duijnkerken ten fine van reclame.  

Den Engelsman begeerde niets voor berg of neem loon 
dus moest nu maar met de regeering of admiraliteijt van  
Duijnkerken over haar 1/3 naar zee regten gehandelt 
werden  
men was reeds beezig met wedergereed making van t  
schip dus men dagt alles haast zoude zijn geregelt,  
een van t volk die ik aansprak wist mij evenwel  
de tijd van t vertrek nog niet te melden.  

!257



Iterum vale  
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Veel waarde vriendt 

Mijne jongste gedagteekent Rijssel 11 deeser 
hope ik zal uld wel geworden zijn 
dient nu wijders dat wij ons dienselfden dag, vervoegden  
bij den heer Rennard, aan wie door den x vermeden  
geaddresseert waren.  

Onse beursen begonden om supplement te roepen en 
daarna  
maakten wij gebruijk van den brief van de heer x  
Ook hadden wij te Brugge van den heer de Ronquiere 
een  
recommandatie brief aan desselfs erf oom den heere  
Dranquiere te Rijssel, medegekregen dewelke wij aan  
zijnld overhandigden zijnld recipieerde x  
aller vriendelijkst, en boodt ons ook geld aan x  
vertogt zijnld ons tegens maandrigh den 13 op zijnld 
hofstede ter maaltijd, t laaste accepteerden.  
Het bezigtigen deser schone stad begonden wij  
het bezien van de zieke poort of porte des malans 
zoo genoemt omdat deselve staat aan t eijnde van de 
zieke straat, of rue des des malades.  

Als men uijt die straat derwaarts gaat, is deselve  
niet fraij, uijt hoofde dat men de beelden die aan den  
buijten kant staan, dan nevens de andere cieraden verx  
ziet en waardoor men dan niet veel anders  
dan hoeken en ongelijke punten beschouwt maar als  
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men van buijten de stadt inkomt, en op de brugh of aan 
de  
barriere die poort beziet van is deselve een zeer pragtig 
pronkstuk 
deselve is meer dan ordinari, hoog.  

Lodewijk XIV werd door de faam met een lauvrier tak  
gekroont.  

Vier natien leggen 2 aan ijder zijde gekeetent  
dit alles in de hoogte boven.  

ijden der deuren staan in inspringende hoeken  
aan d'eene zijde Pallas.  

Aan de andere zijde fortitudo of de sterkte door de x en  
leuwenhuijd kenbaar.  

Boven de deuren ziet men het koninglijke wapen.  

Of de twee laastgemelde beelden marmere zijn. Kan ik  
niet verzeekeren hun stand plaats springt zoo ver 
ter zijden over het water dat er niet komen ik loude 
het evenwel wel denken, hoewel ik sulx het scheen  
mij toe, te weezen metelelwerk, naa de Fransche trandt  
gepleijstert of wit gemaakt, ik kan nogtans wel alwijs 
hebben.  

Ik wil mij niet inlaten wie door door die gekeetende 
natien  
bedoelt worden, indien eene van de geallieerde 
die in den jare 1708 de stad en citadelle veroverden (en  
wes aangaande in t breede te zien is t leeven van  
prins J.W. van Orange friso 2 d p. 56 seqq) daarmede  
werden beoogt, zoude men mogen denken dat zij dit 
werk,  
terwijl zij het niet ruineerden, zoo als zij hadden kunnen 
doen  
hebben aangezien voor een ziekte of hoeverije. Hoe  
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het zij, t is een pragtig praalgebouw maar  
deed het zig, alles op van marmer te weezen en  
hadt men de stadt uijtgaande gelijk gezegt hebbe x  
gezigt het zoude mogelijk, de naam van weergadelen  
mogen wegdragen.  

Het bord de deux van ons logement spreekt wel van een  
table ordinaire, maar zelden is er een, dus wij  
alleen moesten eeten.  

Na de middag reeden wij naa den tuijn van den heer 
gouverneur, die thans is den heere de soubise.  
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Deselven thuijn is op eene der bolwerken, waarop een 
zomer huijs 
om er een vrolijk te kunnen zijn, en daarom heen is eene  
parterre met bloemen. Behalven het gezigt dat we  
er wijd en zijd heeft over de werken heen, is er niets x  
men behoorde er een vreemdeling niet te brengen, ik  
evenwel dat men het doorgaans doet.  

Il faut voir, dit on, le jardin du gouverneur.  

Ras kan, ik uld omtrent de kerken die wij  
zonder annuieunsiteijt gezien hebben voldoen namentlijk 
van die der capucijnen, dominikanen, St Pieter, 
recolletten,  
St Stephanus, St Catharijn, de jesuieten e la biette  
want in geene derselver hebben wij iets uijtsteekent 
gezien.  

Ik wil t ook wel toescrijven aan ons die even uijt Brux  
komen en zoo veel kerken pragt gezien hebben, en  
om dan alle andere bij ons afvallen.  

T is waar in dese en geene wat wel behalven het x  
fresco, een schoon schilderstuk ook wel een fraij 
ijzerhek, alsmede een pragtige graftombe gelijk in 
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St Pieter die van grave Boudewijn V gemaakt van  
koper en toetsteen, maar t komt mids bij Brabandt 
en Oostenrijks Vlaanderen.  

In de kerk van t gemelde klooster le bietoo,  
gaat men agter het groot autaar in een naa gemeer,  
dan met te Loretto heeft, te vertonen, laat men  
er zien de sang asschop en beezen door de heijlige  
familie gebruijkt.  

Maar t voldeed, dagt mij niet veel aan de teekening 
in de reijsen van missen te vinden, zoo als  
ik uld hier voren p. 117 hebbe aangehaalt, ik  
wil dat liever van het Brusselse dan van dit  
geloven het zeggen van pater Leeman 
dat namentlijk het Brusselse precise na dat  
van Loretto is naagemaakt.  

Dit clooster heeft ook verstrekt tot een gevankenis  
van zeekeren prince van Luijk bisschop  
van Ceulen, zijn pourtrait en andere blijken  
zijner geweezene aanweezentheijdt ziet men er.  

In de meeste dier kerken is den heere Reijnard 
met ons geweest, wij hebben met het bezien der  
zerlver veel van den 11 en 12 gesleeten.  

Ook bragt zijnld ons den 11 na de citadelle dat  
meesterstuk van sterkte.  

Maar niet genoeg hebbe mij kunnen verwonderen over 
den  
overgroten slordigen onderhoud derselve. Het 
meesterwerk 
verviel, alles was begroeijt met gras en ruijgte, het lood  
hong bij de schilder huijsje neer, ik denk nu de  
meeste staten fortressen gezien te hebben maar weet niet  
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met dat het ooijt slegter of slordiger gezien hebbe 
men geeft er die reeden van, dat, namentlijk  
die propeniteijt kostbaar is, en niets of wijnig 
tot de sterkte doed, immers dat zoo iets met  
er haast en binnen korten te herstellen is en  
den vijandt nadert.  

t Arsenaal konden wij niet bezigtigen alzoo de  
commies niet te huijs was, ook hadden wij  
een goedt arsenaal te Sluijs gezien.  

De citadelle en de stadt hebben ijder x  
afzonderlijken commandeur en guarnisoen.  

Aan geene van hun hebben wij de visite gegeven  
om reedenen dat de heer Reijnard zeijde dat 
sulx alleen door officieren wierd gedaan, en dat men  
dog alles naa genoegen voor een bagatel 
aan den schildwagt kon zien.  

Voor d'esplanade die de stadt van de citadelle afscheid 
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staat een seer vrolijk, ruijm en een goed gezigt hebbende 
een  
koffij huijs tot refraicichement der wandelaars.  
 
Vervolgens reeden wji een buijten tour tot  
een herbergh (of liever pallijs) bonaventure genaamt.  

Men gaat er toe op, langs vier ronde slinger  
bordes trappen, men heeft er een tonneel  
een treffelijk gezigt stadwaards, na eene meenigte  
olijmolens en over de landerijen. En sulx alles  
uijt zeer veele kamers en kamertjes en van het  
plat of bordes dat het huijs environneert 
alles lokt eenen moeden wandelaars uit om zig  
daar t zij in huijs t zij in de aangename tuijnlanen  
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t zij op t voorst bordes te ververschen.  

Hij kan er wijn, bier, gebak etc. bekomen.  
 
De vogeltjes in de volieres en andere aangenaamheeden  
vervrolijken hem, gedurende dat  
hij zig uijtrust.  

Den 12 kwam de heer de Donquiere ons eene contra 
visite 
geeven. Wij bezigtigden der de treffelijke parade en 
eenige  
der kerken bovengemeldt. t guarnisoen bestaat uijt  
circa 7000 mannen.  

Wij aten, dien middagh met 4 dames, d'eene was van 
Reims,  
eene van Duijnkerken, en d'andere uijt Ierlandt, zij en  
wij maakten de geheele gemeene tafel uijt.  

Na de middag wederom kerkenbezoekers zijnde, 
bezigtigden  
wij ook het publicq hospitaal dat geschikt is voor oud en  
jong van bijde de sexen. Het is, ofschoon nog maar ter  
helfte voltooijt reeds zeer groot en ruijm. Dog wij 
behoeven  
geen godshuijsen te gaan bezien.  

Des avonds gingen wij na de comedie. Nogh gebouw 
van Brussel, alles is kleijn en morsig. t voegde onses 
bedunkens, ook niet dat er op het toneel meer officiertjes 
dan acteurs waren. Wat het wel of minder wel qualijk  
uijt voeren van t stuk aangaat daarover kunnen mijne 
compagnons 
beeter dan ik oordeelen. Haarld dunkt mij waren 
daarover niet  
zeer content.  

Des avonts aten wij wederom met de gemelde dames.  
Zij vertrokken des anderen daags vroegh.  
Naa t avont eeten deeden wij eene aangename wandeling  
t weer is zeer ten besten verandert.  

Maar droevig wierden wij hier van de weegluijsen 
gehavent 
Warin raakte geheel vrij, maar Deutz en ik leeden later 
zijnldele 
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evenwel nog meer dan ik hij moest 
des nagts uijt zijn bedt vlugten en bij Warin gaan  
leggen. Wij sliepen op eene kamer en x  
lidikant was geheel vrij.  

Het bijzondere dat men in dese stadt den vreemdelinge  
doet opmerken is ook t uniforme der gevels die voor  
taan werden vernieuwt.  

Ijmand zijn gevel willende vernieuwen is verpligt 
te volgen t uniforme van die straat waarmee  
zijn huijs staat, en ijmant de eerste die  
in de straat zijn gevel, vernieuwen wil zijnde met  
zijne teekening aan de magistraat ter goedkeuring  
overgeven, welke approbatie geschied zijnde moet  
alle de andere deselve bij vernieuwing der voorpuijen 
volgen  
maar kwam hier nu bij de vlijtigheijd van onse 
Hollandse  
schilderkwast, dan zoude het nog fraijer staan, maar die  
mankeert heel zeer. Dus is men verlegen te duiden  
wat meer heerst verval of eene donkere slordigheid 
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dat jammer is, de straten zijn anders vrij regt 
immers ruijm en breedt, maar dat noodzakelijk verciersel 
mankeert hier zeer.  

Maar wat doe ik dat ik uld een verhaal doe van eene stad  
daar uld geweest is. Permitteert mij evenwel dat ik  
uld herrinnere dat:  

de corps de guarde is een zeer schoon gebouw.  
Men klimt er toe op langs 2 bordes trappen.  
Het pronkt met het koninglijke en stads wapens 
die evenwel in lagen tij dniet opgeciert zijn.  
Onder dat gebouw is een hal, en ook een bierhuijs.  

De beurs is ook een treffelijk gebouw 
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De binnenruijmte werd zeer verklijnt door de galante rije 
en à publique verkopingen van inboelen, die er 
geschieden 
zoo dat ik niet kon merken dat er veel plaats 
voor de kooplieden overschiet. Ik denk dat de 
Duijnkerker  
beurs meer gefrequenteert werdt, maar ik meen  
wel gehoort te hebben dat op meer plaatsen de negotie  
meer door makelaars aan x dan door de kooplieden selfs 
op  
de beurs geschiedt.  

Den 13 bezigtigden wij op nieuw de parade.  
Dit konden wij te gemakkelijker doen omdat deselve 
geschiedt 
voor ons logement op de grote markt waarop  
ook het voorn gebouw de corps de guarde is.  

Vervolgens bezigtigden wij het stadhuijs.  
Jammer is t dat het in 1768 voor een seer groot gedeelte  
is afgebrandt en nog niet weder is opgebouwt.  
De meubels waren anders kostelijk, maar de  
overgeblevene kamers wijnig.  

Wij reeden vervolgens met den heere Reinardt naa  
de buitenplaats van zijnld com. den heere de Ronquiere 
volgens toezegginge aan zijnld voorleden zaturdag 

gedaan, wij wierden daar vriendelijk onthaalt.  

Daar was een canunnicq van St Pieter des  
tractants broeder, en verdere vrienden van hun. 
Ten 5 uuren retourneerden wij, en prepareerden 
ons tot ons vertrek van s'anderen daags 

Wij waren van s middagh gastmaal zoo verzadigt 
dat wij dien avond niet soupeerden.  
Eer ik tot het verhaal van volgende dagen overgaa 
dient nog dat de souvereijn met regt genoemt werd  
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 rex liliger, of lelie-koning. Want  
alles pronkt hier met lelien.  

Op trommen, canons, mortieren en publique 
gebouwen is sulx ligt te begrijpen.  

Maar dat de uijterste boven en zijd eijndens  
der kruijssen waar aan s hijlands beeltenis hangt  
ook in eene lelie eijndigen denke ik niet 
alzoo op Golgotha te zijn geweest.  

Stadswapen is ook eene lelie, dat van Frankrijk  
weet uld bestaat uit drie lelien.  

Nu weet ik niet of die kruijssen alsoo ter eere der  
konings, dan van wegens de stadt dus geciert zijn.  
Ik denke het eerste want ik hebbe se te St x  
en op de dorpen ook alzoo gevonden.  
Maar ik behoorde mij minder over dese en  
diergelijke zaken te verwonderen, als ik nu  
denke de overgroote domheijd, die hier te lande  
selfs bij buijden van studie heerst, zoo als ik  
zeld naderhandt zal mede deelen.  

Den 14 s morgens ten 6 1/2 verlieten wij t beroemde  
Rijssel, t welk de inwoonders veeltijds noemen petit 
Paris 
wij reeden niet direct na de hooftplaats onser destinatie  
Doornik, maar keerden lings af door l'Annoy en  
St Leger, naa Helchien, het lusthuis van den x  
van Salus bisschop van Doornik.  
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Wij hadden de koude keuken mede, en hielden  
ons middag maal in de koets eer wij ten 11 1/2 uur  
te Helchin aankwamen, dus wij aanstonts,  
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aan het besigtigen konden gaan.  

Desen heer is een man van studie en kunst, zoo  
als bleek aan zijld cabinet van drogerijen,  
instrumenten en schilderijen, van de laaste veele  
door zijnld selfs geschildert.  

De kruijthof nogtans, bevatte naa mijn oordeel, niet  
veel raars of seldsaams, maar ik beken ik heb er geen  
kennis van versoeke daarom dit voor geene decisie 
aan te neemen. Ik scrijve, gelijk gemeld hebbe  
tot mijne uijtspanninge, en aan een vriendt.  

Het huis is niet onzindelijk, nog in order van 
apartementen, 
nog un opschik van meubilen, maar de  
verf kwast mankeerde.  

De tuijn en wandelingen zijn aangenaam en vrij netjes.  
De plaats selfs (in de welke ook zulke spellen zijn, als  
ik uld van Ter Vuuren gemeld hebbe) werd 
geenvironneert 
met koren landen, maar geen bosche, marmere beelden  
zijn er ook niet, op een bergje zijn eenige houte beelden  
om den Parnassus te verbeelden geplaast.  

Ik kan uld niet ontraden, om dit lusthuijs te komen zien.  

Ten 2 1/2 uuren vertrokken wij van Helchin. WIj hadden  
dus eene schone wandelinge gedaan.  
Wij keerden nu direct na Doornik, daar wij ten 5 1/2 
uuren aankwamen,  
wij namen ons intrek dans l'inperatrice.  
Wij beschouwden Doornik in den eersten opslagh  
met eenig vooroordeel maar dit verdween, zoo als  
uld bij vervolgh zult merken.  

Want dogh wij bevonden dat dese stadt is eene 

zeer aangename mijne en vrolijk en zoo ons toescheen  
welvarende plaats, het komt mij voor dat de gebouwen 
door  
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den tijd een uniform, zoo als ik uld van Rijssel  
gemeld hebbe, aanneemen. Hier komt nu bijde 
overgrijse oudheijdt ende de overblijfselen van  
de werken der Romeijnen al het welke ons  
x  verminderen deed.  

Naa bestelling van t avondt eeten, gingen wij  
na de cathedrale, een overoud gebouw.  
De buijk van de kerk schuijlt onder 5 torens 
deselve heeft ruijme en hooge gewelfde gaandereijen  
dat die met regt tot een bovenkerk dienen kunnen 
en daarom ook met zeer fraije vergulde leuningen 
omringt zijn. Dan dewijl het choor 
zulke gaanderijen niet heeft, en evenwel onder  
een gelijk dak als de kerk selfs (die ik nu maar 
een dubbelde eene beneeden en boven kerk noem)  
is zoo kunt uld ligt begrijpen dat het choor buijten  
gemeen hoog weezen moet, t welk de beschouwer  
doed stil staan en naa de reeden soeken.  

Het groote altaar immers de tafel legger 
van t selve is van toetsteen, die legger is  
langs 10 breedt 6 en dik een voet.  

Overheerlijk en konstig zijn de basrelieffen  
van of voor het oxaal dat op 8 marmere pilaren  
rust. Deselve zijn genoegsaam alle bijbelsche  
voorbeelden of typische vertoningen.  
Bijvoorbeeldt: eene ovaal verbeeld de draging van 8 
kruijs door  
Isaacq, een ander, daarboven, de kruijsdraging door  
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den heijlandt.  

Een derde vertoont d'opregting van de kopere slange,  
en een ander, daar boven, de kruijciging op  
Golgothia.  

!262



Een 5de de vis die sonas inslokt. En een ander,  
daarboven, de begravenisse christi.  

Een 7de de weder uijtspuging van Jonas, en een ander,  
daar boven, s'hijlands opstandinge. 

Maar het 9de en 20e konden wij niet zamen brengen,  
t 10 vertoonden duijdelijk de geesselinge christi,  
dit is dan het tegenbeeld, maar het voorbeeld, vervat  
in het 9de verstaan wij niet, wel is waar, het vertoonde 
dat 3 menschen gegeesselt wierden, maar  
wellke? Mogelijk zal dit uit d'apocrijphe boeken  
gehaalt werden.  

Het 11e en 12e is mij ontschoten.  

Alle deselve hebben onse attente beschouwinge naa  
zig getrokken om reeden dat ze zeer treffelijk uit  
wit marmer gehouwen zijn.  

Maar vooral moet ik niet vergeeten uld te  
melden van een wonder stuk oer kunst. 
In den omgang van t choor, en zoo wel  
hebbe, bezuiden het selve, is ter zijde van  
een zeeker epitaphium geplaast een kindt 
van wit marmer, in eene leesende gestalte 
hebbende een open boek op de knien. 
Niets betuijge ik uld, mankeerde er aan dan  
de stem, jaa hoe meer men het beschouwt hoe  
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hoe zeekerder, als t ware men dat onmogelijke 
verwagt, en te gemoet hoort.  

Dit voortreffelijk kunst stuk H, het ouderwets  
dog kunstig en overvloedig koper werk, benevens  
andere marmere cieraden en beelden gelijk  
ook de stoel van den bisschop (die veel eer na  
een koninglijke throon dan naa de zitplaats  
eenes evangelie dienaars geleek) als mede  
het trotse en zware gewelf hebben onse verwaardering 
telkens vermeerdert, en ons doen aanneemen 
een spijt of berouw dat wij te Rijssel 

zoo lang nutteloos gebleven zijn.  

Uijt de kerk gekomen, bezigtigden wij nog  
het pleijs van den heere bisschop bovengemeld.  
of het aan de goedwilligheijd van den Zwitser die ons t 
hier zo  
of aan iets anders heeft gehapert, dat wij maar wijnige x  
zagen, daar evenwel mon seigneur, buijten op Helchien 
zoo als ik uld verhaald hebbe, weet ik niet.  
De meubilen waren anders zeer fraij.  

Naa eene goede nagt ruste genoten te hebben  
wij den 15den ten 7 uuren naar Belleuil het lusthuijs 
van den prince van Ligne, welke bezigtiging  
ons door den heere Reijnard, te Rijssel, 
gerecommandeert 
was.  

Omtrent een half uur van de stad gekomen, passant 
wij het berugte slagveld daar in 1745 de bataille van  
Fontenoi geschied is.  
 
Het was nu weder bouwlandt, dog konden nog duidelijk 
hier  
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en daar, de geweeze batterijen bemerken.  
Ik herrinnerde mij eenige veersen of regels uit het  
vers door onsen professor Burman op die bataille 
gemaakt 
ik weet niet beeter of het begint dus: 

Surgat, et e sacro, crescat oliva loco.  

Voorts passeerden wij eenige carrieres of steenkuilen 
en hadden overheerlijke gezigten naa en over de 
bergen die treffelijk beplant en besaijt waren.  
 
Ten 9 uuren kwamen wij aan het, niet onaardige  
dorp Leusen.  

Gedurende de paarden ververst wierden traden wij eens 
in de kerk  
die sindelijk was. Maar bijzonder fraij is de toren  
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deselve is niet oud en dus van eenen nieuwe smaak.  
Boven in het spits is een kamer met glasramen en  
eene ijsere vergulde leuning daar buijten omheen.  
Ik denk dat dit vertrek en ommegang tot divertissement  
der canuniken geschikt is.  

Weder opgezeeten, en voortgereeden zijnde kwamen wij  
ten 11 uuren tot Belleuil.  

Wederom hadden wij ons diné in de koets gehouden en 
konden  
de wandeling aanstonts aanvangen.  

folio 212 

het huis of casteel is naa eene nieuwe order gebouwd 
maar, zoo mij voorkomt nog niet geheel geacheveerd 
indien meer sindelijk was, zouden de meubilen die 
anders  
enigsins princelijk waren, meer huijster hebben.  
 
De frotteur zijde ons dat hij alleen zonder behulp alles 
moeste schoon houden, mogelijk is dit d'oorsaak 
der ons alzoo toeschijnende slordigheijdt.  
 
Dit landgoed is uijtneemend groot, naa het zeggen van  
den tuijnman heeft men te paard 2 dagen nodig om het  
geheel en in order te bezien. Het spatieuse 
der lanen met d'uijtgestrektheid derselver, die langer  
waren dan t oog strekte of reijkte deed sulx geloofig 
voorkomen.  

De grote vijver was veel groter dan het bassin te 
Duinkerken.  
Het bad dat met bomen beplant was, was 60 van 
mijne schreeden langh en 40 breedt, het was  
gepaveert en agtkantigh.  
 
Geene beelden was op dese plaats als alleen aan t eijnde  
van den voortz vijver het geselschap van nephtunus 
evenwel niet van marmer maar van gebakte steen  
met pleijster-werk, en ook dat was nog niet vol  
komen afgemaakt, maar zoo een stuk goed  

behoeft ook een opschik van beelden.  
 
Wij hadden graag een plan van dese aanzienelijke  
terre gehadt, maar t was niet vendibel.  
Van eene zonderlinge smaak was de bleom partere 
en in de plaats van palm was latwerk gevlogten en wit 
geschildert  
even een voet boven den gront en op eenen  
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steenen voet het stont zeer zoet. Deutz heeft  
het afgeteekent.  

In t parcq was een grote ronde vijver, dese dient  
om de gejaagde herten die dan gelijk men weet naa  
water heijgen, derwaarts en daarinne te jagen en als dan  
haar te zien vangen of hun levens eijnde te zien.  
 
Een weijnig regts af was een rond bosch geenvironneert  
met koren landen, het is een herrebosch en dient  
eeniglijk om de dames op de jagt met het bezigtigen van  
den wildvang te vermaken, op dese wijze. 

Men jaagt er het wil din en men zet er dan netten  
rondsom als wanneer de dames te paard zittende 
het besloten wil dgemakkelijk kunnen zien vangen.  

Ten 4 uuren (dus wel gewandelt, vriendt) reeden  
wij weder van daar.  

Eer wij weeder aan de stad kwamen traden wij eens  
uijt aan een bosch om te bezien hoe het hout om  
houtskool daar van te branden gestapelt werd zoo dat  
t niet verbrandt tot assche maar kool werdt 
het overwaardig te worden bezien, men vind er van een  
plaat dans les arts et metiers.  

Een qualijk verstaan van of omtrent het openhouden van  
de poort t welk wij van den heer majer d'Arnoux versogt 
hadden, deed ons een geruijme tijdt aan d'uijterste  
barriere in de maneschijn toeven.  

De sleutels eijndelijk gekomen zijnde kwamen nog 
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eenige huijden die wat lang op eene naburige kermis 
gebleven  
waren onder ons credit mede binnen. Ofschoon  
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wij nu wat laat te bedde kwamen stonden wij evenwel  
den 16 wederom reedelijk vroeg op. En besigtigden de  
kerk van St Marc, het is een allersindelijkst en deftig 
gebouw, zonder pijlaren. Het autaar is van  
marmer niet aan t eijnde maar in t midden van de x  
men kan er onder doorzien, onder hetselve is een beeld, 
vertoonende 
de roomsche kerk met haar offerkelk en bijvoegselen  
de voornoemde plaatsing van t autaar noemt men  
a la romaine, Warin heeft dese kerk afgeteekent.  
 
Vervolgens gingen wij naa de fabriecq van porcelijk en  
fajance, waarinne de heer van Schoor te Brussel portie x  
200 menschen zijn er in t werk.  

t gebouw is nog maar voor de helft geacheveert.  

t belooft te zullen worden een paleijs 

een porcelijk gek kan er te regt komen.  

t saxisch werd er geimiteert en nagemaakt 

maar t fijne van de zaak liet men ons niet zien.  

De boorden of zijd-oever der Schelde die dese stadt door  
zijn met blauwe arduijn-steenen opgehaalt en  
voorts met bomen beplant. T welke eene zeer aangename 
wandelplaats maakt. Wij ondervonden  
ook dat de bomen een schuijlplaats tegen den reegen zijn 
langs of onder deselve gingen wij naa  
een fabriecq van chanoises, neusdoeken, bajutax  
bonten, heele en halve Guinees.  

Dit te bezigtigen was aan mij, die een westindisch 
dienaar 
ben des te aangenamer om dat die gesublimeerd  
op de kust van Guinea zeer gewilt zijn en  
voor deselve de slaven werden nigehandelt.  
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Den fabriecquer kon wel 8 a 900 menschen aan t  
werk houden. t fabriecq huijs is voorheen  
ten tijde de stad een fransch domeijn was, geweest de  
vergaderplaats van t parlement gleijk zoo een  
grootsgebruijk uijt de gesteltigheijd der trappen en  
vertrekken wel af te neemen was, bijzonder ook  
uijt d'onderaardsche geweeze gevankenissen die nu de  
werkplaatsen der weevers vermeerderden.  

Dit gebouw werd den fabriecquer van stadsweegen voor 
niets  
vergunt, gelijk ook alle andere fabriecquer 
nader te melden alhier heel zeer van s majesteijts  
weegen gefavoriseert werden.  

Alles wierd ons vertoont t glansen met eene heet 
gemaakte  
kopere rolle tussen 2 houte rollen. T verven van  
de garens en t catoen.  
 
Zonderling voor ons was het dat de garens wierden  
gedaan in een keetel met groene verf en er strax 
uijtgehaalt 
zijnde opstaande voet, ad oculum, blauw wierden.  
De scheering der chamoisen is garen maar den  
inslag catoen.  

De meecrap die veel in Zeelandt groeijt, heeft hier tot de  
voorsz ververije veel aftrek.  

De reuk in eene leer bereijderije die wij vervolgens  
bezigtigden is niet geurigh.  

Voortgaande, kwamen wij aan eene steene boogh 
of brug die over de Schelde legt.  

Deselve is uijtsteekend of buijten gewoon hoog. 
De andere bruggen hebben 3, dese maar eene boogh 
heden ten dage is dese brug of circul inutil.  
De romijnen denk ik hebben deselve gemaakt om 
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de hoogste zeijlen tot na gedane vertolling tegen  
te houden (uld weet dogh dat deese stad van de  
tijden der romeijnen heugt, ziet hubuer door  
bachienne 1 p. 2769 en tegensw staat van alle  
volkeren 10 p. 375) 

Dees boogbrugh gelijkt veel naa de ponto x  
te Venetien, waar van uld weet een afteekening  
te vinden is in missons reijsen 1 p. 140 
t is waar de Schelde is, hier wel niet veel breeder als 
mede  
reijsers gragt, t is nogtans een schone ruijmte  
met niet meer dan met een boogh overspannen.  
Die kundiger zijn als ik denken dat deselve wel 27 of  
30 voeten zoo niet meer boven de superficies van t  
water is.  

t soutien van deselve komt uijt 2 ronde torens aan  
ijder zijde een bijde van deursaam methelwerk 
boven op deselve is een gebouw dat wij niet konden  
bevroeden tot eenig groot nut te weezen.  

Zeer digte bij dese boogh legt eene ander  
brugh van 3 bogen, dese draagt of bekomt van  
naam van d'eerste als werden de genoemt de brug  
bij de boogh of pont a l'arche.  
 
Dese laaste word ook meest gefrequenteert 
met overgaan en rijden, d'eerste is genoegsaam 
van geen gebruijk, dan tot aanschouw der x  
geener die er zoo over denken als wij.  

Het bezien van eene treffelijke hoedemakerije 
vergenoegde 
ons zeer om reeden men ons overture van alles  
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en wij alles dadelijk in t werk zaagen, de hairen of  
wol van t gedierte waarvan de hoeden gemaakt werden,  
werd zoo fijn gesuijvert, dat eenighlijk de beweeging die  
in de lugt over de trekking of roering van een boogsnaar 
gemaakt werd, deselve van den hoop, waartoe se, op een  

tafel, vergadert is, doed verstuijven derwaarts en zoo hij 
se  
hebben wil om eene vlak legging derselver 
te formen, t welke naa zijn genoegen geschiedt 
zijnde, drukt hij die vlakte saqjes neer, door welke 
drukking se in malkander gaat zitten, zoodanig 
dat hij se aanstonts, in een kan rollen als een sagte 
wolle doek, en waarna le komt in de handt van eenen  
anderen, die ontrolt en naa ordre verder bereijdt.  
Maar bijzonder schoon waren ook de uijtmuntende  
castoor-vellen die gelijk uld weet zeldsaam 
kostbaar en raar zijn.  

Andersins werd ook veel conijn hair tot de hoeden 
gebeesigt.  

Aan dat eijnde van de stadt, daar de Schelde de stad 
inkomt,  
gekomen zijnde, bezigtigden wij een beroemdt werk van  
koning Lodewijk XIV.  

Hij vernaamde die, snel vlietende rivier in deser voegen 
dat hij in deselve 2 steene beeren in t lang der stroom 
deed leggen, waar door deselve wierd gedwongen, zig 
aldaar 
in drie stromen te deelen in t midden tussen de  
2 beeren liet hij de rivier haren loop vervolgen die wijdte 

folio 218 

is de grootste dus loopt ook daar door het x  
water.  

Maar op de 2 zijd-spatien staan groote koornx  
welkers raden door het vlietend water bewogen  
werden, verscheijde steenen teffens breeken het 
graan, en fourneeren dus veel meel.  

De citadel, dat vorig meester stuk van sterkte  
bezigtigden wij des namiddaags, maar evenwel  
niets meer dan de plaats waar deselve geweest is 
want t is nu niet anders dan een puijnhoop en  
een logement voro ongedierte en gevogelte, geen  
mensch kan er noagt verblijf meer hebben.  
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Ik heb nog vergeeten te melden dat doe wij eerst in  
Doornik kwamen of inreeden, wij de jongste geschot x  
bressen, aanstonts ontdekten. Dus uld begrijpen  
kunt hoe wijnig nog gerectificeert is.  

Ik heb uld veel verhaalt van de kerk van d'abdij 
van St Pieter te Gent, als ik uld nu diergelijks  
vertelde van St Martinus kerk alhier zoo zoude  
uld mogelijk zeggen dat ik ongelijk was aan  
mij selfs of dat ik veel opsneed, maar ik  
mag, evenwel niet afzijn dit over heerlijk gebouw 
te roemen. t was ons, zonderling, gerecomandeert 
en overtrof nogtans onse verwagtinge  
volgens eene super scriptie hebben Ludovicus  
Magnus en Maria Theresia Austriaca deselve  
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zoo ik wel gezien heb, in 1671 gestigt. Den auteur 
van delices des paijs bas tom. 11 p. 239 zegt dat 
gemelde hare majesteijten in 1677 den eersten  
steen er aan gelegt hebben, t kan wel zijn dat  
ik abusivelijk gezien hebbe.  

Uitneemend schoon en konstig is t kopere hek dat het  
choor omvangt. Het zilver op t autaar is met minder  
dan dat van St Pieters te Gent, de voetstukken zoo  
wel als de capiteelen van de marmere pijlaren waren 
vergult 
mijne reijs compagnongs hebben teekeningen van een en  
ander gemaakt. En komt t eens s 
elfs zien, amice,  
ik verzeekere uld zult treffelijk gewerkte zilvere 
kandelaars 
Therubius en andere uijtmuntende kostelijkheden  
zien. Onder tussen vergenoegt uld met delices des  
paijs bas tom 11 p. 239.  

De laaste kerk  die wij bezigtigden was die  
van  
St Brixen. t is eene overoude spelonkkerk  
duijdelijk vertomste den arbeijdt der romijnen.  
De voornaame of eenige reeden waaromme wij haar 
bezogten 

was om te zien de overblijfselen van d'oude grafstede 
van  
Childerik (niet Childerik zoo als de scrijver van de 
tegensw. 
staat van alle volkeren 10 d. p. 384 scrijft) de eerste 
koning  
van Frankrijk.  

Uld weet hij is de vader van Clodovous of Lodewijk 
welke Clodovous den laasten Roomsen landvoogf 
Syagrius versloeg 
met dat gevolgh dat de Roomse keijsers daarna van hun 
wingewelt Frankrijk  
geheel afzagen.  
 
Dese Clodovous is d'eerste Christen Franschen koning 
geweest, hij  
wierd weeten wij te Reims gedoopt, de aandrang van de 
aanschouwers  
was zoo groot dat de kerk bediende die de heijlige olie 
droeg en  
niet te gelijk met den doper en dopeling naa t doophuis 
was gegaan 
met geen mogelijkheijd in t doophuis kon komen de 
bisschop 
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zegt men wierd hier door zeer verlegen, en badt den  
hemel kort dog vuurig om vervulling van dit gebrek en  
hij wierd verhoort een duijf kwam needer en bragt een 
flesje 
wat hiervan zij mij virendt t is bekent dat de koningen  
van Frankrijk nog heden ten dage niet de olije uijt dit 
flesje  
(t welk in t is publicum ampulla Rhomensis genoemt 
wordt 
en waarover wel eene fraije dissertatie gehouden is) 
werden  
gesalft bij hunne koning.  

Clodovoeus intussen bekwam de naam van Lodewijk of 
Ludovicus.  

Zijn vader, de gemelde Childerik I sterft omtrent  
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of in het jaar 484. Men denkt dat hij naa de wijze 
romijnen in t veld aan den weg begraven werdt.  
Immers de voortz. kerk van St Brixen schijnt voorheen  
buijten Doornik te hebben gestaan, en boven t graf  
de men wist daar een vorst begraven was, te zijn 
geboren.  
Zeeker is t dat zijn graf niet voor 1653 is ontdekt,  
men vont in t selve behalven t geraamte van een x  
uld weet men begroef oudtijts te gelijk met den voorst 
ook  
zijne kostelijke klederen en paard. s konings zegelring 
met dit opscrift Childerici regis, voorts t zwaard gespe 
en andere vercierselen die nog in de koninglijke 
bibliotheecq 
te Parijs bewaardt werden, wij zagen dus nu 
van die kostelijke oudheijdt dan de plaatse waar gex  
wijders van den heer commandant afscheijd genomen x  
gingen wij in een winkel en kogten wat gaarne x  
het was den 17 s morgens 8 uuren doe wij Doornik 
verlieten 
welke stad langer verblijf verdiende  
Omtrent een uur van stadt gekome traden wij eens 
en bezigtigden het werken in carriere of steen  
van blauw arduijn.  
Weder opgezeeten reeden wij voort en kwamen ten 11 
uuren  
te St Armand. Had ik nu bekwaamheid om uld  
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waarde eene bescrijvinge dier schone en bij alle  
uijtneementheijd grote kerken te geven.  
Ik zegge kerken om reeden dat t wel maar  
een gebouw, maar 2 kerken, boven den anderen  
zijn. Ik zal t uld evenwel besuijden  
zoo goed ik kan.  

Voor reeds 1300 jaren heeft zoo men ons verhaalde,  
reeds een kerk op dese selfde plaats, daar dese nu  
staat, gestaan. Maar er geschieden zoo veele  
wonderen bij t graf van den heijligen St Armand,  
dat men genoodsaakt was de kerk wegens den toevloed 
der  
vreemdelingen, die ook komen om de baden en wateren  
hier te gebruijken, te vergroten, en sulx geschied 

ten tijde van den abt Nicolaas du Bois die sterft 1673.  
Deesen kardinaal heeft dit tegenswoordig wonder 
gebouw gelijk  
ook d'abdij selfs die veel eer naa het  
logement eenes konings dan eenes abdts gelijkt, voltooijt 
het zijn dan zeg ik formeel 2 kerken  
boven den anderen, de geestelijke uijt d'abdij  
gebruijken de boven, de wereltlijke leeken de  
beneeden kerk.  

Men klimt met 43 trappen die marmere zijn, en  
aan welkers zijden treffelijke basrelieffen de  
attentie tot zig trekken, naar het choor.  

Op die selfde hoogte dan is de boven kerk in  
t ronde, dat is rondsom. En zulx zoodanig  
dat deselfde pijlaren die in de beneden kerk staan,  
en 52 in getal, 7 à 8 voeten in hun diameter  
dik zijn, ook in de boven kerk opgaan,  
de altaren zijn in de bovenkerk dog kunnen ook  

folio 222 

ook in de benedenkerk gezien werden,  
een dier altaren pronkt met een stuk van Rubbens,  
t verbeeld de steniging van Stephanus.  
Een ander met een van den selven kunstenaar, 
vertonende 
de prediking van dien martelaar, ende des  
selfs, doodlichaam. 

Dit stuk draijt op een spil, die met een sleutel in  
der pijlasters werd omgewonden, en naa omdraainge 
verbeeld t de boodschap van Maria.  
 
Aan of bij t groote autaar heeft men de reliquien 
van St Leu, St Amand, St Ursule, St Circile 
en Donatus, alle in kostbare zilvere kisten.  

De kandelaren en t crucifix zijn wel zilvere 
maar evenwel niet te noemen bij die in de  
abdij kerk van St Martin te Doornik hier voren  
gemeldt.  

In d'sacristeij wees men ons nog eene menigte  
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van reliquien, als namentlijk een tand van  
den heere St Amand, die in den jare 679 naa 
dat hij dese abdij gestigt hadt overleedt, en  
van St Jan en veele ande zottigheeden.  

Over weerdig is de bibliotheecq, bijzonder ook de  
manuscripten van Regesippus, Plinius,  
Isidorius, Virgilius, Castiodorius, Alierumques 
maar de pijn waard was het den dommen  
bibliothecaris te horen. Kijken geen woordt 
Grieks leesen, ofschoon hij een benedictijner munnik 
was 
hij verhaalde ons nogtans hoe hij gewoon was te 
doceeren 
hij vlagt, dat Holland binnen 200 jaren catholicq dat is 
Roomsch zoude weezen. Hij wist van Newton, Grotius 
en  
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en andere niets. Maar Thomas Aquinas, van wien 
ik uld boven p. 98 sprak, was zijnen anderman.  
Hij bad ons eens in te zien eene uijtlegging van den 
bijbel,  
prees die sterk, om geene andere reedenen, dan om dat er 
den  
bijvel in aangehaalt wierdt. Mogelijk dagt hij, of is  
hem gezegt dat de hervormde bijvelmet bijbel willen  
hebben verklaart, en dat hij ons, die hij te voren, had 
gevraagt 
n'est ce que messieurs sont d'une autre communion  
daar mede als inneemen wilde, naar hoe t zij t Grieks dat  
in t leesen dier uijtlegging voorkwam moest hij 
overslaan,  
hij verstont t niet, hoe eenen groca erant, et apud illum 
non  
legebantur.  

Van onse confessie wist hij niets, hij vraagde, of wij 
nooijt 
vasten hielden.  

Hij recomandeerde mij een boek: Bossuet exposition de  
la doctrine Catholique, et sa politique sacrée:  

hij verzeekerde mij, dat ik door t leesen van dat boek 
bekeert 
zoude werden. En zijde, dat er reeds 800 door bekeert 
waren  
en dat ook nooijt ijmand onser theologanten daar op 
hadde  
kunnen antwoorden.  

Wij kreegen honger, en onse knegt kwam ons opsoeken  
en lieten daarom dit toonbeeld van domheijd varen  
de luijden in de herberg hadden hem al gevraagt, omdat  
wij zoo lang uitbleven, want t was nu al 2 uuren peut 
être 
que vos messieurs se font moînes?  

Het hadt moeijte gekost, dat wij op eenen vrijdag hier 
grâs te  
eeten kreegen, men wilde ons met maigre afzetten.  

Eer ik verder gaa, moet ik nog melden t geene ik  
boven p. 220 vergeten hebbe, dat wij te Doornik ook nog  
gezien hebben de bibliotheecq van t capittel van de  
cathedrale. t was eene schone groote en  
wel geschikte zaal, maar dewijl men het rengeeren  
der boeken beezig was, zoo kan ik van de boeken  
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selve niets zeggen, te minder om dat den heer president 
x  
zoudt een capellaan, die wel een bejaard dog een vrolijk  
man was ons aanstonts vraagde at landsluden wij  
waren, en horende Hollanders, lokte hij ons naa een  
wijnig vertoef op de gemelde zaal, maar beneeden in zijn  
kamer, ons dwingende een fles wijn met hem te drinken.  
Voor reden geevende dat hij een Hagenaar  
was, en daarom met zijne landsluiden eens drinken  
moest.  

Dese man wist ook niet veel, hij scheen een liefhebber 
van  
schilderijen te weezen. Hij wees dus ook van zijn x  
maar of de stukken fraij waren weet ik niet. Uld  
weet dat ik geen kenner ben.  
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Veel hield hij bloemen en versogt ons dat wij hem wat 
bollen wilden zenden maar t moesten van de 
beste weezen, hij was dus daarinne van een goede 
smaak.  

Hij had eerst te cleef gestaan, maar de koning van  
Pruijssen hadde hem zeijde hij, gechicaneert en  
was daarom naar Doornik gekomen hier was  
nu wel, hij betaalde zijn kostgeld en daarmede  
was hij vrij. Hij bediende wel de misse maar dat was ook 
al  
zij pligtig werk. En die den autaar bedient  
moet er van leeven, antwoorde hij mij doe 
ik hem vroeg of hij niet beloont wierd voor zijn  
dienst werk.  

Maar laat ons nu het afgebroken verhaal van St Amand 
hervatten.  
 
Gegeeten hebbende reeden wij ten 3 uuren naa de  
beroemde modderbaden en fonteijnen, te zamen  
omtrent een half uur van St Amand geleegen.  
 
Het terrein dat lings af van St Amand legt, naderende x  
moet men een capel en eenige huijsen mogelijk zijn tot 
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tot logementen der patienten dienende.  

Het terrein selfs waarop 3 of 4 wandel lanen die  
nogtans niet groot of lang zijn, uijtkomen, is naar mijn  
gis, zoo groot van omtrek als t koningsplijn 
in t rond of wat grooter.  
 
in t midden is een poel modder rondsom met gras 
begroeid,  
den grondt er omheen is ook zagt en drassig.  

Over dien poel leggen balken en planken,v erdeelt in 
vakken,  
ijder voor een of meer menschen.  

Over die vakken zijn hoepels of platte latten gebogen, 
zoo  

daarover is een zeijl, t welk ijder vak als tot een tent 
maakt,  
in zoo een tent gaat de patient of patienten, ontkleedt sig 
en laat zig in de modder zinken zoo diep als nodig  
is. Of er in den grond of modder weeder andere 
balken of banken zijn, waarop de patient zijn zitting  
of steunsel heeft, weet ik niet. Ik denk t wel, want  
gedurende zij er in zijn speelen zij met den medepatient 
die met hem int selfde vak tegen over hem zit op  
de kaart of hij leest of zij praten met de wandelaars  
die over die balken bij haar komen.  

Zommige zitten in tenten zonder zeijlen dat is dus maar 
in d'open lugt dog ik denk dat dat minder slag van 
menschen zijn.  

De zulke die letsel of verlamming aan de handen hebben  
laten een emmer met modder int na te melden hospitaal 
huijs komen en houden er daar de handen in, gelijk  
ik t van een capucijn zag, hij zeijde dat hij baad 
vondt, hij trok zijne handen eens uijt den emmer en  
konde zijne vingers die stijf geweest waren, wederom  
weren beweegen en buijgen.  
 
D'eene fonteijn, was niet in d'open lugt maar in het 
hospitaal 
huijs dat digt aan den poel omtrent negen a 10  
treeden er af staat t water loopt door een vertrek  
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het is lauw, het borrelde uijt den grondt als een  
kokende keetel, de opborreling bragt eenigen modder 
van den grondt mede, de diepte was grandeloos immers 
zoo men ons zeijde. Wij profden het water 
maar t was gans niet aangenaam.  
Voor het huijs stont een inscriptie mede brengend 
dat dees fonteijn was geweest bekent aan de romeijnen  
naderhandt verwaarloost tot dat deselve onder d'orders 
van  
de mareschal de bouflers 1698 was herstelt.  

D'andere fonteijn is aan d'andere zijde van de poel, en  
regt tegens over de gemelde eerste fonteijn.  
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Dese spruijt uijt den poel, dewelke zig  
onder aards ontlast in een sloot en daar een fonteijn  
formt.  
 
Dit water is sterker van smaak dan dat van d'eerste  
fonteijn, t zilver geld dat men onder den sprong 
hield nam aan de coleur van koper of spianter 
t was lauw en gans niet lekker.  

Ziet daar een verhaal deser berugte baden en fonteijnen,  
zoo goed ik kon opgegeven  
ziet meer bij Hubuer door Bachiene 1 p. 72x  

Om naa Valencienne te komen moesten wij wederom 
door St Armand, nopens welkers kerk ik  
nog iets, omtrent de grondslagen vergeten hebben.  
De fondamenten zijn geheijt even als die van  
onse huijsen, in t fondament gebruijkt  
mogelijk omdat de gront ook daar al sompig of 
drassig is, en dat er ook wellen zijn ontsprongen 
om welke te dempen men gemelde huijsen na  
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gedagten zal hebben gebeesigt.  
Immers, ik errinnere wij sulx van de  
fundamenten onder eene der pijlaren of zuilen 
in de mariakerk te Utrecht.  

Men vond daar een welle die t bouwen zoude hebben 
doen  
staken, ten ware een schoenmaker geen  
miidel van demping hadde aan de hand gegeven.  
Hij begong teffens een droevig ongeluk.  
Men had een premie belooft aan die geene die  
de wel wist te dempen, hij sulx gehoort hebbende  
spreekt er over met zijn vrouw in bij zijn van  
zijn zoontje die den vinding van den vader rugtbaar  
maakt, waarover de vader zijn eijgen kindt in drift  
dood slaat.  

De geheugenis van de voorsz dempinge is nog  
bewaart door eene inscriptie aan die colonne 
te leesen in dit vers.  
Accipe postentas quod per tua secula narres 

faurius cutubus fundo sohidata columna est.  
en t kinds beeltenis is bij eenen anderen pijlaar  
op een zark uijtgehouwen.  

Neem dese uijtwijdinge niet euvel.  

Het bevreemde ons ook dat dees s'Armandse kerk  
nog zoo jong zijnde, evenwel zoo verbazend 
groot is, men bouwt nu zoo groote kerken  
selfs bij de roomse niet meer als wel voorheen 
zoo een wonderstuk in zoo een klijn plaatsje 
waartoe dog, maar uld moet denken t is een  
abdij kerk, en d'abdij heeft maar 150 000 hollandse 
guldens in te komen, de cardinaal 
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Jorcq, een descendent van den pretendent van de  
Britsche throon, is er jegensworodig abt.  
 
Ten 6 uuren kwamen wij aan eene anderen 
abdij, vicogne genaamt.  
 
Deselve is wel zoo rijk niet als die van St Amand 
er is evenwel een schoon oxaal.  

De kerk heeftt zoo ik wel hebbe, 36 pijlaren.  
Naast t groot autaar staan twee marmere colonnes 
zeer hoog, en in de form van kandelaars gelijk  
er ook evenreedige was kaarsen opstaan, dit  
maakt eene stoute vertooninge.  
 
Het choor was ook verciert met 27 reliquien  
van zilver, die jaarlijx op den 8 september te  
Valencienne in processie werden omgedragen.  

Een derselver, zijde men ons, is zoo zwaar dat 
eenen wagen met 4 paarden bespannen tot de  
overbrenginge nodig is, welk eene quantiteijt 
guldens konde men daar van niet slaan.  

Ten 7 uuren kwamen wij alhier tot Valenciennes 
en namen ons intrek in t posthuijs,  
maar laat ik, hier mede mijnen ses den brief eijndigen 
en eens adem halen.  
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Na groetenisse van onse catholique vrienden,  
blijve ik.  
F. F.  

quem nosti 

Valenciennes.  
17 augh 1764.  
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Amice!  

Je versogt in t slot mijner jongste de dato Valenciennes 
7 augh 1764 eenigen te mogen halen, sulx dan  
geschiedt zijnde, vervolge ik mijn verhaal.  

T is niet nodig dat wij malkanderen herrinneren dat dese  
stadt haren naam, zoo men zegt, ontleent heeft van den  
Roomschen keijser Valentinianus den I ofte den II zijnen 
zoon, ziet meer in delices des Paijs Bas tom. 11 p. 291.  
 
Dat ik uld voorheen, in 1761 hier voor p. 3 van 
Molkweern 
in Frieslandt, verhaalde, moet ik uld in eenigen opzigte 
van Valenciennes ook zeggen.  

Immers zoo t mij voorkwam, de huijsen altans veele, 
staan 
alleen, zonder eelendene, en daardoor werden zeer veele  
straatjes en doolweegen veroorsaakt, en in desen opsigte 
is de stadt, op zommige plaatsen, bij een doolhof te 
vergelijken.  

Mogelijk is dit ook d'oorzaak waaromme des nagts 
alomme 
schildwagts werden gestelt tot voorkominge van 
aanrandingen.  
 
En naa 20 uur mag nijmand, zonder lantaarn langs straat  
gaan, of de schildwagt vraagt hem zijn naam, en de de  
reeden waarom geen ligt bij zig heeft? Daarvan geen 
voldoenend  
antwoordt kunnende geven, werdt hij naa de hooftwagt 

gebragt.  

Wij remarqueerden ook al eens eens inscriptie 
denoteerende,  
dat daar op die of die hoek een vermoordt was, uld weet  
dat sulke denotatien, in de Roomsche landen, getelt 
werden  
opdat men voor de ziele des aldaar zonder kerk 
geregtigheeden 
gebleevenen, zal bidden.  

Den heere Standert van Gent hadde ons medegegeven 
een brief 
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van recommandatie aan den heere oud scheepen 
de Leghe, aan desen heer gaven wij den avondt van  
onse aankomst nog de visite. En sulx met goed succes.  
Ik versoek derhalven onsen neeve ter Borgh voor t adres 
aan den heer Standert, door wie wij dit bekwamen, te 
bedanken.  

De heer de Leghe versogt ons tegens s'anderen daags ten  
eeten, en had de vriendelijkheijdt den 18den met ons te 
gaan naa het stadhuijs.  

Dit is wel een groot en deftig gebouw, maar de 
vertrekken hadden  
niet veel bijzonders.  

Boven het autaar van de capelle, waarinne de regeringe 
voor den aanvang hunner sessien, de misse hoort, zagh 
ik het wapen van eenen heer … aardij de stramard 
die in 1722 was prevost van Valenciennes in t even 
gemelde boek vindt uld. p. 301 een bijzonder articul 
handelende 
de la prevote de Valenciennes, ziet hierna p. 236 
onder de wapens der schepenen vond ik een dito wapen  
met het devies: ut audacter sic prudenter.  

Het kwam mij niet voor dat dit een familie-devies was,  
immers onder alle d'andere scepens-wapenen stont 
een devies, en veele, jaa zeer veele familien zijn  
er, gelijk men ziet, die, alhoewel zeer voornaam zijn  
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nogtans geene deviesen hebben.  

Mogelijk dan is t in dien tijd een gebruijk geweest 
ook nog dat men hier, bij publicque affictien der 
wapenen, een devies voegde.  

Bijde de voorsz wapens was een klimmende goude leuw 
met goude blokjes op een zwarte grondt p. 237 
tegens over het stadhuijs staat een zeer  
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uitmuntend hard steene gebouw, veel breeder dan  
ons stadhuijs, t welke af te neemen is uijt de meenigte 
der portes cocheres (koetshuis deuren) die 
26 in getal zijn.  

Het gebouw heeft 4 verdiepingen t is gebouwt 
door den fermier du roi, hij verhuurt t aan  
winkeliers, en heeft dus op t minst 26 huurders.  
Het geeft een treffelijk gezigt, en de winkels gevult 
met koopwaren van allerleij zoort, kan uld begrijpen,  
vermeerderen die cierlijkheijdt, vooral omdat 
men door die portes cocheres een diep inzien in  
ijder magazijn of winkel heeft.  

Dit gebouw en t stadhuijs staan bijde op de  
markt. Ook vind men op dese pleine of markt  
een ander groot gebouw dienende tot den ontfangst 
van s'konings revenuen.  

En voor dit laastgemelde is het marmere standbeeld 
van den tegenswoordigen koning gestelt 
t werd in september 1752 met veel statie ontbloot.  
De houding of gedaante scheen ons toe te weezen 
wat voilent of trots, dit wierd niet verzagt door het 
zwaart en olijftak die hij te zamen in een handt 
hieldt vermits hij die scheen agter zig te houden,  
met de regter handt scheen hij strengelijk tegebieden.  

Ik meen verstaan te hebben dat het domste gemeen wel  
gewoon is hun gebedt, knielende rondsom dese statue 
uijt te storten, even als te Antwerpen rondsom het 
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krijs op de Mairen, zie hier voor p. 84 

De groote of cathedrale kerk is wel een zeer  
ruijm gothisch gebouw maar niet zeer fraij.  

Men wil dat in den jare 1008, ten tijde van de pestziekte  
zeekeren heremit de moeder-maagt om verlossing voor  
de stad smeekte, met dat gevolgh dat d'engelen de stad 
die doe nog zoo groot niet was,met een koord omringden  
en daardoor deselve voor verder onheijl beschutteden.  
 
Die koord word nog in eene zilvere reliquie kas 
bewaardt 
maar onsen vriendelijke leijdsman, de heer de Leghe  
liet telkens onder t verhaal van diergelijke dingen 
er tussen invloeijen selon qu'il pretend, zijnld.  
kwam ons voor te weezen minder bigot, dan zijne 
vrouw, die  
dentannia deed, om Deutz te bekeeren.  

In dese kerk vonden wij een zerk waarop het wapen  
en grafscrift was uijtgehouwen, zoo als het onder 
de letter A in het postscriptum hier na pag 255 
hier nevens voege, gelijk ook onder letter B 
een wapen en superscriptie dat wij vonden in de kerk 
de notre dame la chaussee, die kerk had ook niets 
bijzonders. 

Vervolgens reeden wij na een steen-kool groep 
1/4 uur buijten de stadt.  

(halver weegen gekomen, heeft men een schoon x  
door vijf, met bomen beplante weegen, deze gelijden 
den reijziger, naa zijn begeerte, 
door een gaat men naa cond 
door een andere naa t dorp Aubri,  
door de derde naa Camerijk.  
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de vierde brengt hem na Valenciennes,  
en de 5de doed hem de citadelle van die stadt 
beschouwen) 
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Het eenige oogmerk waarom wij naa de koolput  
reeden was, om te zien werken het berugte 
in Engelandt uijt gevonden werktuijg.  
 
het selve werd eeniglijk door den waassen van  
kokend water gedreeven.  

Het haald bij continuatie, het water, uijt de, telkens  
dieper werdende kool-meijn naar boven, ten  
eijnde het onderaards werkvolk werken kan,  
en niet verdrinken.  

Ik heb er mijnen buur en huijsheer Hop  
dikwils van horen spreeken met bijvoeging  
dat te wenschen ware dat onse stad zoodanige 
machine tot het circuleeren der wateren ook gebruijkte,  
mankement van windt behoefde dan  
geen reeden van t niet malens onser watermolens 
meer te zijn.  

Had ik nu bekwaamheijdt uld eene goede bescrijvinge 
van dit wereld beroemde konststuk te  
geven. Ik deed het zeer graag. Dit nu niet  
alzoo zijnde zal uld zig moeten vergenoegen met 
d'afbeelding die er 
van gevonden werdt in het boek dat geintituleerd is: 
description des arts et metiers in folio. zie ook:  
hedend vaderl. letter oef. 1 d. p. 621. 
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Ik intussen ben blijde dit gevaarte gezien te hebben  
in zijne dadelijke werkinge, dit elucideert min 
of meer mijn dom begrip omtrent dit, zoo veel 
vernuftigheijd 
des uijtvinders aanduidend, werktuijg.  
Deutz had er van geleesen en die is oorsaak dat 
wij er na vernaamen en het gingen bezien.  

Eer wij ter bezigtiging van t zelve waren uijtgereeden 
zijn wij  
ook geweest in den tuijn van den mere gouverneur op de  
citadelle deselve is even als die van Rijssel op een 
bolwerk  

maar uijt geheel andre oogen ziet deselve dan die 
evengemelden 
altans men heeft er aangename wandelingen door laanen 
die meest of geheel van differente bomen werden 
gevormd 
en wel door vrugtbomens, als:  
een laan van wijnstokken, geplant aan staken als in  
Duijtslandt.  

Een ander van peereboomen.  
Een weder pruijme bomen, en zoo vervolgens 
dit is zeer genoeglijk, hier komt het gezigt over de 
werken 
na buijten en over de Schelde na de stadt, want die  
rievier schijdt de stad en de citadelle van malkanderen. 

Het middagmaal hielden wij ten huijse van den 
gemelden heere 
de Leghe, t welk gedaan zijnde reeden wij met dien  
heer en huijsvrouw naa de heerlijkheijdt of het dorpje 
Famars, een half uur van stadt, op den weg na quesnoi 
geleegen.  

Het is een zeer gering dorp. Het kerkje in een aller 
armmoedigsten  
staat, de vogelen des hemels hebben er hun  
verblijf ofschoon de deuren gesloten zijn, t water 
onlangs 
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kerkmis geweest, de verdorde groente die er nog was, 
vermeerderde 
de onaanzienelijkheidt (ik heb uld voorheen p. 86 
wel herrinnert hoe de Roomsche gewoon zijn, op de 
jaardag 
dat de kerk is ingeweijdt, en de eerste misse daar 
inne is gedaan,  
de kerk met groente te vercieren) 

Mevrouw de Leghe knielde demoedig voor t autaar 
needer 
en stortte terwijl wij t kerkje bezigtigden hare stille 
gebeeden  
mogelijk om eenen zoon of dogter, want haarldelen 
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zijn reeds eenige tijdt getrouwt zijn nog niet oudt maar  
kinderloos, haarld zegt daarover evenwel geen 
aandoening  
te hebben, wij denken nogtans anders, en hebben  
haarld eene spoedige veranderinge in desen toegewenst.  
 
De voornamen of liever eenige reeden, waarom ik  
dit dorpje bezogt was om in dese kerk eenige grafzerken 
of andere teekenen van de familie te vinden, maar hebbe 
er  
vrugteloos naa gezogt.  

Uijt de evengemelde grafscriften die te Valencienes 
vond,  
ziet uld ook dat de familie naam van Famars hier 
niet meer in gebruijk is, maar dat de tegenswoordige al 
te  
maal genoemt worden Hardij, welke naam en wapen  
ook op onse genealogie bekend is. Te huijs gekomen,  
kunnen wij dat wel eens in mijne copije die ik uit de 
copije  
die ons enichte festas bezit (d'originele weet uld is onder  
cousin de generaal major de Famard) gemaakt hebbe, 
confronteeren.  

Ten uitersten graag was ik op het chateau geweest, maar 
onsen haast was te groot, ook vreesde ik of het  
groot different der religie zaken, den tegenswoordigen  
heer wel zoo veel zoud hebben doen spreeken, als ik wel 
zoude  
hebben gewenst, dat is met openlegging van genealogien 
en  
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en andere dingen daartoe dienende, mijne navorschinge 
beantwoordt 

Den heer was nu actueel wel op het casteel, maar  
andersins verhuurt hij het selve en bewoont dat van  
Aunoij, een wijnig van daar geleegen.  

De hier voorgemelde bijlage A. is de begraafplaats van 
deser 
tegenwoordigen heers neeven.  

 
De B. is die van zijn overgrootvader.  
Zijn grootmoeder was genaamt Villefort. 
Zijn vrouw is een juffrouw Le Bouck de Lampre.  
Zij hebben 2 of 3 kinderen.  
Zijnld grootvader hadde van 22 kinderen, 12 
grootgebragt en  
heeft buijten en behalven die nog meer gehadt, want  
men verhaalt, dat hij met de bastaarden wel 60 à 70 
gehadt 
heeft. Jaa dat er in een dorp wel 32 gewoont hebben.  
Een derselver bagijn te Doornik zij 
heeft 32000 livres gemaakt aan juffrouw de  
Reigconne, wettige kleijndogter van haar vader,  
gemelde juffrouw heeft 2 broeders.  

Nog dient dat des tegenwoordigen heer grootvader, was  
die prevost, welkers wapen hier voor p. 230 gemeldt 
hebbe, dat boven het autaar in de regerings capelle was.  
Den tegenswoordigen heer is zijn gemelde grootvader 
in de goederen of terres gesuccedeert vermits zijn  
vader voor de grootvader stierf. Ik  
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denk waarde vriendt, dat ik dus de eenigste van de 
familie 
ben, die zoo nabij het voorn familie-chateau geweest 
is, ik ben nogtans niet in staat meer mede te deelen,  
eeniglijk dient nog dat op de justicie paal ook geen ander 
wapen stont, dan dat uld gemeld heb, te weezen een  
klimmende leuw, met blokjes p. 230 en niet een adelaar 
nog ook lelien zoo als uldele het nu voeren.  

Van daar keerden wij stadwaarts, en bezigtigden een  
spijker-smeederije in de vorostadt Marlis. Minder  
raar is die fabricq, als wel den groten omslag van 64 
jourmuijsen 
of smederijen, en 32 winkels, alle dewelke het  
gebouw groot maken.  

Den 19de verlieten wij het in eene valleije geleegen 
Valenciennes (ziet nog wat van deses stad hierna p. 239) 
en nopens de faten ziet Hubuer over Bachienne 1. 798) 
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Ten 7 1/2 uuren reeden wij van daar, passeerden een 
groot 
dorp, en kwamen ten 12 uuren te Mons of Bergen in  
Henegouwen, namen ons intrek dans l'aigle d'or.  
Groot is het onderscheijdt tussen de Oostenrijkse en 
Fransche  
soldaten immers zoo t ons toescheen, d'eerste munten 
boven 
de laaste heel zeer uijt.  

Mons komt ons voor een aangename plaats te weezen. 
De klank van Mons of Berg geeft aanstonts een 
denkbeeld  
van d'overheerlijke gezigten.  
 
Het weer was zeer koel.  

Wij bragten onsen adres-brief aan den heer Poisson 
na den eeten bezigtigden wij de cathedrale.  
Het is een uijtmuntend gebouw, onsen reijsknegt zegt dat 
deselve 
ten opzigt van de lenigte wel zoo groot is als St Paul te 
Londen,  
maar de laaste is evenwel groter omdat se rond is.  
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De pijlaren zijn 32 in getal, en van blauwen  
arduijn gemaakt, de witte beelden daar tegens geplaast 
geven eene goede afsteekinge. 

De gemelde blauwe steen werd tot in het midden van  
t gewelf als ribben gecontinueert, de kluijsen van  
het gewelf zijn van rode steen, zeer netjes als onse 
geevels 
en dus onbepleijstert, gemetselt, dit noemt men bij de 
metselaars,  
schoon gemetselt. Van alle de menigte der kerken, die 
wij gezien hebben, is dese d'eenige van die smaak, 
deselve  
is dus ook desen opzigte zeldsaam.  

De canoussen, waarvan de juster van prins Carel het  
hooft is, zongen het lof in t Latijn.  
Zij scheenen geensins onvriendelijk.  

Hare hoge geboorte, t welk een requisiet harer orde is, 
was in  
hunnen opschik en houdinge als te leesen.  
Zij waren net gekapt, hadden ruijme balijne rokken en  
zwarte mantels met hermijn gevoert, curieus neteldoek 
en  
kant maakten de kleeding niet minder deftig.  
Zij mogen trouwen.  

Ziet meer wetenswaardige zaken deser kerke en van  
de orde deser canonessen in delices de Pays Bas 11 p. 
283 
en tegenswoordige staat van alle volkeren X p. 71 seqq 
bijzonder ook zult uld daar vinden hoe dat op een 
praalgraf 
uijtgehouwen legt de gedaante van een lijk, dat van alle  
kanten van de wormen doorknaagt werd, t welk 
uijtstekent  
konstig is.  

Ik vond er een vrouwe wapen van Resteauw, datselve 
was  
ook boven t hoog-autaar, maar den actueelen dienst 
verbood ons om dees kerk langer te bezigtigen.  
Wij bezagen nog andere kerken, die stads welvaart 
denoteerden, maar het was zondagh, en daarom wierden 
wij verhindert 
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er lang te toeven.  

Eer ik van Mons afstappe, moet ik uld nog iets van de  
Valencienische vrijheijd uit de mond van den heer de 
Leghe 
verhalen (p. 237) en sulx met haar eijgen geval.  

Als ijmandt, die van s'konings weegen komt iets 
aanstaat,  
moet den eijgenaar sulx (gratieuselijk evenwel) 
overgeven 
wil je t niet geloven? Wetet dat, dan heer en mevrouw 
de Leghe hebben een goede buijten plaats, de  
heer commandant Nicolai gaf blijken, dat hij deselve 
graag bewonen wilde, dit was genoeg om deselve aan  
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zijnld. ter bewoning te moeten aanbieden, gelijk hij  
die ook dok ook gracieuselijk aangenomen  
heeft, en bewoont deselve actueel zonder betalinge 
van eenige huur, in de plaatse van den eijgenaar.  

De lasten in Valencienne zijn ookg eweldig  
hoog, en wel zoo hoog als in Hollandt, jaa nog  
veel meer, van een fles wijn werd 5 st hollands 
voor import betaalt.  

Het stadhuijs van Mons hebben wij niet bezien,  
de gevel moet volgens d'afbeelding in delices des Paijs 
Bas 
II 279, ten hoogsten bezienswaardig zijn.  

Nopens de fata van Mons ziet Hubuer door Bachiene 1 
p. 793.  

Den 20sten reeden wij ten 7 uuren uit Mons 
over zeer schone hoge bergen die een zeer treffelijk  
gezigt verschaffen, lieten Mariemont, het treffe 
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treffelijk lusthuijs van de suster van prins Karel 
meergemelde 
abdisse, gelijk verhaalt hebbe te Mons, ter linker legge 
nopens dit casteel is t weerdig dat men naa den even  
aangehaalden Hubuer door Bachiene I 795  
reeden door Pieten.  

Kwamen ten 1 1/2 uur te Gosselies, daar een vuur lieten  
aanleggen en ofschoon t maar een dorp is,  
excellent aaten.  

Van daar gereeden, kwamen wij ten 5 1/2 uuren  
te Fleurus of Fleurij.  

Wij deeden hier vermits de koude wederom vuur 
aanleggen  
en na verwarming ende het gebruijken van een  
lekkere kop koffij, gingen wij na het bekende slagveld  
daar de bataille van 1690 is voorgevallen.  

Wel is waar, dat den afstand van tijdt niet toelaat 

veel van de locale omstandigheeden dier actie te  
weeten, maar onsen casteleijn was, zoo't ons voorkwam 
een kundig man, immers hij ging met ons, en  
beduide ons alles wat hij wiste.  

De hoogtens daar de commanderende generaals gestaan 
hebben, en andere plaatsen daartoe relatief zijnde 
geweest, toonde hij ons zoo veel mogelijk want 
het was nu koore landt.  

Wij bragten met het bewandelen deser treurige ruijmte 
en  
het bezien van een kalkbranderije zoo veel veel tijdt 
doro dan  
den donkeren avonds te huijs kwamen.  

Wij sliepen op dit geringe dorp naa een seer lekker 
avondt eeten zeer wel, en vertrokken na den ontbijt 
den 21 van Fleurij, buijten dit dorp gekomen  
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ontdekten wij de rotsen en klippen die ons tot aan Huij  
(naderhandt te melden) 
zijn bij gebleeven.  

Ten 9 3/4 kwamen wij aan het dorpje Ouoz,  
Hier ontdekten wij d'eerste waterval door een mole 
werdende 
geformeert. 
 
Terwijl de paarden gevoert wierden bevong ons de lust 
om  
de Burce, was t mogelijk t ontdekken.  

Langsaam berg op onder een seer aangenaamen lommer 
geklommen zijnde bleef de beek even wijdt en  
konden dus geen gegronde hoop hebben desselfs 
oorsprong  
te vinden.  

Aan onse regterhand wierd de rotz zoo steijl en hoog, dat  
deselve onse verwondering wegdroeg niet alleen omdat 
ze zoo  
overhelde dat deselve dreijgde den wandelaar onzagt te  
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zullen begraven, maar ook omdat er evenwel nog zeer  
zware bomen zoo op den top als op de helling weelig  
groeijden, hebbende die bomen onder zig dikwils  
niet meer dan 1 of 1 1/2 voet aarde zijnde t overige niet 
dan rotz.  

Doe wij zoo verre waren voortgewandelt dat het  
dreijgen van overvalling eenigsins minderde ontdekten 
wij een casteel daarop, en vermits de beklimming 
doe eenigsins doenlijk scheen, resolveerden wij  
daar toe verlieten t nasporen des eersten oorsprong  
van den voorn. Beek en kwamen onder veel heijgende  
moeijte boven.  

Het voorsz casteel had schoon bosch en heerlijke  
lanen, de welke ten eijnde zijnde wierden wij te laat 
gewaar dat t was het castee Miermont genaamt  
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toebehorende aan de heer de Colonne, student te Leijden 
van  
wien Warin een brief hadde aan zijn grootmoeder, 
mevrouw  
de baronesse de Leuw die daarop woont.  
 
Door een jonge van agter de ploeg en vervolgens door 
eenen  
aldaar, in t bosch wonenden heremiet wierden wji te regt 
geholpen, om wederom beneden int dorp x bij onse koets  
te komen.  

Ten 11 uuren reeden wij van daar en arriveerden ten een 
uur  
in het beroemde Namen of Namur.  
Hier deeden wij wederom 11 uur aanleggen en na den 
eeten deden  
wij een visite bij mevrouw de weduwe bivort, aan wie 
door  
de comptoir van Bicker geaddresseert waren.  
Haarld dulde niet dat wij in ons logement van daar 
haaren  
en wij moesten ten haren huijse logeeren.  

Haarld hadde den heere major Seulijard de Leedral 
breoder van den  
Guineeschen fiscaal reeds voor onse komst die haarld al 
eenigen tijd  
verwagt hadde, versogt om ons te willen verzellen ende 
te plaisieren.  
Wij soepeerden dien avondt met den selven heere 
Feulijard en mevrouw  
Franken ten huijse van onse obligeante mevrouw Divort 
voorsz. 

Den 22 gaven wij een visite aan den heere Lommand x  
op de parade vonden wij den heer capitein Haren die 
uld wel bij neef Boell heeft gezien. Zijnld Haren die  
zig zeer naa de familie bijzonder ook naa de neven x  
en Egidius van de Pol, dewelke zijnld hadt leeven 
kempen 
in de Boeretange op ons Friesch reijsje 1761. Daarinne is 
niets  
zonders dan de 12 rood-marmere pijlaren met hunne 
zwart-marmere voodstukken.  
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Men is beezig met een nieuwe cathedrale kerk te 
bouwen  
deselve zal werden toegeweijd aan St Aubin men heeft 
er al  
deerlijk gezakt of afgeweeken. Men ziet dus  
dat sulx op eenen grondt die andersins klipagtig is ook  
gebeuren kan.  

De kerk der recollecten is een treffelijk gebouw en  
nog niet boven de 10 jaren oudt, doe men daaraan begon  
te bouwen hadden deels bedelmonniken niets maar doe 
se  
voltooijt was had men een goede zom tot onderhoud nog 
over. Kerken bouwen zoude dus een nieuw fonds van  
bestaan werden.  

s'middags aaten ten huijse mevrouw Bivot ook  
mevrouw en juffrouw Ranson (mevrouw de Leghe te 
Valenciennes 
hadde die juffrouw aan Deutz gerecommandeert)  
alsmede de gem heer Seuljard en mevrouw Franken.  
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Na de middag geleijde die heer major ons naa het wereld 
berugte 
casteel. Zijnld deed zijnld best om ons van dit 
wonder stuk der sterkte waaraan nog dagelijks door den  
staat gewerkt werdt ter verbeetering, eenig idee te  
geven maar hoe zeer zijnld in Bergen op den Zoom 
1747. 
Zig heeft gemaakt ervaren, en wij dus een kundig 
leijdsman 
hadden zoo bekenne ik evenwel mijne onbekwaamheijdt 
om uld ietwes van mijne vordering in de kermisse van  
dese uijtgestrekte en op eenen hemel hogen berg 
gelegene 
werken mede te deelen.  

Ik zegge werken, want uld moet zig door de klank van  
t woordt casteel niet verbeelden dat het zoo zeer een 
gebouw 
of chateau is. Neen t zijn werken, die op eene  
ten aller uijtersten hogen rotz geleegen zijn daar 
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daar is eene ruijme plaat of vaart van dit x  
ter gelegendheijdt het selve in den jare 1695 door de  
geallieerde wierd vervovert, in t ligt gekomen, bij mijn 
te  
huijs komst hoop ik mijnen atlas daarmede te 
augmenteeren,  
intussen zoude uld zig eens  
kunnen herrinneren wat men nopens de fata zoo van  
dese stad als van dit kasteel vindt in Hubuers geografie 
door Bachiene I p. 812 seqq uld zal daar ook iets  
van het stelten-gevegt hier wel gebruijkelijk vinden.  

De casematten deses casteels alsmede de magazijnen 
zijn in de rotz uijtgehouwen en dus wel x  
water is er in overvloed, nieuwlings nog heeft den 
staat een put in de rotz doen uijthouwen en  
sulx met seer goedt effect, dit is ook een onvermoeden  
die werk geweest.  

Op dese hoogte aan den afgang of opkomst zijn  
nog 2 torens der Romijnen overig, alwaar die het  

tribuut ontfongen.  

Enfin alles is ten hoogsten bezienswaardig  
te meer, omdat het alles zoo wel onderhouden en  
verbeeterd werdt.  

Het guarnisoen is zoo in de stad als casteel 
te zamen, het meest respectueuse dat is het  
grootste van alle s lands guarnisoenen.  
Ook legt hier een compagnie Hineurs die dagelijks 
aan t casteel werken.  

Eene vrij breede bescrijvinge van dit casteel zult uld 
kunnen vinden in tegenw staat van alle volkeren 7 118 
580 
Dese sterkte legt op den bergh of Pietz die er is ter 
plaatse daar de Maas en de Sambre te zamen loopen dus 
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dus legt dit casteel tussen die 2 rivieren, in deser 
voegen dat de Sambre allee een gedeelte van stadt muren  
ende rotz of t casteel bespoelt, tot aan t  
eijnde der voorsz rots daar zij zig vereenigen, ende  
dan te zamen, d'overige stads muuren voorbij vlieten, 
verliesende 
nogtans de Sambre aanstonts bij den samenloop 
haar naam, de Maas vloeijt voort zoo als uld  
weet voorbij verscheijdene plaatsen onder andere voorbij  
Rotterdam, en stort zig in den oceaan.  

Over de Maas legt hier een treffelijke steene brug die  
negen zeer wijde, bogen heeft, men zegt dat het een  
work is van onhenglijk begin, ik wenste wel de 
diamanten 
der bogen te weeten.  

Eer de Sambre zig in de Maas ontlast werd zij 
gefatigeert 
door diverse watermolens, ende het dan nog 
overschietend 
water maakt eene zeer uijtneemend groote  
waterval deselve is ende zeer breed ende zeer fraij.  

Namen is eene seer aangename stadt er is zeer wel  
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te wonen, dog er mogen geene gereformeerde wonen, 
dan  
alleen die aan t guarnisoen geattacheert zijn.  

Den 23 en 24 hebben wij door gebragt op de ambagts 
heerlijkheijdt Arps, toebehorende aan de kinderen  
van onse obligeante mevrouw Bivort.  

Wij voeren derwaarts met een barge de rivier de  
Maas circa 2 uuren naar boven. Het  
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Het geselschap was, behalven onse noble tractante de  
jufrouwen Ranson en Bidard de heer Seulijard ende  
den heere Rheede van Athelone vaandrig onder de holle 
guardes, en de 3 zoons van mevrouw Bivort.  

Daar hebben wij eene, door water molens werkende 
koper 
slagerije gezien, dat is dat gegoten kopere platen 
wierden  
uijtgeslagen tot bekkens.  

Item een koperdraar trekkerije.  
Item hoge rotsen waarop treffelijk bosch welig groeijde.  
Item zeer aangename watervallen.  

Ook was ons divertissement de jacht die wij des avonts 
met  
het eeten van wafeltje in s'jagers huijs besloten.  
 
Den 25 keerden wij met de heeren Seulijard en  
Rheede s'morgens stadwaards, zakkende met een 
schuijtje 
de rivier af.  

D'eerstgemelde heer gaf ons t middagmaal in het  
hof van Hollandt.  

Wij kreegen de contra visite van den here Hertel en wij  
gaven die aan den heer Itarn, die ons huijs geweest 
was.  

Die dag sleeten wij:  

met het bezien van de kopere plaat gieterije den huijse 
van onse tractante aan wiens comptoir ook behoord de  
bovengemelde koper slagerije.  

Met het besien van een snaphanae winkel. 
Met het koper van eenige messen, etc. 
Ulmede met het besoeken van eene hermitage dese 
was in de klippen aan de Alaze, de woningen waren 
ruime, 
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met eenen vrij goeden tuijn daarvoor daar wij  
onse nieuw gekogten messen aan de persikken die 
tegens de rotz groeijden, eens probeerden.  

Doe bezigtigden wij ook met attentie de carrieres of 
steen groeven en zagen daar inne de blauwe arduin  
of stoepsteen bewerken.  

Bij de occage wierd ons ook door het volk dat daar 
werkte  
aangetoond hoe de rotzen naar het zuijden hellen  
en haren rug, dat ik zoo spreeke, tegens het noorden 
hebben.  

Alle rotzen moetje weeten, zijn of maaken uijt steene 
lagen die als t ware los op malkanderen leggen, de  
bovenste zijn dun somtijts geen hand dik, jaa  
dikwils als maar schilvers en die dienen om daar van 
kalk te branden 
t welk wij ook zagen, maar hoe  
dieper of lager mijn komt hoe dikker dan die lagen 
worden  
en wel zoo dat als men beneden den horisons het vlakke  
aardrijk komt, deselve zeer dik werden, en ook daar eerst 
vind men de stoepsteenen en zaken die aldaar gehouwen  
werden, nevens paarde krebben uld: alle die, 
de rotz formeerende lagen buijgen ten  
zuijden na beneeden zoodanig dat de rotz ten zuiden  
glojende en dus te beklimmen is, maar niet van  
het noorden alwaar se stijl is.  

Het bezoek der heremiten, en t bezien der carnieres 
hebben wij gedaan in t geselschap van de heeren de  

!280



Bie, van Santen en Nievelt uit s'Hage, die een soortgelijk  
reijsje als wij deeden.  
Middelerwijl was mevrouw Bivors ook weder in de 
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de stadt gekomen na het soepe namen wij ons 
dankelijk afscheijdt en verlieten 
den 26e het berugte Namen, en sulx in geselschap van  
d'even gem. heeren de Bie, van Santen  
en Nievelt, wij hadden te zamen een barge 
gehuurt staken ten 5 uuren van de Namensche 
wal, en zakten de Maas af.  

Gemelde heeren hadden de koude keuken meede 
wij hadden van onse noble tractante eenen schonen  
forel mede gekregen, dees vis hebben wij op Arp ook  
rijkelijk gegeten.  

Onder den ontbijd passeerden wij onweetende want 
onsen  
schipper volbragt zijn order niet om ons te 
waarschuwen,  
een loot meijn aan welkers eijgenaar 
wij anders door juffrouw Ranson adres hadden.  
Ongenoegen kon dit niet rectifieeren.  

Verder afgezakt zijnde stapten wij uijt aan een 
ijsmelterije 
en pottegieterije en bezigtigden alles ten 
genoegen. Want men werkte ofschoon t zondagh 
was, de blaasbalgen wierden door t water bewogen  
dat arbeijdsloon uijtwindt.  

Eenige wijnige minuten of 1/4 uurs voor Huij stapten  
wij wederom uijt en beklommen eene ongemeen hoge 
rotz om d'eerste 
oorsprong van een beekje dat stijl afliep t'ontdekken 
maar de  
grote warmte waartoe het weer nu verandert was, 
belettede ons om 
meerder te vermoeijen. Te minder omdat wij al zeer 
gefatigueert 
waren doe wij qualijk te helfte van dit uijtsteekend 
wonder gevaarde 

gekomen waren.  
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te Huij voeren wij de steene brug van 7 bogen ook hier  
over de Maas leggende onder door, en sulx met een  
maar even gebogene mast die anders al zeer hoog  
was. Dees brug is ook een treffelijk stukwerks 
en wel waardig met attentie te werden beschouwt.  

Men agt het gelijk uld weet voor een zeeker jammer of 
fout  
dat den staat geen zeggen over Huij heeft, de vijant  
Luijk bezittende nestelt zig in Huij en fourneert de 
belegeraars van Namen.  

Naa Huij verlieten ons die Magnalia Dei of 
wonderdaden 
Gods ik meen de steijle rotzen.  

De grond begint meerder effen te werden, immers de 
bergen  
laten haar steen minder zien, er groeijt gras en graan op  
en t rundvee bewandelt deselve.  

Een uur voor of boven Luijk traden wij al wederom eens 
ui  
aan het lusthuijs van den prince bisschop van Luijk.  
De guardes die wij aan de poort ontdekken deeden osn 
blijken dat de hoge  
personage buijten was, dit was oorsaak dat wij niet dan 
de  
thuijs die niets dat bijzonders was, dan alleen groote 
ruijmte en  
goede wandelingen behelsde konden bezien.  

Ten 7 1/2 uuren arriveerden wij te Luijck, namen ons  
intrek dans l'agneau, daar wij zeer wel zijn gelogeert 
geweest,  
het aankomen aan Luijck is seer aangenaam, en heeft 
wel  
overeenkomst met t aankomen aan Rotterdam, 
uijtgenomen  
het oude en nieuwe hooft aldaar maar anders heeft t er 
veel rapport 
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op. Den oever van de Maas is, voor de stadt met zware  
steen opgehaalt, en daarop is een ijsere leuning, t welk  
vermits de grote lengte zeer fraij staat, en eene goede  
vertoninge maakt.  
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dien avond soupeerden wij aan de gemeene tafel, daar 
wij vonden  
een zeer kundig en polit edelman den heere grive Lipsius 
d'Apremont, ballieuw van Franchimont, edelman van 
Luijck 
zijnld gaf ons den volgenden dag van alles x 
inzonderheijdt 
tegens het prejugé of vooroordeel dat men  
doorgaans heeft van het moordhuijlige of groote 
slapheijd 
der justitie in Luijck, alsmede van d'omstandigheeden,  
bij de verkiesinge van den tegenswoordigen bisschop 
prince 
den heere, namentlijk d'Oultremont, gelijk ook van veele 
staats zaken  
dese vrije republicq of volks regeeringe betreffende. Alle 
het welke 
ons zeer aangenaam was.  

De vreugde en vergenoeging van de gemeente over de 
preferentie van  
gemelden heere prince, tegens of boven Clemens van 
Saxen, is onbeschrijfelijk geweest 
en die applause duurt nog ofschoon  
men evenwel geen quaad spreekt van den laast gemelden 
met 
den tegenswoordigen heer was een geboren Luijkenaar 
en daar  
meer begeert.  

De regeering van Luijk werd jaarlijks bij t lot gekomen  
de staten maken de westen maar de prins heeft x  
ofschoon wij al walgden van t kerken bezien, zoo 
konden wij 
evenwel niet afzijn te bezigtigen die van St Jaacq 
gelijk wij sulx den 27 deeden.  

Vooral moet men die kerk bezigtigen en de konstige 
trap. Ik weet 
wel dat ik se uld na behoren konde beschrijven, maar 
sulx niet kunne 
zijn, zoo dient evenwel zoo goed ik kan, dat twee 
menschen te  
gelijk, dog differentelijk opklimmen, nu en dan 
malkanderen 
ontmoeten en dan weer van malkanderen schijden en 
boven weder 
bij den anderen komen, t is een konststuk van d'architect.  

In die kerk zijn ook twee fraije beeltenissen,  
levensgrote van toetsteen.  
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d'eene is van Balderieuns stigter deser abdij gestorven 
1014. 
d'andere van Johannes Curvimosanus 38e abt gestorven 
1526. 
bijde deselve zijn bezienswaardig zoo wegens de stof of 
steen,  
als te opsigte van de kunst des steenhouwers.  

Het stadhuijs van Luijk moet niet over geslagen werden,  
van ijmandt, die eene zeer schone en ruijme entree of  
zaal die op 10 blauwe arduijne zuilen rust, zien wil  
d'eerste steen is gelegt 1713 door den baron van Selis 
de vertrekken zijn ook deftig en ruijm.  

Maar vooral moet niet vergeeten werden de wel niet zeer 
grote,  
dog treffelijke regeerings bibliotheecq. Deselve was  
vervult met uitgezogte keurige boeken, de histeria 
politica betreffende 
met genoegen sleeten wij daar eenigen tijdt, dees 
boekerij 
is voor circa 30 jaren eerst opgeregt, ik heb nog nooijt op  
een stadhuis een bibliotheecq gevonden.  

Voor het stadhuijs is eene markt la place genaamt 
waarop  
drie schone fonteijne staan met steene kommen daarbij 
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waarinne de markt groente gekoelt werd t welk eene zeer 
aangename  
frisheijdt verbeelt.  

Op dese markt staat ook het wapen van de stadt van 
welkers fata 
ziet delices des Pays Bas, 403.  

Van daar gingen wij na het bisschoppelijk paleijs.  
Ik mag dat prinselijk zoo niet koninglijk noemen, ende 
sulx 
wegens de meubilen en ruijme vertrekken ziet er eene 
afbeelding  
van in t evengemelde boek 254, daar zijn twee  
dees of verheemeltens, waar onder ordinaire en 
extraordinaire 
audientie verleent werdt. Maar vooral meriteert 
attentelijk bezien te werden de kamer waarin staat het  
bedt van parade in cas van s'prince overlijden voor 
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voornamentlijk ook omdat daar, in het midden voor de 
balie 
staat een houte pedestal en daarop een uijtneemend 
schoon  
groep van wit Doorniks porcelijn.  

Het verbeelt de faam die den tegenswoordigen here 
bisschop 
prince met eenen vergulden lauwrier tak, ik kan uld x  
tekening genoeg dit pronkstuk bescrijven en roemen, op 
den 
zwierenden bandelier staat pio et justo.  
De stadt Dinant heeft dit kunnen gemelden heere, ter 
gelegentheijdt 
zijner electie vereert uijt wijsers de wapen en  
bijscriften: 
Dinantium Carolo principi suo iuge amoris et oblique 
pignus.  
 
Dese groep heeft tot een vloer een fraij swart marmer 
plat voetstuk, en tot preservatie tegens de stof is  
een vierkante glase surtout omheen.  

Eijlieve gaat het zien, breekt dog eenigen tijdt uijt 
over dit paleijs is de cathedrale of St Lamberts.  
Het spijt mij dat wij die niet gezien hebben, en sulx om t 
geen  
er van lees in Delices des Pays Bas III 244. 

Vervolgens zeijk wij geweest in een speldemakerije 
gelijk ook in een glasblaserije, daar wij alles ten 
genoegen 
bezien mogten.  

Van het in de laastgem fabricq gewerkte hebbe ik  
gekogt dat ik hope uld wel ter vercieringe van uld deser 
als uld desselfs confreres doctoren bij uld heb mijn 
reijsje 
alsmede de lectuur van dit mijn broullion en vooral ter 
confirmatie 
van onse vriendtschap ende sulx niet tegenstaande het  
eerste maar broos glas en t laaste calamo colonte, is ter 
wederx  
wijders bezogten wij de Engelse jesuiten.  

Wel eene oude maar nogtans een zeer treffelijk over de 
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uijtzigt hebbende woning, want men moet er met circa 
200 trappen toe opklimmen, zoo hoog legt haar klooster  
of huijs.  

Haar auditorium en bibliotheecq waren reedelijk goedt 
hoewel  
t'eerstgemelde niet groot.  

In den tuijn was onder anderen ook een spheer waarop 
eenen  
blonden bevroeden kan hoe laat t is, maar was ontstelt 
dus ik er  
geen idee van formen kon.  

Des avonts deden wij den tour de promenade langs de  
Maze, hoewel de kalkovens hare nabijheijds te kennen 
geven 
is die zeer aangenaam.  
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Meer zult uld van Luijk, bijzonder ook van den vorigen  
bloeij harer academie, of schoole kunnen vinden 
in de tegenw staat van alle volkeren VIII 559 seqq. 

Er is ook een fraije kaart van dit princelijk-bisdom 
en stadt met en benevens d'afbeelding der fabricquen 
producten door le Clercq of Christoffel maire waarmede 
ik, te huijs gekomen, mijnen atlas denke te 
vermeerderen.  

Ziet intussen ook Hubuers geographie door Bachiene 2 
d. p. 360 en 367.  

Den 28 verlieten wij het vermaarde Luijk ten 6 1/2 uuren  
wij reeden over de steene brug van 8 bogen die over de  
Maas legt, men wil dat de diameter van ijder boog wel  
25 voeten weezen zoude.  

Over dese brug kwamen wij in eene of meer der  
fauxbourghs, en bezigtigden daar een snaphaans lopen 
makerije 
en een spijkermakerije dese laaste fabricq heb  
ik uld, hier voor p. 237 verhaalt dat wij te Valenciennes 
gezien hadden, maar onder Haagse compagnons  
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wil bezigtigden wijse nu ook. En wijders een ijdere 
schoppe makerije, dese fabricquen werden, merendeels 
door 
watermolens bewerkt, ik heb mij altoos verbeeld, dat de  
lopen der snaphanen gegeten wierden, maar hebbe se 
hier zien  
smeeden.  

Dit alles bezien en wij weder in de rijtuijgen wezende 
gestapt 
vervolgden wij onsen weg naar Chaud Fontaine daar wij 
omtrent  
ten 8 uuren weder uijttraden.  

Dit is een kleijn buurtschapje geleegen aan een kleijn 
spreijtje van de Maas, t is er seer vermakelijk.  
Wij bezigtigden de exnatura warme, baden ende de 
bomen 

smaakten wij eens, intussen wierd ons diné vervaardigd 
waar van wij met veel smaak nuttigden. Dit gedaan 
zijnde verliet ons ons Haags gezelschap. Veele 
sollicitatien  
waren reeds van onse zijde gedaan ten einde haarld de 
reijse met  
ons wilden vervolgen, van Namen af waren wij bij den 
anderen 
geweest, maar de heer de Bie moest zondag avonds in 
s'Hage 
weezen, dus kon dit niet geschieden. Weshalven wij naa 
eenen 
vrienden dronk van den anderen scheijdeden. Haarldele 
keerden  
weder naa Luijk om ten 12 uur met de barge naar 
Mastricht 
te vertrekken, en wij continueerden onsen wegh naa dit  
alom beroemde Spa.  

Daar wij naa het uijtstaan van zware hitte in de holle  
en steijle weegen, ten 7 3/4 des avonds aankwamen en  
namen ons intrek chez mons Marcq aux armes 
d'Angletere 

Als uld meer van Chaudfontaine, en inzonderheijd van 
de miseraliteijt 
der wateren aldaar begeert te weeten kan uld te regt 
raken bij uld confrere doctor Limborg in zijne nouveaux  
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amusemens des eaux de la p. 101-109 daar er ook een 
kaartje 
van dit gehugte te zien is. En hiermede eijndige ik  
mijnen zevende brief. Intussen ziet uld hier beneden de 
op pag. 232 
en 236 beloofde bijlagen continuerende  
de aldaar vermelde wapens en grafscriften: Spa 28 aug 
1764.  

A.  

en memoire 
demessire Antoin Hardy 
seigneur de Famars decedé 
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10 aout 1680 agé 62 
et 
son epouse dame Marie 
de Hardy dame d'Annoy, 
des Mottij, de Thune, Chaumont 
etc. decedée 
2 nov 1722 agée 85 ans 
prie pour leurs amis  
requiscant in pace 

Aan l'eglise de Notre  
Dames a Valenciennes 

B.  

Thomas te Hardy, decedé 
4 febv 1665 sa femme ame Marie 
de Haymin ex ea  
habuit eliam unicam 
Marie I Hardy la  
quelle et Marie a au  
tome le Hardy toparcha 
de Famers hoc posuerunt 

Dans l'eglise Notre Dame 
chauffée 
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Amice! 

Tot hier waarde vriendt heb ik mijn best gedaan uld te  
schrijven min of meer in eene ardre of volging der 
dagen, verhalende 
wat van dag tot dag is voorgevallen, maar dese  
ordre versoeke ik uld nu niet meer te verwagten.  
 
Spa weet uld is al te vermakelijk, dan dat men daar veel 
zoude te huijs zitten, ook mag men er niet veel x  
weezen, neen, men moedt wandelen dat is hier de 
booschap, 
dus uld vervolgens een confus nurré bekomen  
zult, en uld zig daarmede willende vergenoegen  
zoo dient.  

Dat ik den 27 uwe aangenamen van 24 daarbevorens te 
Luijk 
heb ontfangen, ik bedanke uld opregtelijk voor de 
moeijte die  
uld aangewendt hebt tot het obtineeren prelongatie van 
uijtblijven 
ende het geven van communicatie van dien, gelijk ook 
voor het  
mededeelen van den welstandt der gezamentlijk 
vrienden en bekende 
ten uwen huijse, mogte ik versoeken een en andere uit  
mijnen name welmeenend te groeten.  

De publique lijsten toonden ons bij onse aankomst aan 
dat  
hier ook was de heer Meerman pensionaris van 
Rotterdam, des  
wij zijn ed. eene viste gaven.  

Des middaags aaten wij aan de gemeene tafel van circa 
30 menschen  
van bijde de sexe.  

Onder en na den eeten was er musicq en verdere 
divertissementen  
in het eet-vertrek, onder anderen ook het foltigeren, te 
beschouwen  
en vervolgens de publicque wandelingen.  

Den 30 hebben wij s morgens met eene grote meenigte 
menschen, daaronder ook mevrouw van Berkenrode, 
bezogt 
hier in de plaats de fonteijn de Pouhon en buiten de 
plaats  
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die dewelke genaamt werd Geromstere.  

De heer Vernede van Amsterdam, broeder van den 
predikant 
nam mij in zijnld chaise en mijne compagnons die bijde  
welvarende zijn, reeden te paardt.  
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Na de te rug komst, dejeuneerden wij publicq op de 
gemeene 
zaal, die door seekere entrepreneurs is aangelegt tot het  
gieven van bals, de spellen van allerleij soort en 
assemblées.  
 
De gem. heer Vernede vertrekt morgen naar Frankrijk  
zijnld heeft mijne compagnons alomme hier 
geintroduceert,  
dus haarld zig met dansen etc. ten genoegen hunnen 
diverteeren,  
maar ik weet uld ben geen danseur nog sabtjonker,  
ik heb evenwel mijn geselschap ook gevonden.  
 
Het getal menschen die Spa gedurende desen jare 
hebben bezogt 
bedraagt volgens de gem. lijsten buijten ons, die er nogh  
niet opstaan, reed omtrent seshondert. 

Onder die heb ik gevonden een zeer vriendelijk heer uijt  
s'Gravenhage, Boers genaamt, die mij veel 
vriendelijkheijdt 
bewijst. Zijnld heeft onsen neeve Pieter 
Bert in Indiën gezien, zijnld is voor weijnige jaren  
eerst gerepatrieert. 

Desen avondt zijn wij op de gem zaal ter bal geweest, 
mijne compagnons dansten onder wel 250 ad 300 
menschen,  
ik en veele andere waren aanschouwers, zoo van die 
vreugde,  
als van het spel Pharon, t welk hier door bijde de sexe 
gefrenqueert, dat is gespeelt werdt.  

Heden morgen ben ik na de Geronstere geweest ik 
maakte  
gebruijks van de cabriolet ofte het koetskarretje van de 
heer  
Vernede, die indispoost was. Juffrouw Kinschot van  
Mastricht deed mij d'eere van met mij te rijden, omdat 
haarld 
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geen plaats in een andere koets hadde. 

Uld moet weeten men komt hier s morgens omtrent 
half seeven uure bij den anderen aan de gemelde fontijn 
de Pouhon, die gelijk gezegt hebbe, hier binnen 
t vlek op de markt, of a la place staat.  

Men proeft daar eens glaasje van dat water, onder  
de gewone morgen groote. 

Van daar reijd een ijder, met zijn reijtuijg, of paarden  
die daar dan ook bescheijden zijn naa die der 
buijtenfonteijnen,  
welke hij t zijner geneezing studieuselijk  
gebruijkt, t zij de Fonnelet, sauveniere die 
Duijtz gebruijkt, Wateroz, of de Geronstere.  

De Pouhon hebbe eens geproeft maar zal evenwel  
mij houden aan uld vriendelijke afradinge. 

Ik geve evenwel in bedenkinge of uld niet onsen x  
den penningsmeester hier zoude zenden om de x  
te gebruijken? Want, daar voor staat uijtgehouwen: 
Obstructum reserat, durum terit, humida siccat. 

Den 1 en 2 hebben wij den tijd gesleeten met de 
bijwooninge 
der bals, assemblees, Pharons en andere spellen, gelijk 
ook 
de wandelingen.  

De laastgemelde zijn hier bijzonder aangenaam ter zake  
dat deselve zonderling zijn, dat is te zeggen: wijnige  
van deselve zijn in de vlakte, de aangenaamste en meest 
eblommerde 
zijn in t hangen van en op de 2 klippen of bergen  
aan welker voeten Spa legt.  

De wandelingen in de vlakte zijn:  
voor eerst de tuijn der capucijnen, deselve heeft wel 
goede x en eenige  
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eenige berceau huijsjes in welkers midden een fonteijn 
springt maar anders weijnig of geen lommer van hoge  
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bomen.  
 
In dese tuijn die tot eene gemeene wandeling vertrekt 
is een groot kruijs met s'heilands beeltenis daar aan 
den blaam van afgoden of beelden-dienst weert men hier 
van zig 
met daaronder te zetten:  
Effigiem Christi dum transis pronus honora. 
Non tamen effigiem sed quem designat adora. 

Daar is behalven de bovengemelde fonteijn, nog eene 
andere  
digt aan of voor het clooster huijs, ze is in grot kom,  
in welkers midden een kruijs mede met een beeltenis 
daar  
aan dog alles veel kleijnder dan t evengemelde crucifix 
t water springt uijt de spijkers die door s'beelds handen  
en voeten gedreven zijn, met dit boven schrift uijt  
jesaias XII 3 dog in t Latijn: 
gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de 
fonteijnen  
des heijls. 

Ik voor mij hebbe wel Roomsche allusien geleesen die  
mij gekke voorkwamen.  

Andere nogtans hebben zig daar aan gestoord zoo  
als uld zien kunt in het op p. 254 in fine, aangehaalde 
boek van doctor Lumborg p. 218 seqq daar ziet uld  
ook een plan van desen tuijn en daarinne ook de  
twee voorsz fonteijnen gedenoteert. 

Dees tuijn zeijde ik uld zoo even is eene gemeene 
wandeling voor de vreemde Spa-bezoeker. 

Uld gelieve te weeten dat de voorsz capucijnen de 
aankomst 
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of t arrivement, van een vreemdeling vermeede 
werden er eenige uijt den haren gecommitteert om hem 
te verwellekomen, goed succes van t gebruik der 
wateren 
toe te wenschen, ende het gebruijk van haren tuijn aan  

te bieden. Zoortgelijke deputatie bekomt men  
wederom bij het vertrek (want dit werd ook al ligtelijk  
vernomen uit hoofde dat men eenige dagen te voren tzij 
met brenging van kaartjes, tzij met perzoneele 
begroeting 
bij de fontijnen of aan de logementen van den anderen  
afscheijd neemt) dan wenschen zij verder succes der  
gebruijkte wateren etc. daar en tegen bedankt men  
haar voor t gebruijkt van den tuijn, en men 
accompagneert 
sulx met eene geldige handt vullinge ten behoude 
des cloosters enz. ziet amusement p. 70-72 
dit is een gebruijk zij verdienen ook wel wat, want  
behalven die faciliteijt om haar tuijn te laten 
bewandelen,  
doen zij nog iets loffelijks hierinne bestaande.  
Dat er gedurende het aanweezen der vreemdelingen, in  
hun kerk zondaags avonds ten 5 uuren gedaan werdt 
eene predicatie, waarinne niets van eenig relige 
different 
gewaagt neen maar alleen van zuijver-catholijk 
dat is, algemeene moreelen gesproken werdt, reeden 
waaromme 
dan ook zoo niet alle immers veele protestanten  
daar in t gehoor komen, en met genoegen te rug 
keren  
wij hebben er eene vrji goede predicatie gehoort, den  
prediker drong zeer ernstig op de noodsakelijkheijdt 
dat de liefde niet alleen affectief maar ook effectie  
zijn moeste. Zoo ik hoore zend men tot het doen  
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deses dienstes een geestelijke uijt Leuven of  
andere stadt, herwaards. 

De 2de wandeling in de vlakte is:  
een laan die evenwel niet zeer lang is, ze is nog  
niet lang geleden eerst aangelegt, dus hebben de  
bomen nog wat tijd nodig om eene goede schaduwe te  
kunnen geeven, dese noemt men de grote promenade, 
ook wel 
la promenade de 7 heures ziet  
t kaartje in d'annutemans p. 139 
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De 3e is tussen 2 hoge hagen die cierlijk geschoren zijn,  
ziet t kaartje in anuisemens p. 172 
dese noemt men de klijne promenade of ook wel la  
promenade 4 heures. Ze is als de zon t niet hindert 
niet aangenaam.  

Maar de bijzondere en mijn bedunkens, meest 
aangename 
wandelingen zijn die van de bergen.  
De bergen alhier gelieve uld te weeten, zijn wel meest 
klippen en rotsen, maar dragen evenwel zeer goed 
hakhout 
ook wel, hier en daar eenige opgaande bomen tussen  
en onder deselve zijn slingerlanen als ziege zagen 
uijtgekapt, en voorzien met banken en lust prieelen,  
ten eijnde men naa begeerte rusten kan.  

Uijtneemend d'heerlijk zijn de gezigten die den 
wandelaar 
ongedwongen van daar zoo over het vlek selfs  
dat in de laagte legt als over de landerijen en bergen  
neemen moet, en die zig intussen in t vlek  
op de straat bevindt heeft eene aangename vertoning als  
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hij zijn gezigt bergwaarts wendende, de wandelaars 
hier en daar hunne hoofden door die hoge groente,  
ziet uijtsteeken, als uld de moeijte wilt neemen  
om de plannen of kaartjes in t meergemeld boekje p. 9x  
139, 172 en ook 218 in te zien, zult uld eenige  
van die bergtewandelpaden kunnen ontdekken.  

De voorn bankjes en prieeltjes immers zommige 
derselver 
zijn zoo men ons verhaalde gestelt en gevlogten op 
kosten van  
desen en geenen vreemdeling die op zoo eenen bergs 
uijthoek 
of plaats een fraij prospect vondt, wij overleijden sulc  
ook te laten doen en dan waarde vriendt hadden wij onse 
gedagtenis bestendigt, t zoude dan geweest zijn  
voij la, la banque, la vue, le prospect des Hollandois.  

Ofschoon ik in gevolge uld afradinge, de wateren  

niet assiduelijk gebruijke zoo moet uld evenwel niet den 
x  
derselver heb ik onbetogt of ongeproeft gelaten.  

Twee morgens ben ik geweest aan de geronstere 
dese werd het meest bezogt en is ook zoo men mij zegt 
de  
sterkste maar niet de lekkerste. 

Ziet een kaartje en beschrijvinge van deselve dans les 
amusement  
pag. 172-272, 300 271 300 seqq.  

Twee morgens ben ik geweest aan de Sauveniere.  
Dese werd minder besogt maar munt boven 
d'eerstegenmelde uijt  
in wandelingen, die er zeer schoon en aangenaam zijn.  
 
Bij deselve is ook nog een fonteijn die genaamt werd 
Groesbeek 
men besluijt het dagelijks besoek van de Sauveniere met 
een glas 
van de Groesbeel, als tot een maagsluijtertje te neemen 
omdat se wat sterker is en meer doet urineeren dan de 
Sauveniere uld kan  
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de situatie en verdere omstandigheden deser twee 
fonteijnen 
g'informeert werden in t voortz werkje amusemens 
pag. 154-170, 304 314.  

Op eenen anderen morgen ben ik geweest aan de 
Fonnelet 
Dese werd t minst van alle bezogt.  
De hier voor p. 256 gemelde heer Meerman gebruijkt die 
en het 
kon wel gebeuren dat deselve door het hoge credit van 
zijnld in  
fauge komt, want dit gebeurt hier meer dat een of  
ander groot heer een fonteijn in credit brengt, sulx blijkt 
aan dese en geene epitaphia, bij deselve door hoge 
personages  
opgeregt.  
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Uldeles kunstgenoot nogtans de gem. heer Limborg 
prijst deselve  
in t meer gedagte werk Amusemens p. 366 seqq niet 
veel.  
Reedenen waaromme de heer Meerman en zijnld 
daarover wel eens  
mondeling aan den anderen zijn geweest, niet veele of 
liever 
geen wandelingen heeft dese, ze legt of ontspringt in 
eene eensame 
weijde vide amusemens p. 366 ziet meer hierna pag. 
265. 
Daar digt bij is de fonteijn de Nive Zee, dog is nu van 
gebruijkers  
geheel en al verlaten.  
 
Deselve legt buijten Luijck territoir, en dewijl haar water 
gelijk-kragtig is met dat van de Ponhon, is t het te  
vatten waarom de Spa-enaars de laastgemelde als 
leggende  
in haal vlek ziet hier voor p. 258 boven d''eerste jaa met  
veragtinge van deselve, verheffen, zoodanig en met dat 
gevolg  
dat de Nive Zee, gelijk zegge nu geheel en al in onbruijk 
is.  

Ik hadde geen glas, dus hebbe deselve met mijn hoed, 
zoo als  
wij te lingen, wel uijt de bekke (beek) dronken, geproeft,  
de smaak is ook zoo als die van de Ponhon. De 

folio 264 

laaste fonteijn die bezogt en geproeft hebbe is de Watroz 
dese is niet verre van de Fonnelet. Zij is buijten x  
zij deed purgeeren, bij deze nog ook bij de x  
het staat een huijs omzig te warmen, zoo als ik uld  
strakjes van de andere pag. verhalen zal. Ziet  
intussen een afteekening van de Watroz en derselver 
omstandigheeden 
dans les amusemens p. 377, 380.  

Bij het geene ik uld hier voor p. 262 van het  
zetten der bankjes nopens de bergwandelingen gezegt 

hebbe moet uld bijdoen het geene ik daar vergeeten heb.  
 
Dat men selfs de wandelingen of ziegezagen te danken  
heeft niet zoo zeer aan de regeeringe van Spaa als wel 
aan de  
vreemde, immers de heer Berkeleij, gentilhomme 
Anglois 
heeft se geschikt en doen maken.  

Wel is waar hij collecteerde daartoe een beurtje onder 
zijne meer 
vreemdelingen, men moet zijnen ijver die zoo een  
aangenaam succes gehadt heeft prijsen. En sulx te meer 
omdat den heer gouverneur van Spa nog pretentie op t 
geld maakte 
slegte dank voor een zoo nuttig werk.  

De regering merkt en doed hier wijnig of niets voor 
de vreemdelingen, 
immers niet veel dat kosten vereijst. D'eerstgemelde 
moeten genoegsaam alles selfs bekostigen.  

Men ziet het aan de slegte weegen na de fonteijnen ende  
de weijnige wandelingen daarom heen, die ook al meest 
door de vreemdelingen gemaakt zijn.  

Men spreekt evenwel nu van eenen beeteren wegh naa 
de Geronstere 
te zullen maken, alsmede dat er een pave tussen  
Luijk en Spa zal werden gemaakt. Maar ik hore 
dat den heer prince bisschop t zijne wel nodig heeft 
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Eer ik nu van het verhaal nopens de fonteijnen 
afscheijde 
moet ik nog herrinneren dat het Spa water dat naar 
Holland 
en elders vervoert werdt, alleenlijk is, dat uijt de Pouhon 
dat uijt de hier voor gemelde andere fonteijnen, is 
vermits 
de geestige vlugheijd niet transportabel.  
 
ja over de vliegende vlugheijd van het tonelets-water kan  
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uld zig een denkbeeld formeeren als uld gelieft te 
weeten, dat  
als men in ijder handt een bier glas neemt het eene ledig 
en  
het andere vol met tonnelets-water, en het selve telkens 
uit  
het eene in het andere overstort dat het dan naa eenige 
herhalinge 
van dien alle geest en mineraliteijt verliest, en geen 
andere smaak dan ordinair water heeft.  

Nog dien tot informatie dat uld het plan van de markt (of 
la place) van  
Spa in amusemens p. 94 beschouwende en daar aan het 
boven 
eijnde ziende eene cierlijke fonteijn (wijdlopig aldaar p. 
90 beschreeven)  
niet moet houden voor eene mineraale fonteijn 
neen, dat is een fonteijn van ordinair water zoo als uld 
op die  
pagina en verder leesen kan. Maar die fonteijn die uld 
dat 
dat plan in de hand hebbende, aan uld regter handt 
beneden ziet 
die is de Pouhon hier vooren p. 258 ook als de gewone 
zael-plaats, beschreven en ziet meer van deselve 
dans les amusemens pag. 54 seqq 45, 49, 47, 167 en 292. 
Meer moet ik uld van de wateren van Spa niet zeggen te  
minder omdat uwen kunst genoot de heer med doctor x  
van Gogh des wegens accuraatelijk schrijft in de 
hedendaagh 
staat van alle volkeren VIII 568 seqq. en allerminst  
omdat den gemelde heer doctor Limborgh in het 
meermaals 
aangehaalde werk les amusemens daarover 
zoo breed als odnerwindelijk zig uijtlaat. Ziet ook  
Hubuers Geographie door Bachiene II 366 als mede les  
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delices des Paijs Bas III 312 seqq.  

Hij viel eens in handen de 327e pagina van het zoo  
dikmaals aangehaalde werkje van de heer Limborch 
daar zijnld dus spreekt.  

Les jours s'ecoulent a Spa avec une air de rapidité 
donnante sans pouvoir dire que le temps s'y passe a 
rien d'autre qu'a s'amusser, l'on n'y est jamais 
dans l'inaction. Les amusemens se suivent 
de si près dan cette agreable séjour, qu'on u a resté  
pendant six semaines quelque fois sans avoir songé 
a voir le paijs, ni aucun lieu remarquable des envie  
rous.  

De waarheijd van dit zeggen ondervond ik en  
evenwel niet willende van Spa gaan, zonder ook  
eens d'afgelegene environs want de nabij gelegene 
ziet men dagelijks, te bezoeken. Mijne compagnons 
besloten er mede toe.  

Warijn en ik namen dan den 3e eene chaise kar 
bespannen met 2 paarden voor den anderen den voetman 
gaat er merendeels te voet bij. Wij reden omtrent 
7 uuren uijt Spa, door vervaarlijk holle en stijle wegen  
naa de zeer eensame buurschap soo genaamt 
bezigtigden daar de berugte en weergaldse cascade 
of waterval.  

Agter eene lange rotz loopt een rivier en wel 
genoegsaam  
lijk met de boven kant van de rotz, om water tot een  
mole die beneden staat te hebben, heeft men in die rotz 
breede sleuven gehakt door deselve laat men het water  
eene diepte van 30 of meer voeten neder storten dit 
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verschrikking bij de seldsaamheijdt, en die hertstogt 
werd vermeerdert als men ziet dat een mens of een hont 
zig daar in werpen, t welk ogenschijnlijk de dood van  
dat nedervallend mens of dien afspringenden hondt ten  
noodzakelijken gevolge hebben moet, immers men 
verdagt 
niet anders, maar neen, het bruijssend water (het welk  
ook door den furieusen val eenen rook en damp van sig 
geeft) 
heft hunne lichamen zoo zeer op dat zij de scherpe 
punten  
der rotz niet raken, en onbeschadigt beneden komen 
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Wij hadden geenen lust dit schrikkelijk experiment 
bezien,  
men presenteerde het ons evenwel te laten zien 
maar wij bedankten. Ziet er intussen eene afteekening  
van in t meergedagte werkje van dr. Limburg p. 328 
wij gingen zitten in de wijde tegens over de waterval 
koelden  
onse fles mallaga in het frissche water aten onsen 
medegebragten  
boteram, en dronken een glaasje van de voorsz. wij toe.  
 
Deutz kwam te paart naa. Om reeden dat hij s morgens  
eerst nog de sauveniere wilde gebruiken, dus kwamn 
zijnld 
niet dan te Stablo bij ons.  

Dit plaatsje legt een uurtje van Coo, Deutz was te Coo 
ook  
eens ter bezigtiging van de cascade afgestapt, wij hadden  
onderwijl t middag eete te Stavelo gereed doen maken.  

Gedurende onse reijse hebben wij veel rievier kreeften 
gegeten 
maar nergens zoo goed als te Stavelo. 

Wij wensten dat onse Hollandse vrienden er deelgenoten 
van  
waren, maar moesten ons in desen met den wensch 
alleen  
te vreeden houden.  

Maar onse vrienden eeten ook veele dingen die wij 
genoegsaam geheel  
en al ontbeeren, als goede haring, groente, vrugten.  
d'eerste in t geheel niet, ook wijnig groente t is op onse 
reijse  
meest geweest vleesch zonder veel groente dit is zoo 
Brabandse  
stijl van schaffen, en vrugten hebben wij wijnig en  
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slegt gehad, men legt er sig in dese provincien  
niet op toe.  

 
Den heer Hartel te Namen, verhaalde ons dat bij zijnld  
komst dat men zig nu meer op de culture van dien 
toeeijde 
gelijk ook op die van persikken, die zijnld uijt Holland 
ontbooden heeft, en wel groeijen.  

Wij moeten dan onsen lust tot haring, groente en vrugten  
tot naa ons retour of tot een ander jaar, speenen.  

Naa t middagh eeten bezigtigden wij de twee kerken  
ik zal uld niet ophouden met een kerkenverhaal. Maar 
twee dingen moet ik evenwel melden of herrinneren.  

Het eerste is dat de abt van Stavelo ook is een souverein  
vorst van t Duijtse Rijk, heeft dus geestelijk en 
wereldlijk  
gezag teffens. Hij verrigt den geestelijken dienst met  
listentie ziner militaire guarde, dese hebben den hoed op  
t hooft, ofschoon digt bij den autaar staan, de  
minste keering of wending die den abt naa hun doet 
presenteeren  
zij bij continuatie t geweer dat met bajonetten  
voorzien is.  

Digt bij de guarde in zoo een vorstelijke dienst is x  
de seekerste plaats voor een protestant niet. Ten ware 
men 
obedieeren wil indien de snaphaans colf eens beduijdt 
qu'on se mette a genoux.  

Den dienst dan ten eijnde spoedende verliet ik de guarde 
en ging staan onder het oxaal agter de knielende 
archidiaconen,  
de lieden die reeds voor mij den ingang naar 
t choor, knielende gestopt hadden waren zoo vriendelijk 
van  
op te staan en mij door te laten, dus ik voer de eerste  
maal van mijn leeven zoo een prinselijke dienst 
van nabij konde zien, en ook zonder eenige 
noodzakelijkheijd 
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van knielen, ten eijnde toe gezien hebbe.  
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Hier door raakten wij evenwel wat uijt malkanderen 
zoodaning dat wji malkanderen niet dan in d'abdij selfs 
wedervonden.  

D'abdij hebben wij niet van kamer tot kamer gezien,  
onsen tijdt was te kort.  

Terwijl ik van mijne compagnons af was, deed ik moeite 
om in de bibliotheecq te komen, maar den bibliothecaris 
of professor, zoo men hem noemde was niet te huis.  
In de sacristeije presenteerde men mij eenige reliquien 
te  
laten zien maar ik bedankte. 

Het tweede waarvan met een woord wilde spreeken is  
van d'onder aarse kerk of capelle. Ik heb er meer 
gezien 
maar nooijt eene zoo grote en hoge als deese.  
Men gaat derwaarts niet met een trap, maar ongevoelig 
langs een glojende gang bezijden het choor voorn. 

Daargekomen bevind men zig in eene zeer zondelijke  
capelle die op 8 pijlaren rust.  

In de meeste onderaardse capellen werd heden ten dage 
geen  
dienst meer gedaan, maar in dese wel en waarom  
er ook ter occasie van de tegenwoordigheid vant 
hoogwaardige 
ligt voor t autaar brandede.  

Ziet meer van dese plaats in delices des Pays Bas III 
319. 
hier werd veel leer bereijdt en verzonden.  
 
Wij wandelden over de kermis naa ons logement 
en vertrokken ten 5 uuren weder naar ons Spa.  

Onderwegens mengden wij vlietend water met de  
rest van de Mallaga wijn van smorgens dit verfriste 
ons in de warmte, bijzonder ook doe wij dat deden met  
het mineraal water van de Sauveniere, die wij digt bij 
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gekomen, aandeeden en aangenaamlijk den  
dorst lesten, t was 8 uuren doe wij, wederom  
in welstandt, binnen Spa kwamen.  
 
Den 4den was t zoo slegt weer dat wij behalven Deutz 
der 
na gewoonte na de Sauveniere geweest is, te huijs bleven 
jaa wij waren zoo luij dat wij niet aan de gemeene tafel 
maar 
op onse kamer t middagmaal nuttigden.  

De heer Meerman zond, van de gemeene tafel zijn knegt 
om te horen of messieurs les Hollandois ziek waren?  
Naa den eeten kwam zijnld sulx in perzoon verneemen,  
en gebruijckte bij ons de koffeij. Warin ging des avonds 
nog  
eens na d'assemblee om eens te zien, maar Deutz en ik  
bleven te huijs, ik was die dag niet uijt mijn japon.  

Het tourtje van eergisteren naa de cascade van Loon 
na Stablo was ons zoo wel gevallen dat wij gelijk  
ten zuijden nu eens ten zuiden Spa voornamen uijt te  
gaan, gelijk wij dan ook  
den 5den met een chaise kar of carriool naa Verviers 
uijtreeden, Warin en ik namentlijk Deutz volgde ons  
naderhandt.  

De weg was wederom elendig berg of kliff op en af.  
Wij waren omtrent 7 uuren afgereeden, ten 11 uuren 
kwamen  
wij tot Verviers, de gezigten onder wegens waren  
zeer sschoon en sulx vermits gelijk zegge de hooge  
kilppen of begen. De guure wind maakte het koudt,  
dus wij bij onse aankomst, aanstonts vuur lieten  
aanleggen.  

De heer Meerman en Deutz hadden eerst de x  
gebruijkt, reeden ons naa en kwamen ten 12 1/2 uur bij 
ons  
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Dit plaatje Verviers is geen onsoet plaatsje, t legt aan  
t riviertje de Weze, t floreert door de lakenweverijen 
waarvan wij er een gezien hebben, evenwel liet  
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men ons niet alles zien, t scheen dat zij omtrent 
Hollanders mogelijk uijt vrees voor de Leijdenaars 
huijverig zijn. Wij zagen nogtans het scheeren  
der lakens met de kruk, zoo als men het noemt. 

Tegens dese manier van scheeren opponeert zig het 
Leijdse werkvolk 
zeer heevig. Zoo ik denk, omdat het  
scheeren minder arbeijds loon omporteert, dese manier  
nogtans veroorsaakt dat er zelden of nooijt eenige  
gaten in t laken door t scheeren komen, t welk zig 
omtrent het scheeren met de schaar geheel anders 
toedraagt 
gelijk ook ligt te begrijpen is.  

Wij aten en dronken hier niet te bestig, en bragten 
den kouden avondt te huijs als wanneer wij wederom  
vuur aan lijden ziet meer hierna p. 1333.  

Den 6 ben ik nog eens naa de Geronstere geweest,heb  
doe evenwel geen water gebruijkt.  

Het was zoo koudt dat alle de water drinkers t huijs en   
t vuur koosen.  

Want uld gelieve te weeten dat bij de in faugé 
zijnde fonteijnen een huijs is met 2 ruijme kamers  
daar gestookt werdt en daar wandelt men in cas van  
slegt weer in plaats dat men t anders buijten doet.  

Op die kamers staan dan ook de kramers met  
hunne gentilleeses, daar de anders in d'open lugt staan  
want bij de fonteijnen brengen die uijtventers alles  
te koop, en zij verstaan t verijschen in den  
grondt, musicq mankeert daar ook niet. Het is 
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Het is dog te Spa zoo wel binnen t vlek, als buijten  
t zelve geduurig vrolijk.  

s morgens na 6 uren na de Pouhon in t vlek daar wenst 
men malkanderen zonder chaine van opschil, met  
vergenoeging goeden morgen. Van daar na de fonteijnen 
ijder  

naa die de welke hij gebruijkt. 

Ten 10 uuren is men wederom in Spa. Den eenen is  
er wel wat vroeger den anderen later. Al, na dat men 
vroeger of  
later is uijtgereeden.  

Dan dejeuneert men al wederom met geneugte of op de 
voorheen  
gemelde publicque zaal, of anders in zijn logement.  

Daarna kleed men zig ordentelijk want bij de fonteijnen  
gaat men maar met een gering kleedt of met zijn jas.  
 
Vervolgens scrijft of leest men wat. Of men gaat na de 
koffij 
huijsen, daar aan speelen, ook weeder geen gebrek is en  
onder anderen ook met kreps of krops zijnde een  
Engels spel met dobbelsteenen.  

Of men geeft malkanderen dan eens een visite aan huijs  
of logement.  

Ten 2 uuren eet men, geduurende het welke al eens  
een of ander kamer komt intreeden en zijne waren  
aanbiedt, of er is een musiekje voor de deur en naa  
t selve presenteert zig ook al eene andere divertisante  
vertoninge.  

Daarna wandelt men.  

Ten 7 uuren is er of bal of assemblee.  

Men zegt dat de balen en assemblees ten 9 1/2 uuren 
geeijndigt 
zijn, en dat Spa dan in rust is, maar  
mijn vrient t werd wel wat later.  
Want uld moet weeten dat in dat gebouw daar t bal  
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gegeven werd, ook is een bijzonder vertrek naast de 
danszaal,  
op dit vertrek werd gespeelt ombre en andere  
spellen, maar vooral ook Pharon.  
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Die moede is van dansen kan alle refraichissementen,  
den zijnen kosten bekomen, en hij of zijn gaat dan  
zoo eens staan of zitten bij de tafel van t laastgem.  
spel. en dese bijzitting bijzonder als men mede  
opzet neemt wel eens een uurtje weg. Zoo dat de  
behoorlijk rust dan wel wat later dan 9 of 10 uuren werd 
aangevangen.  

Voy la maniere de vivre a Spa!  

Of te speelen immers het gezettelijk speelen voor die 
dewelke 
te Spa ten fine van herstel van gezondheijdt komen, goed 
is, behoeve 
ik uld die van deselfde studie als doctor Limborgh 
is, niet te demelleeren. Amusemens p. 206, 222.  

Het geld dat men, voor t gebruijk der wateren betaalt is 
zeer 
gering. Men betaalt sulx als men de laaste maal  
komt aan die fonteijn die men assiduelijk gebruijkt heeft.  
En sulx is zoo drie of vier gulden Hollands of iets meer 
na dat  
men mild is.  

Hier van komt niets in slands of vleks cassa. 
t vlek bouwt en onderhoudt t huijs dat ik uld gemeld heb  
bij de fonteijn te staan, als mede de fonteijn, t vlek 
verhuurt 
het huijs en de huurder van t selve is dan ook als  
t ware eijgenaar van de fonteijn, ook mag hij int nabij 
gelegen bosch houdt kappen voor zijn x  

Deutz bij zijn voornemen blijvende om nog  
eenige dagen de wateren te gebruijken animeerde Warin 
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en mij om maar naar Aken te vertrekken.  
Welke plaats zijnld er mogelijk aan geven zal en  
wij liever niet onbezigtigt wilden agter laten. En 
bijzonder 
ik niet, die mij met t doen van zoo een tour  
nimmer na deesen behoeve te flatteeren. Dus wij  

resolveerden Spa te verlaten, in de hope dat Deutz 
Aken of Mastricht of in s'Bosch wederom bij ons mocht 
komen. Het slegte weer doed hem ook in de groote 
water begeerte minder ijverig weezen. Ik bood  
zijnld aan om nog een dag te blijven, indien  
dan mede wilde maar zijnde begeerde dat wij maar  
vertrekken zouden, met bijvoeginge dat zijnld dog te 
paard  
ging.  

Gedurende mijn verblijf in Spa hebbe ook nu en dan  
eens geweest in de winkels zoo van den apothecar 
(die is digt bij de Pouhon, dog om geene andere reeden 
dan om een doosje waarop een uur wijsertje of liever 
een getal wijsertje is, t welk men gebruijkt, om daar 
mede  
te onthouden hoeveel glasen water men gedronken heeft 
te kopen, en sulx voornaamlijk om er orange bloesem 
inte doen, die gebruijkt men om elkanderen een  
frisse of bonne bouche te presenteren) als van  
den boek verkoper die ook als bij de Pouhon is en bij  
wien gekogt heb de lijst der Spa-bezoekers gelijk x  
het zeer nuttig immers aangenaam boekje instructions 
pour les voyageurs. En voornamentlijk bij den maaker  
van toiletten uld dese winkel is ook a la place niet  
verre van de Pouhon en in dese hebbe meer zoo in 
commissie 
als voor mijne eijgene reekening besteedt. En 
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eer ik van t verhaal, Spa betreffende, nog afscheijde 
moet ik nog melden, dat ik Spa in desselfde zomersche 
leevendigheijd beschouwende, wel eens uijt 
nieuwsgierigheijd 
wensch, Spa des winters te zien.  
Dit onderscheijd moet zeer groot zijn.  

Een vlek, welkers huijsen meest immers veele derselver  
stroo-daken en leeme wanden hebben.  

Een vlek, daar geene andere dan die van den boeren 
stant  
zijn woonen.  
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Een vlek dat eensaam, aan den voet der, of tussen de  
klippen legt en door t welk wijnig of geen transit is.  

Een plaatsje dat wijnig maanden te voren is geweest 
opgepropt van rijke luijden altans van geldbrengers, uit 
alle s werelds immers Europaas deelen.  

Een oort die doe woelde van koetsen of rijtuijgen met  
2, 4 en 6 paarden bespannen.  

Een vlek dat s'avonds blonk van kostbare klederen en 
juwelen  
zoodaning selfs dat het te verwonderen is hoe de luijden 
daar  
mede durven rijsen.  

Zoo een vlek zeg ik, wilde ik wel des winters eens 
zien, die publique zaal, daar nu op eenen avond wel  
300 menschen zijn, zonder dat er eenen dorpeling  
bij is, als alleens d'entrepreneurs die er hunne 
reekening 
ook wel van maken, uijtgezondert. Die zaal moet  
dean wegens ledigheijd een schelle eggo hebben.  

Maar dis different zal ik prelimitief nooijt zien.  

Nog moet ik melden dat wij over ons logement hier  
voor pag. 254 genoemt ten uijtersten te vreeden zijn  
wij zijn er wel behandelt en er was geselschap van 
allerleij 
slag en sulx seer fatsoenlijk. De  
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d'eetzaal was een ruijm vertrek ook niet ontvrolijk 
nog ook onleerzaam. Boven de deur waarmede 
men uit deselve naa den thuijn gaat hangt de notable  
schilderije van Beldzazars maaltijd, met het bekende  
schrift aan den wandt. En op de deur selfs  
leest in gulde letteren:  

l'amitie nous assemble ici,  
demeurons toujours bons amis.  

Uld gelieve te weeten dat te Spa nijmandt self geen 
officier  
een deegen dragen magh.  

En hier mede zeg ik, Spa, vrolijk en aangenaam  
Spa, vaartwel! 

Den 7 s morgens ten 8 uuren vertrokken Warin en ik  
van Spa, Deutz reed even voor osn af na de Sauveniere 
onder eenen continueelen reegen, die ons ook 
genoegsaam 
en geheelen dag is bij gebleeven, gelijk  
wij ook tot hier te Aken, alwederom een elendige holle 
weg hebben gehadt.  

Omtrent een half uurtje van Spa stapten wij eens  
af aan een boere huijs, t gehugtje zeijde men ons,  
genaamt te werden, Fiege au sart, en daar bezogte 
wij een man die vermits geboertelijk gemis van  
handen met zijne voeten, zeer behendiglijk genoegsaam 
alles wat wij met de handen doen, deed.  
 
In mijn presentie laade hij een pistool en schoot 
het af. Melleerde de kaarten en speelde een spelletje 
droeg twee stoelen hiert toe, gelijk ook tot het schoffelen  
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den tuijn nam hij de kin te baat, hij liet de steel 
van de schoffel op den schouder rusten, hielt se 
met de kin, dirigeerde den schoffel met de tonen,  
en soo deed hij ook omtrent de stoelen, met eeven zoo 
veel 
beleeftheijdt als wij t met de regterhand doen, 
presenteerde 
hij mij het navolgende briefje na dat hij het ook in  
dus bijweezen hadde geschreven met zijne teenen:  

(briefje)  

Weder op gezeten zijnde, reeden wij voort na het wel  
bekende dog in aan zien elendige en slegte 
Lemburgh, wij reeden er midden door.  
De poorten zijn zonder deuren.  
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De stad is op of tegens een steijle hoogte gebouwt, dit 
veroorsaakt 
dat als men deselve na d'Akense zijde uijtreijdt, men 
schrikt als men eene zoo vervaarlijke precipice of diepte  
zeer kort of digt voor zig ziet, en waar in men bijzonder  
als den korten draij niet prudentelijk genomen werd 
momentelijk  
met rijtuijg en al schijnt te zullen  
neer storten, uld de plans deser stad in ziende kunt desen 

folio 278 

desen afrid en diepte duijdelijk zien.  

In dese provincie weet uld werd die beroemde 
Limburgse 
kaas gemaakt de weijlanden zijn er  
dienshalven zeer goed, hoewel wij en aan dit rottig 
oort, niet veel van konden bemerken.  

Wij namen het middagmaal in het buurtje beneden  
de stad gelegen, en mogelijk daarom basse ville  
genaamt.  

Hier nuttigden wij onsen zoo ik denk laasten forel 
aan desen aangenamen vis hebben wij te meermalen 
bijzonder  
op de heerlijkheijd Arp (ziet p. 245) ons hart zoo men 
het  
noemt opgehaalt.  

In de kamer daar, dus genoeglijk aaten was voor de 
schoorsteen  
geplakt een gedrukt briefje van desen inhoudt.  

Loue soit Jesus clinst ainsi soit il 
que entre ici pour jurer et medire 
n'a qu'a se taire bien parler ou sortier.  

Wij vervolgden onsen weg en kwamen niet onvermoeit 
ten 6 1/2 uuren binnen dese vrije rijksstadt Aken,  
namen ons intrek in t logement la cour de Hollande.  
Naa bestelling van t avond eeten, bragt Warin den 
recommandatie 
brief van zijn oom Warin aan t comptoir van Thimutz 

zijn wij dus in het werel berugte Aken, en heb 
ik altoos, zoo dikwils ik las dat dees stad de 
bewaarderesse 
is der rijks cieraden die tot s'keijsers kroning 
behoren, ende daarbij werden gebruijkt, eene sterke 
begeerte 
gehadt om die seldsame kostelijkheden te bezien, zoo  
kan uld ligt denken dat ik nu dese gelegentheijd tot het  
nauwkeurig beschouwen deser bijzonderheeden zal 
tragten  
ten nutte ende ten gebruike te maken. Dan dewijl ik mij 
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mij als zetten zal zoo vergun mij dat ik  
het verhaal van mijn wedervaren daaromtrent spaar 
tot eene nadere missive, en dienshalven dese nu 
afbreeke.  

Vale! 

Quem nostri 

Aken 7 sept 1764 

!296



Verslag Gisbert Cuper  

folio 1 

je suis party de Deventer pour l'armee le  
20 du mois de may 1706. Et je me suis trouvé  
a Arnhem le meme soir, le lendemain au  
midy a Nimniegue, et au soir a Gennep, petite 
ville du pays de cleve, et le 22 d'honneur et a Venlo,  

j'ay diné a un village sur la Meuse, nomme well dont 
l'eglise est dedu a Saint vit 

ou je suis reçu avec toutes soites de civilete 
par mr. le caommandeur sivaits.  
Mess les magistrats de cette ville me fisent leur  
complimens, et m'envoient les douze apostres.  
L'on appelle ainsi douze grands pots d'etain,  
qu'on remplit de vin, et on les met derriere 
la table de celuy, a qui l'on vent faire present. 
y restay le dimanche, pour de pentecoste  
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en je m'en allay au preche d'un de nos ministres,  
et voir apres midy la grande eglise 
des catholiques, comme ils s'appellent, Romains.  
Le la trouvois pleine de peintures,  
dû autels, de statues et d'autres ornemens,  
dont ces soites de bastimens sont ienylies,  
et a qui ceux, qui suivent la communion de  
Rome, rendent leurs respects et devotions.  
L'y voions entr'autres choses un tableau 
de la Sainte Apollonia, qui tenoit de sa main 
droite un d'un forgeron avec 
un dent: a cause qu'on s'imagine, qu'elle  
guerit le mal des dans.  
Je ne puis pas assez admirer des telles superstition,  
et je plain de tout mon coeur 
le soit des Chrétiens, qui s'amusent a des  
telles bagatelles, et ont tant de devotion pour 
les saints et les saintes, qu'ils oublent 
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presque tout a fait notre uniqs et vray sauvent 
le fus Christ, a qui on dedie presque une eglise  
la plupart etant consacrées a creatures, on aux 
saints et saintes, comme on les appelle,  
quoyques il y en ait beaucoup de contre bande.  
La tour de la grande eglise est une structure 
extraordinaire,  
mais non achevée, on ruinee,  
un homme gagé y monte tous les jours 
par trois ecaliers ordinaires de bois, qui sont 
horreur, et de qui tomberoit tout autre, excepté, 
peut etre les x en bas, tant 
est ils sont perilleux, et la vue meme me faisoit 
de l'horreur.  
La ville de Venlo est soit sale, et les  
maisons mal propres, au moins l'auberge ou  
j'etois, et l'on m'assuroit, que les autres maisons,  
excepte un petit nombre, etoient pas  
meilleures. L'air y est mal sain, j'en suis party 
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le 29 et arrivé a Roermonde a dix heures,  
ou je fus reçu par mr. le brigadier Van  
Stucken, qui en etoit commendant, avec toutes 
soites d'honneur, et de civilité. Il me 
menoit voir les urselines, la maisons de l'eveque, 
la grande eglise et celle des jesuites.  
L'eveque n'y etoit pas, sa maison est fort 
propre, et il y fait faire de tapisseries, qui  
sont extremement belles et bien travaillees,  
les sept saciemens al al mode de  
l'eglise Romaine en sont le sujet.  
x messieurs de la Cour, de la ville, et  
les peres josuites m'ont fait leur complimens,  

mr. de Stucken x donnoit un diner, bien propre, et des 
bons vins de bourgoigne et le champagne  

j'en partis apres diné, et je suis venu 
par Stevensweert le même soir a  
Mastric, ou mr. Vander Beek, qui y commandoit,  
me reçevoit avec toutes soites de  
respects et de civilité, a la decharge de  
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beaucoup de canon, ce qu'on avoit fait aussi 
a Venlo et Roermonde tant en entrant, qu'en  
sortant.  
Mr. Ardes, qui est commandant de Stevensweert,  
m'y recevoit fort obligemment, et il nous presentoit 
un verre de vin de champagne, qui etoit 
excellent.  
Mess. les magistrats de Mastric m'ont fait leur 
complimens, j'y ay resté le mardy, et j'ay diné 
et soupé chez mr. le bourgemaitre termes,  
qui est le plus obligant homme du monde,  
et oncle maternel de feu mon beaufils van  
den Heuvel, commissaire instructeur et echevui 
a Mastright, ou j'ay appris la  
confirmation de la defaite 
des François par l'armée des alliez, commandée 
par my lord duc de Marlebourg et par mr.  
d'Auwerkcik, dont voicy le detail, ou la  
relation, et le plan, comme on l'a imprimé 
a Bruxelles.  
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la defention de l'armée des François etoit si  
grand, que par la ville de Maastric s'en allerent 
par deux jours, plus que mille deserteurs, la pluspart 
Allemans, qui avoient deffeinde 
se rendre chez eux, et il est bien certain que  
toute l'armée de l'ennemy est casi ruinée, et  
l'on verra que ce coup luy fera fatal. Car 
nous avons depuis mis guarnison a Louvain, 
a Malines, a Lire, et a la capitale Bruxelles,  
et il y a bien de l'apparence que les autres villes  
suivront ces exemples, les François etant 
hays par tout ce pays extiemement.  
Je suis parti de Mastric le 27 et suis venu 
au midy a Tongres, ou les magistrat me fit ses 
complimens, et j'arrivais au soir a Saint 
Trou en Latin sanitus 
trudo, et j'allais loger dans l'abbaie.  
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les religieux, qui sont de l'ordre de St. Benoit,  
me recuvent foit obligemment et nous donnerent 
un bon souper. Mr. l'abbe, dont le nom 
est x etoit malade et les religieux 
me menerent voir ce su'il y a de remarquable.  
Il y dans l'eglise un cercuil d'argent d'oré 
ou le corps de ce saint se conserve, il est mis 
sous u x et l'on y monte par vint  
ou plusierus degrez. L'on m'y montroit  
une eglise souterraine ca si, ou s'etoit fait la  
premiere preche par les reformez en presence 
du prince d'Orange, comte d'Egmont 
et d'autres, et ou l'on fit l'association  
pour maintenir les droits et les privileges.  
Il u avoit dans l'abbaie une cloche, qu'on  
sonnent, quand on devoit diner, ou l'on avoit 
mis cette legende: vox mea, vox grata 
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cibaria dico parata. je m'en suis allé vois 
la bibliotheque, ou il n'y avoit pas beaucoup 
de rare. Beda etoit peint au dessus de la porte 
e ce distique me le fit connoitre,  
focundat serptes arentes Beda Britannes  
scilicet exfi austas e cruce fundit opes.  
Il y avoit un ms. de Flavius Josephus en Latin 
dont le commencement etoit: incipit liber primus 
Falvii Josephi historiarum antiquitatis ludaica 
et les 20 livres des antiq. indaiques avec les 
71 livres de sept libre de la guerre des juif y  
etoient.  
Il y avoit un diploma du pape Alexandre au 
conmencement,  
dont voila le principe: Alexandre 
puropus, servus ferrorum dei, dilectis filius 
wirico abbati sancti trudonis quesques fratribus 
ce diploma etoit soiycrit par diverses carderaux,  
le pape a la teste: ego Alexander Catholice 
eusesice episcopus.  
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Il y etoient a la fin deux diplomes de deux  
eveques de Liege: dont le premier commencoit  
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ainsi: Henricus Eules, leodiensis episcopus 
ad wedericum venerabile abbatems trudonis 
et etoit daté de l'an 1171. Le lecons commencoit: 
Rudolph episc. Leodien ad wedericum  
 etc: anno 1177 regnante Frederico 
glorioso Rom. imperatore.  
Je suis partis de St. Trou le lendemain, et  
je pris mon chemin par sont Leeuw, qui  
est une tre foite place, environnée des marais 
exeptée une attaque qui est a la poite 
l'on y entre venant de St Trou le ciois qu'on  
la pourroit faire inexpugnable, quand il y 
avoit assez de guarnison, munitions et virres 
et je m'etonnois, comment le commandant 
l'ait pu rendre au Estats en l'an 1705 
sans fair la moindre defense et sans attendre 
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un coup de canon.  
De la je suis  venu a Tirlemont, on Thienen,  
qui est demantelée, mess. du magistrat et le grand 
maire m'ont venu voir, et au soir je me 
suis rendu au Louvain, et loge dans l'abbaie 
de Ste. Gestruid, ou il n' y a rien a voir, que  
un grand bastiment. L'abbé n'y etoit pas,  
mais a Bruxelles, ou les Estats de Brabant 
j'etoient assemblez, pour faire le ferment du  
roy Charles III.  
Louvain est une grande ville, mais il y a beaucoup  
de terrain vuide, mess. les bourgemaitres,  
qui me saluerent, m'assuroient, qu'elle avoit este 
toute batie, et que le negoce de draperies en etoit  
la causse. Qu'il commencoit a se diminuer,  
et que les artisans se transpoiterent en Angleterre 
dans l'an 1516 q'au paravant  
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les artisans en etoient en si grand nombre 
que les magistrat faisoit sonner la cloche 
a onze heure et demy pour advertir les  
enfens de se retire chez eux, de peur  
qu'ils ne fussent pas foulez par les x apprentif,  
et les autres manufacturez, qu'en  

l'an 1720 la ville etoit desja 
foit dechue de sa splendeur, qu'on trouve 
dans les places vuides des fondemens des  
maisons, marque certaine, qu'il y ait en  
des bastimens, et ils adjoutoient, que la ville 
etoit si florissante, qu'on avoit delibere 
devant l'annee fatale, d'entendre la ville  
et de la faire la moitre plus grande.  
L'université la rend a cette heure celebre 
et il y a beaucoup de colleges et les rues  
sont pleines des professeurs, religieux et  
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etudiens. La cathedrale dedicé a St. Pierre est foit x  
et tres bien batie, ou il y a a la mode de ceux qui la 
frequentent, beaucoup d'autels, des tablaux, de statues et  
autres ornemens. Elle est vis a vis de la mayor de ville 
qui est d'une belle architecture par dehors, mais les 
chambres 
et appartemens sont mal rangées et mal propres 
La halle merite d'etre vue comme aussi l'eglise des 
jesuites.  
La premier est un grand batiment, ou se faisent 
les promotions, et j'y en rencontray une quand j'y 
etois pour la voir. Je m'y arresta un quart d'heure,  
et l'on me donna une chaise, et mess. les professeurs me 
firent un compliment en Latin et felicitoient mess. les  
Etats Generaux de la victoire apres que l'action etoit 
finie, a qui je repondois dans la meme langue  
en des termes propres au sujet en louant 
entr'autres l'université dont la renommée avoit este 
en tout temps si grande, et qui etoit saustenue encore 
par des habilés gens.  
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Il y a des chambres ou auditoria pour la theologie et le 
droit canon, pour le droit civil, pour la medicine, et pour 
la 
philosophie, et sous qui les belles lettres sont comprises,  
mais il me confesserent, qu'elles etoient casi eteintes 
apres 
Lipse et puteanus et lecors dsciples 
L'on commençoit a retablir la bibliotheque qui sera mise  
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dans une belle place, mais le plus singulier, qu'il y avoit, 
x  
cinq corps baumez par le celebre mr. Bils, les Etats 
de Brabant en avoient donné 22000 francs et c'est 
asseurement  
une chose digne d'etre vue, ces corps se sont conservez 
comme au naturel, il y quatre hommes et une femmes 
toutes d'une famille, et pendues excepte un homme 
qui est mort de la x et l'on peut appliquer a 
eux ce que dit un valet don plautus crux  

l'eglise des jesuites est tres belles tant par le dehors que  
par le dedans, l'on en pourroit faire une livre si l'on  
voudroit faire registre de tous les autels, tablaux, statues  
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et tout ce qu'on y rencontre de Geau dans une 
grandissime  
quantité. La chaire est un chef d'oeuvre, l'histoire 
du paradis y est representée, et travaillée si artistement 
qu' 
on voir la douleur sur les visages d'Adam et d'Eva, 
quand 
ils etoient chassé du paradis. Mais ce qui me 
choquoit foit, c'etoit que sur le dez de cette chaire, l'on 
avoit mis Marie tenant la croix et le petit Jesus, comme 
ils parlent, as ses pieds, pour marquer qu'elle avoit 
vaincu 
le diable, conculcavit caput serpentis, ce qui est degrader 
Jesus 
Christ et ses merites, par qui seules nous somme 
pourtant 
sauvez. Et a cette occasion  
l'y ay la riviere de Deile dont on a parle autant 
l'annee passee elle est rapide et a des gords bon hauts 
en est jaunastre principalement quand il y tombe de la 
pluye 
a cause de la boue de ce couleur qui y decoule par des 
torrens.  

Je suis venu a Bruxelles, le 29 mey au soir et j'ay en 
d'etre 
visite des diverses personnes de qualité le lendemain  
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le premier etoit le marquis de Deynse gouverneur de la 
ville pour son particulier, depuis vinrent les deputez des  
Etats de Brabant et de la vide, les premiers etoient mr. le  
baron de Pallant, abbé de St. Gertruid a Louvain, mr.  
le com de Fournay, comte de Krichenborgh, et les 
secondes 
mr. van den Broek tous deux pensionaires de la  
ville. Ils me firent des grands complimens, demonderent 
la protection de l'estat et  
je les ay remercie de l'honneur qu'ils me faisoient 
et assure que mes maitres ne desiroient autant que  
le bonheur et la tranquillité de ces provinces.  
L'eveque de Malines qui etoit de la maison de comtes 
de sois me fit ses complimens apres et il me proit de 
vouloir parler aux autres deputez pour donner ordre 
que les soldats ne fissent pas de insolences jeudy qui 
vient a la solemnele procession du s. sacrement,  
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et qu'on les voudroit placer sous les armes a les portes ou 
dans le lieux par ou le venerabile ne passoit pas, ce 
que j'ay promis de le faire, et certainement la politique 
le demandoit, puisque la moindre insolence qui se fait 
voir 
dans un tel jour, aigreroit les esprits des bourgois et les 
mal  
intentionnes insinueroient a eux que nous estions venus 
a perdre leur religion: et jay donné ces ordres a mr. x  
le nonle de pape vint aussi son nom est Jean Baptiste 
Bossy, il est foit obligeant et il me parla des l'affaires 
de mr. Codde me priant de vouloir faire autant qu'elle 
fust finie je suy fis des complimens dus z 
son caractere et je l'assurois, que je le voudrois bien, 
main  
que n'etant pas un membre de mess. les estats d'Hollande 
je n'y pouvois rien faire quoyques je souhaitasse que  
ces desputes fussent finies. Notre conversation tombort  
de la surne amis de Rome, dont il connoissoit quelques  
uns, ils etonnoit que j'avois une correspondence 
si entendue et me proit de le recevoir entre x  
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ce que je disons m'etre trop d'honneur, enfin 
nous nous separantez, contants de notre conversation et 
il me felicitoit de l'estime que le pape fasoit de 
minilinations  
pour l'etude des belles lettres. Car je luy 
avois conte que les somilier de Clement XI m'etoient 
envoiees par me. Maghabecqui, qu'il si soit mes lettres 
qu'il  
en avoit tiré de sa propre mains quelques passages et 
enfin qu'il avoit donne ordre que toutes les lettres que 
j'escrivois au scavans, lui seroient envoiees ce qui est 
affairement 
un grand honneur.  
Don quicot qui a este envoye extraordinaire a 
la haye, quand j'avois l'honneur d'y etre depute 
ordinaire a l'assemblée de mes. les estats generaux, nous  
renouvellaines notre amitie et il me dit mille choses 
obligeantes 
a qui je ne manquois pas de repondre 
reciproquement.  
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nous rencontramer mr. le Comte de Clermont, mr. le 
Comte 
d'Erps, et le duc de Mordragon, et d'autres 
Le 18 dimanche, nous vimes la procession solemnelle, 
qui se fait toujours en ce temps la a l'honneur du saint 
sacrement des miracles, et nous avions l'honneur apres 
que mr. le prince d'Hornes nous donna a 
diner, et nous y trouvions outie mr. le comte son fils;  
mr le prince d'Eversberg, mr le comte de Maldeghem 
et mr. le baron d'Itter, et au soir je m'en allay 
au parc promener, ou je rencontrois beaucoup  
de dames et de seigneurs, qui etoient de ma 
connoissance,  
et avec qui je me promenois jusqu'a neuf heures. 
Quant a la procession, so origine se lit dans la deserption  
de Bruxelles faite par mr. puteanus, dans 
Guiccardin et d'autres, comme j'ay dit auparavant 
je crois qu'un autsieur moderne se trompe quand 
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il met l'origine au temps du duc d'Albe, j'ay pourtant 
la vouloir mettre icy, pour voir la conformile et la 
difference de ce pretendu miracle.  
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l'ay vu, comme je vien de dire, cette solemnile, et voila 
ce que j'en ay observé.  
Une croix faisoit l'ouverture du theatre qui etoit suivre 
des beaucoup des pairs des moines, qu'on appelle 
minsmes,  
et il faut observer, que ces et les autres moines etoient 
cotoiez des femmes, qu'appelle chez nous cloppes et 
d'autres.  

De la venoient les capucins et a leur teste comme des 
autres 
ordres, qui suivoient, etoit aussi une croix de bois, ornée 
des marques de la passion de nostre saveur.  
Les bagarden precedez d'une croix d'argent, ou argentée 
occupoient le troisieme lieu, ils sont de la troisieme regle 
de 
St. François, qui etoit peint dans une banniere pendue a 
la 
croix, ils etoient trente.  
IV estoient le augustins, au nombre de 47 personnes 
V les dominiquains au nombre de 48 
VI les grands carmes, livevrouwen broers, 38 
VII les recollets ou minimes 29 
de la siuvoient les 7 parochies, dont la premiere 
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se nommoit de Sainte Catharine la 2 finis femes 
3 de Saint Nicolas, 4 Saint Guerix ou Gaufericus, qui  
n'este un archeveque de Cambray, 5 de la chapelle de  
Notre Dame 

Les preties et d'autres etoient ornez a leur modes, et  
quelques parochiaux suivoient. Aiant chacun a la main  
une torche de la cire blanche allumé.  

Les confreres venoient apres qui etoient du Saint sang,  
2 du venerable de la grande eglise et des petits garçons 
poitoient d'etendars, ou etoit peinte l'histoire du juif.  
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Les ambaghten suivoient au nombre de 46 dont j'ay 
marque quelques rens, wynkopers, pleckeren of witters 
van de huysen, brouwers, raemakers, barbiers, 
schoemakers,  
schoelappers en huyevetters, bleyhers, leertauwers,  
mandemakers, drooghscheerders, laekemakers,  
hoedemakers, kuipers, timmerluyden, metselaers,  
stangemakers, sweertvagers, holologie maekers,  
brouwers, mullers, brouwers, lakensnyders, cremen,  
tinnegieters, silversmeden, fruitverkopers, schippers,  
groenvis of riviervisverkopers, zeevisverkopers.  
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de la siuvoient le 5 gildens, schermers gilde  
qui etoient tout vestus au bleu avec des galons d'argent 
dont l'electeur de baviere bus avoit presents quand  
il fust fut roy.  

2 caluvriers gilde 
3. hantbooghs gilde 
4. voetbooghgilde 
5. St Joris gilde 

Ces sont des schutteries, qui tiroient au peroquet, et 
chacun avoit son roy, habilé d'une robe noire aiant 
l'au cou un x  d'argent dependant sur la poitrin 
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mess. du magistrat venoient apres, et ils etoient suivis 
des conseillers, et enfin marchoit la parochie de  
Sainte Gudule, les capellans, les chanoines de cette 
eglise et les parochiaux, et pour conclusion le sacrement 
des miracles, poite. Sous un grand et riche 
dez par le doyoen de S. Gudule, a cause que 
l'archeveque 
de Malines etoit abssent, et ce venerabile,  
comme ils parlent, etoit suivis d'une foule 
d'hommes et des femmes.  

Il este a remarquer en general, que ces metiers et 
colleges 
avoient chacun devant eux deux marques de ce qu'ils 
faisoient et vendoient, et cela de bois missier une pique, 
ou 
baton assez long, que ces marques etoient assez bien 
travaillez,  
d'orez ou argentez, ce qui faisoit un assez belle  
vue.  
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Le 19 lundy mr madame et mademoiselle van den Berg, 
moyets 
mr. Hulst, Rouse, Foulon le jeune et d'autres partirent de 
Bruxelles avec l'abbé de St. Gertruid pour aller a 
Louvain, ou 
a cet obligeant abbé nous avoit pris de venir et de loger 
chez luys il nous trait la tres bien, et mess. du magistrat, 
mess. les professeurs, et en particulier ceux qui 
professoient 
les humanitez nous firent leur complimens, le magistrat  
en Flamand, les professeurs en Latin, a qui je, comme le 
premier, repondois dans les memes langues et je m'en 
aequitois 
sans me flatter, assez bien, au moins j'avois l'approbation  
et de ceux a qui je parlois et de ceux qui y  
assistoient en assez grand nombre et quelques uns des 
professeurs  
etoient etonné que je parlois si promptement et  
nettement Latin; comme ils m'ont tegmoigné depuis  
le magistrat nous honnoit de dix huit grand pols  
vin, dont nous fimes present a nos malades et a l'x  
nous sommes allé a Hevre, apres le diner pou y voir le  
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X les moines, avoient aussi quelques pen des medailles 
qui ne valorent pas grand chose, et ils dirent qu a la plus 
tant 
tout en ville, qt qu'elle etoit un des 30 deriers pour qui 
notre seigneur etoit vendu, je les questionnois sur  
ede et a ce qu'ils m'informerent, je crois que ce devoit 
etre un tetradrachme des Rodiens, qu'on debite 
ordinairement pour cela, et voila comme de la meme 
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parle l'autheur des  
additions a Guiccardin: in sacello, varia ornamenta 
admissam 
nummus ibidem ostentidir qui exnumero ducit  
corum, quibus salvator venditus, magnitudine ballonis 
sed pondere dimidu imperialis: attera parte caput 
humanum 
(ouy du soleil) altera flos cu epigraphe, poaion 
foite quod in insula Rhodo ex argento fuertit 
facta talis moneta, et therosolymis usurpata in 
quotidiano usu et mercimonus.  
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on nous assuroit la que les François avoient avandonne 
les petites fortresses sur l'escaut, qu'ils s'etoient retiré 
aprez 
avoir abandonne Cortryk, derriere Ryssel et Mene qu'ils 
avoient 
resolu de mettre les debris de leur armee dans les  
places fortifiees, que les Espagnols s'en etoient separez 
et 
qu'on croioit, qu'ils se declareroient pour le roy charee, 
comme 
avoient fait la guarnison de la citadelle de Gand,  
qui etoit de 500 fantassins et qu'ils ont fait cela, exceptez 
trente ou quarant.  
Le lendemain la feste finie, mess. du magistrat nous  
prierent par leur deputez a diner le vendredy et puisque 
l'armee se fevoit aller camper a Nevel trois lieues de  
Gand, nous nous y rendimes et fumes traitez 
admirablement 
bien dans poisson et dans vyande, et a quatre 
heures nous poursuivimes notre chemin, et nous  
arrivamus a sept heures au camp. L'on nous fit voir 
Gand la maison de ville, dons les appartemens sont 
assez beaux, et principalement le grand salon en haut,  
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mais a propos de Louvain, voila un epigramme, qu'on  
a fait sur la dernier fortune de cette ville, et qu'on  
m'a envoié de la Haye.  

In loranium captum 

Urbs in finctinus longe celeberrima terris 
multum illibata virginitate tumet 
monia belligera jactat non vuta minerva 
auxilio, et mailem consenuisse putat.  
Post Gallum admittit, sed comperit esse caponem,  
nunc manet integra virginitatis honor 
dicite vos medici, perut eui masuila virtus 
possit an intactam primus inare viam 
sic ego: castrati ceciderunt agmina Galli 
urbs Anglum et Batavunt sentit adesse viros.  
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et j'ay bien voula parler d'une taille douce  
qui est mise au commenument d'un livre dont le titre 
est: premier volume des antiquitez de la Gaule 
Belgique, Royaulme de France, Austrasx et Lorraine, 
avec 
l'origine des duchez et comtez, de l'ancienne 
et moderne Brabanly, Tongre, Ardenne, Haynau, 
Mozelare,  
Lotreich, frlandres, Louvain, Yvaudemont, Lainuilles,  
Namur, Chinu, et autres principautez. Extraictes soubz 
les vies des eveque de Verdun, ancienne ceté d'icelle 
Gaule, par mr. Richard de Ivassebourch, archidiacre 
de la ville de Verdun, avec plusieurs epithomes et  
sommaires, es vies de papes, empereurs, roys et 
princes, dessuditz, depuis Jules Cesar jusques a  
present, 1599 a Paris.  

La peinture nous representoit Marie tenante de sa  
droite une fleur, et sur le bras gauche le petit 
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Jesus, ayant dans sa main le monde orné d'une crois 
tant la mere que le fils etoient couronnez d'une couronne 
a fleurs de lis, et a l'entour d'un nimbe, et Marie 
mettoit son pied gauche sur la teste et le pied droit 
sur les dos d'un dragon aile, au dessus etoit ce vers 
sum quod eram, nec eram quod sum, nunc dicor 
utrumques  
christi feram pietatis heram cole me genctumque  
et d'un coste de la teste x mater christi,  
de l'autre x  mater dei, a la droite etoit  
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peint un prestere ou dont de la bouche soitoient ces 
paroles, dignare me laudare te virgo sacrata drinichi  
vutulem contra sigtes tuos, a la gauche trois  
pairs des prestres avec ces trois legendes monstra  
te esse matrem: sumat per te preces: qui  
pro nobis natus, et au dessus de ces trois  
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legendes, tulit esse tuus, et a dessous de cette 
peinture: hac contrivit caput serpentis antiquique 
sola cunctas hareses interemit: et virgo per 
manens deum et hominem genuit, et plus bas 
representation de l'image de notre dame de  
Verdun, ordonné par Saint pulchrone, cincquieme 
eveque d'icelle cité selon le decret du concile de  
Calcedoyne: ou il fut present quand les sacrefics 
contre la vierge Marie furent cofondues, et 
decreté que desormais seroit appellée x  
et x c'est a dire mere de christ et mere  
de dieu en l'an de grace 452.  
c'est asseurement dethroner Jesus Christ et donner 
a une creature notre redemption,  
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le me chagrine, quand je vois des telles profanations,  
et cela d'autant plus a cause, qu'elles n'ont nul fondement 
dans, l'ecriture sainte, ni dans les ecrits 
des premiers siecles du Christianisme, car tout la monde  
est d'accord, que c'est le plus grand abus de la vulgate,  
ipsa conteret caput serpentis, et non theologiens 
ont prouvé si clairement et par des raisons si  
invincibles, qu'il n'y a rien a redire, et que les plus 
eclarez des catholique romains, les contessent eux  
meme.  

Je ne mele pas de disputer sur des telles choses 
mais je demande au ceux de la dite communion, 
d'ou vient, que ny l'ange Gabriel, ny les evangelistes,  
ny les apotres, ou y meme Jesus Crist 
suy meme n'en aient rien dit, et que notre divin 
sauveur s'ait plustost servy des termes en  
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sant de sa bienheurense mere, qui y sont tout a  
fait contraire, l'ange dit a Marie tu est benie entre  
les femmes, tu concevras en ton ventre 
La meme ange dit a Joseph elle enfentera u fils ettu 
luy donnera le nom de Jesus, car il sauvera son peuple 
de leurs pechez: asseurement il etoit temps icy de dire 
elle sauvera son peuple, si Marie a tant de part a la  
contrition de la teste du serpent, comme cena de la 
commanion 
de Rome nous le venlent persuader.  
Jesus Christ a parlé: de sa mere, comme tout jeune 
dans le temple, luc. 2, 49, et il leur dit, pourquoy est 
ce que vous me cherchiez, ne saviez vous pas, qu'il me  
faut etre occupé aux affaires de mon pere, et annoçes  
de Cane en Galilée lean 2, 4 qu'y a-t-il  
entre moy et toy, femme mon heure n'est pas 
encore venue.  
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et encore quand on luy desoit que sa mere et freres 
y etoient, je n'ay pas mere ni frere que ceux 

Et enfin, quand notre divin sauveur la recommandoit 
a St. Jean, femme voila ton fils, puis il dit au desiple 
voila se mere, et des cette heure-la le disciple la prit chez 
luy. Dans les actes d'apotres est parle de Marie,  
mais simplement, sans y adjouster le moindte eloge 
et je ne szay si dans tout le nouveau jestament 
soit plus fait mention de cette bienheureuse Marie.  
Or n'est ce une chose la plus etrange du monde 
de ne trouver pas un icta du culte, qu'on rend 
al la vierge, dans tous ces passages, si l'on est damné 
quand on ne mets pas sa salut dan Marie, comme 
l'eglise Romaine croit? Est qu'on se peut imaginer  
une autre raison de se silence, que celle  
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que Jesus Christ, que les apotres n'y ayent jamais 
ppensé. L'ange pouvoit alleguer une si belle raison pour 
persuader mieux Joseph a ne repudier pas sa femme,  
Jesus Christ s'en pouvoit avoir servy pour donner 
a St. Jean plus d'estime pour la mere, est qu'il auroit 

!304



appelle femme, si elle devoit estre adoree et 
honnorée, comme l'on fait dans l'eglise de Rome?  
Au moins je ne puis pas concevoir tout cela, si la  
soustenue de ceux de cette communion et vraye, et  
j'oserois plutost dire que Jesus Christ nous devroit 
avoir annonce un tel mystere, et que les  
apotres et les evangelistes nous ont fait 
un grandissime toit, si nostre bien sauveur  
leur l'avoit appris de bouche. Et je preces 
messieurs de vouloir faire quelque petite 
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reflexions a ces raisonnement 
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Et voila comme en prle l'autheur des additions a 
Guiccardin, annales habent tempore loannis in anno 
1350  
tantum textorum multitudinem siu fuisse, at ad tria imo 
quatus millia teatrinorum in urbe essent: addunt antem 
inique 
textrino opus fusse non minus triginta aut quadroginto  
hommes, qui laram propararent, qui carminarent, qui 
nerens 
aliasque tales operas exercerent. Sed inprimus qui 
fullonicam,  
multis enim ys opus cum mola ista aquaria adeam rem 
aptate tunc nondum in usu: hoi si vera colligit Lipsius ex 
solo illo genere ad centum sexaginta millia in hac urbe 
degisse: unde tanta heic turba fuit, ut cum hora undecima 
signum campana daretur definendi opens parentes 
sollicite 
minores liberos in odes ducerent aut traherent, ne impetu 
et impulsu venentium obruerentur  
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qui etonne sur la rue qui est assurement un bel ouvrage 
bien ordonne, et qui est digne d'etre vu. Nous allaines 
voir 
la citadelle, qui n'est pas grand chose, et ce temps me 
manquoit 
a voir la bibliotheque des Jesuites Flamans, car il  

y a aussi des Jesuites Anglois, qui est une des plus belles 
que cette societé possede dans ces quartiers a ce que 
diverses 
personnes m'ont assuré, j'en suis marry mais que faire 
affaires vont devant et avec cela je ne pouvois pas 
fuiter avec aucune bienseance la compagnie 
nous campanies le meme soir dans et a l'entour d'un beau 
village appelle Nevel et le lendemain a Arsilon arseleli  
n'est pas a compare au premier: il y reçu une 
lettre de mr. le comte de Flodros, qui me fit un beau 
compliment,  
a cause que je luy avois mande comme aussi 
la ville de Deventer, a les grandes et eclatantes nouvelle 
voila en Flamand: het schijnt dat het geluk en  
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de onbedenckelycke victorie hebben gewaght, om in v.  
w. ed. presentie te geschieden en door v. w. ed. ter 
eeuwiger 
gedaghtenis overgebrieft te werden, dont je suis a son 
excellence 
tresobligé et en effet j'ay le premier appris a 
mess. les estats d'Overyssel les particuliaritez, et 
auparavant 
aussi la glorieuse journée de hoghstet sur le Danube 
et cela par expres de Nimmegue ou j'etois alors et ou il 
passoit un porteur des bonnes nouvelles pour la Haye. 
Nous y avons resté par jours et le lundy le 10 nous 
recumes 
des nouvelles qu'Anvers s'etoit soumise au roy Charles 
et que Barcelone etoit suavee. Sa majeste  
ecrivoit cela meme au duc de Marlbourg dans une  
lettre foit obligeante dont il a la copie.  

folio 49 

My lord duc et prince par ces peu de cignes, que  
vours recevrez avec celle du 10e de ce mois, j'ay bien 
voulu 
vous donner part d'une nouvelle jaye, que j'ay de voir 
ma ville de Barcelona tout a fait delivréé du siege.  
jamais retraite se fit plus precipitensement, que celle que 
les ennemis viennent de faire nous aiant laisse une 
artillerie de 140 pieces de bronze et d'un nombre 
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prodigieux de toutes sortes d'ammunition de guerre et de 
bouche, qu'il paroit incroiable.  
Je ne doute point que vous serez d'autre pait informé des 
particuliaritez de ce siege, c'est pourquoy je raccouras 
la presente en px dieu qu'il vous aret 
my lord duc et prince en sa sainte gas de Barcelone  
ce 12 de mey 1306 Charles  
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et nous en tegmoignions notre joye par la decharche de  
toute l'artissene et musqueterie par trois fois le meme 
soir, ce qui faisoit un bel effet.  
Le duc partit le lendemain a la Haye, par un 
ordre expres de sa majesté la reine d'Angleterre, et nous 
a Bruxelles par l'ordre de mess. les estats generaux,  
pour y parler avec les estats de Brabant vers de leur 
finances,  
gouvernement et l'entretien des troupes.  
Car dans cette grande revolution beaucoup des troupes 
Espagnoles 
et Walonnes reconnaient le roy Charles, et il etoit 
necessaire qu'on prevoioit a leur subsistance les six 
bataillons 
Espagnols, qui etoient a Anvers avoient pris ce party 
avec 
le gouverneur x et les six françois  
devoient sortir avec quatre pieces de canon, et d'autres  
marques d'honneur, et etie conduits a Quenoy.  
Les estats de Flandre reconnuent le meme jour 
le roy Charles pour leur legitime souverain, et  
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nous x solumes avec mylord duc et le velt marschal mr. 
d'auwerkerke  
d'occuper un grand detachement un poste  
foit avantageux proche d'Ostende et de Meupoort, dont 
le 
nom est Placendal, et d'attaquer ces deux places aussi 
tost 
que le gros canon seroit arrive 
A propos de mr. d'Auwerkerke, il n'estoit pas trop 
content 
d'une lettre que mess. les trois deputez avoient escrite a 

mess. les Estats Generaux du camp de la victoire, ils y 
parloient 
ainsi.  
Mr. d'Auwerkerk en grondoit, quand nous etions a sa 
table 
samedy le neufieme je ne veux pas decides s'il a raison 
ou 
non, mais je suis persuadé qui il vouloit aller de pair 
avec mylord, et qu'il jugoit que son nom devroit etre 
mis immediatement apres celuy duc, ou qu'on luy devoit 
attribuer la glaire de cette belle action, comme qui 
commandoit l'aile gauche, le duc, le premier mouvement 
de cette glorieuse action, etant au commencement a la 
droite, j'en laisse le jugement aux autres et je ne suis 
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pas assez fin a en pouvoit decider quoyques je seache 
bien que le rangemens des mots fasse fort souvent une 
grandissime difference.  
Le dimanche la preche se fit chez moy, mess. les autres  
deputez, etant scrupuleux de la faire faire chez eux, a 
cause qu'ils avoient occupé la maison du curé du village 
pour ne pas donner du scandale, ce que je jugois 
pourtant 
de n'en pouvoir pas arriver, mais je me donnois a leur 
raisons, et les voix des trois valent plus que celle 
d'un, qui n'estoit pas avec eux et qui se divertissoit 
avec les bons amis apart, et c'est de la que nous eumes 
quelque fois des petites contestations,  
comme entr'autres une, dont je dois parler  
il fut resolus devant Anvers s'etoit rendre, d'y envoier 
des 
troupes et de tirer six regimens de la Flandre, ce corps 
etoit composé de nos troupes et l'on y mit un  
general Anglois, qui n'estoit pas de jour, mais qui  
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avoit fait passer son tour, et le vouloit reprendre a cette 
heure, je ne scay que la discipline militair en dit mais 
quoyqu'il en soit, je croiois que ce devroit etre un 
general 
de l'estat a cause que ce corps etoit compose des troupes 
de 
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leur hautes puissances, l'en advertis un jour apres 
cet ordre, mess. les deputez pour y penser, quand cela 
arriveroit apres, mais ils n'y firent pas beaucoup de 
reflexion,  
ni aussi sur ce que je disois, qu'en devroit selon la 
resolution 
de mess. les estats x tacher de mettre 
des commandans de nos offiers dans les places qui 
se rendoient, et ils me dirent, que nous etions comme un  
corps, qu'il n' y avoit point de difference entre Anglois et 
Hollandois,  
que le duc declaré, que sa majesté ne desiroit une 
pouce de terre en ce quartiers, et que par consequent le 
tout 
seroit remis au roy Charles, et que nos gens y tiendroient 
quarnison, pour les maintenir, et defendre.  
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nous partimes donc le septieme du mois de juin 
a un heure et nous nous rendimes a Gand, ou les  
deputez de mess. les estats de Flandre nous donnerent 
une 
belle collation a la maison de ville ce que nous fit y 
rester 
a minuit. Nous parliames cependant avex eux de 
l'entretien 
des troupes qui s'etoient mis au service du roy Charles 
et ils promirent d'envoier leurs deputez a Bruxelles,  
pour en parler avec les estats de Brabant.  
Le lendemain au midy nous estions au midy a Alost 
ou nous fumes complimentez par le magistrat et nous 
sommes arrivez a Bruxelles a sept heures du soir 
sous une eforte de centcinquante cavalliers 
et drajons.  
Nous entendimes en chemin faisont de mr 
general Anglois, sue ceux de Dendermonde avoient fait 
couler les eaux et que par consequent ils n'avoient pas 
dessein d'inonder les alantours de la ville, que les  
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Bourgois etoient postez a reconnoistre le roy Charles 
et que cela se feroit selon toutes les apparences aussi tost 

que la ville seroit blocquée, qu'il y avoit pour guarnison 
deux 
bataillons françois et trois Espagnols, que le gouverneur 
etoit 
fort malade et peutetre desja moit, ayant en hier 
a la mode de l'eglise romaine une chandelle dans ses  
mains.  
Nous avons jugé neccessaire a depecher un courier a mr.  
d'Auwerkerk d'Alost, a son qu'il veuille donner ordres 
qu'il y puissent entrer un ou deux batallions de nos  
troupes, pour executer les ordres de nos maitres, dont  
j'ay parlé auparavant et j'estois fort aise, que  
legues commencoit gouter mes raisons qu'ils avoient 
trouvé bon, de ne suivre pas auparavant je laisse aux 
autres si j'ay en raison ou on mais voila la resolution  
que nous a esté envoié de la past de mess. les estats 
generaux,  
qui decidera l'affaire:  
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le recontrois en chemin la coche, qui va ordinairement 
entre Gand et Bruxelles, c'est une machine assez 
singuliere,  
il y a un chaise ou carosse au milieu, on se peuvent 
mettre 
huit hommes au moins, et par le devant et derriere deux 
grandes corbeilles pour parler ainsi, de twygh ou sont 
aussi 
assis en chacune quatre hommes au moins et ou l'on peut 
mettre des balots, j'en etois etonné et en la regardant, je 
jugeois 
que cela etoit assez commode.  
Le meme soir nous sommes arrivez a Bruxelles, et le 
lendemain  
nou fumes complimentez par mess. les deputez 
des estats de Brabant, et par le magistrat de la ville en 
corps 
qui nous regalerent de 24 grands pots de vin dont nous 
fimes present aux soldats blessez et malades. Tous  
les gens de qualité nous saluerent, ou nous firent faire 
leurs complimens par un de leurs gentilhommes,  
et de ce nombre estoient mad. la ducesse de Soissons, 
mad.  
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la comtesse de'Arembergh, la princesse d'Egmont et 
D'hornes 
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nous avions dessein de les assurer de nos services, mais 
les affaires de nous l'ont pas permis, et nous les fimes 
complimenter par un brigadier, qui etoit avec nous.  
Nous avons eu avec mess. les deputez des estats 
beaucoup 
de conferences pour regler les finances et l'entretien des 
troupes, qui s'etoient sousmis au roy Charles et qui s'y 
soumettroient 
encore, et pour mettre ordre au gouvernement,  
mais nous trouvomes les sentimens la dessus si partagez 
que nous avons jugé necessaire d'en escrire a mess. les 
estats  
generaux, et d'envoier a la Haye, monsjeur 
Hulst, qui avoit assisté aux conferences, et qui etoit 
enforme 
de l'intrinsique de ces menées. Nous jugeames pourtant 
qu'on devoit retablir le conseil d'estat, qui avoit esté 
a la teste des affaires, quand il n'y avoit pas un 
gouverneur 
et j'estois advis qu'on le devoit faire, et en 
attendre l'approbation de nos principaux, mais les autres 
deputez etoitent trois scrupuleux, a cause que la resolu 
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par qui nous etions ardonnez d'aller a Bruxelles, nous  
authorisoit seulement a en faire rapport. le croiois 
pourtant 
qu'on pouvait faire cela a cause qu'il etoit tres necessaire 
d'etablir 
un gouvernement, e que mr. Goes, envoyé de la maj.  
imperiale y devroit venir, qui sans doute s'en meleroit, 
et qu'ainsi nous en serions exclus.  
Nous avons pourtant ordonné que les deniers, qui etoient 
entre les mains des receveurs, de seroient emploiez  
a l'entretien des troupes susdites, ce que les estats on 
promis 
de faire, jusque que le roy Charles y auroit mis d'autre 
ordre.  
Samedy le 12 de juin nous sommes partis de Bruxelles 

et mess. les estats d'Alost nous donnerent dans leur 
maison publique a diner, et nou firent beaucoup de 
civilité 
nous arrivames au soir a Gand, et nous en partimes le  
lendemain apres midy pour l'armee, ou nous arrivames  
fort tard a cause de beaucoup de depeches que nous 
etions  
obligez de faire.  
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le chemin entre Bruxelles et Gand etoit plein des voleurs 
et de parties reglées, nous en primes huit proche de la 
maison,  
dont l'enseigne est, Carel houdt de lanterne, qui etoient 
meme a l'armee, il y avoit une entre Alost et Gand, de  
150 hommes, a ce qu'on nous dirent les paysans, un 
cavalier 
Anglosi tiroit sur eux, et de la ils nous saluerent de 
quelques 
boulets, et blesserent le cheval d'un de nos dragons  
mais aiant reconnu que nous avions des pasports, ils ne 
firent 
pas d'avantage, et nous ne voulumes pas que notre 
convoy donna dessus, pour les ne pas violer 
le lendemain, 13 du mois nu sommes retourné a l'armée,  
et il y fust resolu le 14 qu'on tacheront de prendre 
Nieuport et Ostende, que mr. le marechal d'Auwerkerk 
commanderoit le dorps, qu'on y devoit emploier,  
qu'il seroit compose de 40 bataillons et 30 esquadrons 
partie tirez de l'armée partie de Flandre, que mess.  
de Collen et Gossinga s'y rendroient pour avoir soin  
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de tout ce qu'y feront necessaire, et mr. d'Auwerkerk 
partit 
pour cet effet a mercredy et mess. les deputez a jeudy 
bon matine l'on recut cependant mercredy nouvelles que  
le fort de Plassendael s'etoit rendy apres avoir tiré la 
dessus 
deux canons, que la guarnison s'etoit rendue a 
descretion,  
et qu'elle etoit composée de 250 françois sous le 
commandement d'un lieut. colonel et que personne ne 
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pouvoit pas comprendre pourquoy cele s'etoit fait si 
tost, a cause que le fort etoit au moins de quelques 
defense,  
et que par sa prise l'on se rendit maistre des ecluses 
Mr. de Renswoude et moy restames a l'armee jusques  
au jeaudy, ou nous etions obligé d'aller avec mess. Van  
den Berg et Hop, qui y etoient arrivez le jour auparavant 
a Bruxelles, pour y regler le gouvernement et 
les finances. Devant partir mylord duc et nous deux 
partagemes les drapaux et les estendaits que etoitent  
prises sur les françois dans la glorieuse bataille a 
Rameney 
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(intermezzo)  

il y avoit neuf etendant 1 un blanc avec un soleil 
de chaque cote, qui etoit de la premier compagnie de la 
cavalerie 
de la maison du roi. 2 un autre dont il ne restoit presques  
la alnce aussi de la meme compagnier, 3 un verd, 
semblablement 
avec un soleil de chaque cote, aussi de la maison  
du roi, 4 un autre verd, melé de blanc, du regiment royal 
avec un solei d'un cote et ces mots, nec pluribus impar 
et de l'autre trois epees perçant un agne avec cette devise 
malo pati quam fodari. 5 un rouge, de la maison du roi, 
avec 
un soleil d'un cote et la meme devise, nec pluribus impar 
et de l'autre cote une aigle avec ces mots, sic itur ad 
siostes 
6 deux blancs du reiment royal avec leur devise, nec 
pluribus 
impar d'un cote et de l'autre un mercure a cheval avec 
ces mots, terraques marique, 8 un blanc representant de 
cote 
et d'autre, une tempete, melée de tonnerre et eclairs avec 
ces paroles; que jubet iratus jupiter 9 un bleu avec la 
croix de Bourgogne d'un cote et de l'autre Notre Dame,  
qui doit etre du vieux regiment Espagnol de Tonlongeon:  
et encore x pour tant des gardes des electeurs 
de Baviere et Cologne, que de villars, reg. roial, 
Suisse, François et autres.  
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tirames au soit, et chacun avoit 29 drapaux 
et neuf etendaits, la pluspart de la maison du roy 
qui y avoit esté defact presque entierement, non obstant 
que les gens qui la composoient etoient munys de  
cairasses sous leurs justes au corps, ce que les françois  
avoient commande de pratique aupres la journee 
d'Hoekset 
les tymbales, qui etoient en grande quantité ont 
eté laissez aux regimens qu'ils les avoient prix. Mon 
cousin  
le capitaine, Verhoesset adjoustant de mr. le general 
lieut. dedem fust choisy 
par mr. de Renswoude et moy, a aller avec ces depouiller 
a La Hague 
pour les presenter a mess. les estats generaux.  
Je suis party de l'armée avec les autres mess. apres diné 
et nous sommes venu au soir a Gand, ou je logois 
a la teste d'or, ou etoit mon beau fils, mr. le baron de  
Broekhuysen, sr. de Groote Weede, qui avoit esté obligé 
a  
quiter l'armée a cause d'une fievre, je l'entrouvois 
dieumercy,  
delivré, mais non pas en estat de faire sa fonction  
de capitaine et de major de bridage.  

folio 63 

l'arrivay a sept heures a Bruxelles ou l'on avoit 
preparé nos appartemens dans la meme maison 
qu'auparavant, il m'arrivoit en entrent dans le mien  
une chose a rire, l'homme qui avoit soin ameublemens, 
me disoit, mr. nour n'avons pas eu le temps a oster ce 
tableau 
mais nous le ferons, s'il vous incommadoit. Il estoit 
devant 
la cheminée, et je n'avois pas pris garde depandois 
pourquoy  
est, qu'on l'oteroit, et de qui est qu'il ost, il repondoit, 
c'est du 
duc d'Anjou, c'est done, desois je le roy Philippe, ouy 
dit il 
et moy, laissez ce tableau las, si mess. les estats son en 
guerre 
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avec ce roy, c'est pour leur seureté, nous estimons ce 
prince, et 
il est sorty d'une de plus arandes et plus puissantes 
maisons 
du monde, roy prclamé et reconnu et descendant des 
roys 
et c'est ainsi que je faisois que ce tableau restoit sur 
dans sa place.  
Le lendemain samedy mess. les deputez comment 
regler nos conference, et les affaires, qui nous etoient 
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demandées, et nous resolumes de commencer 
lundy a neuf heures, et de s'informer cependant sur  
diverses choses chez l'un et l'autre a cause que nous 
remarquames et que nous l'avions fait devant 
quinze jours, que les opinions sur le retablissement 
du gouvernement etoient opposées, et que quelque 
interest particulier pouvoit bien etre cause de cette 
fiversité.  
Nous vimes l'hotel d'Orange, qui etoit une 
grande machine et bien splendide dans le temps 
quand il a esté basty. l'on nous desoit que le 
commencement 
etoit du au comte de Buren, et que les  
princes d'Orange de gloriense memoire l'avoient 
augmenté l'exterieur et les tours sentent son grand 

folio 65 

seigneu, et sur un de tours est mis un grand dragon  
volant de cuivre. De la je m'en allois au jardin  
des comtes d'Egmont, ou il y a une belle promenade,  
niais sans cela il n'y a rien a de remarquable. L'on  
voit sur une grande galerie les portraits des comtes  
d'Egmont, et ils tirent selon ces tableaux leur origine 
de Rabbolt roy des Frises, dont le portrait y est,  
mais il n'y a point de doute ou ce roy et beaucoup  
d'autres descendans sont fait a plaisir, je ne veux pas 
quereller la dessus cette illustre maison, mais Seneque 
dit fort elegemment, parlant de payens et des gens 
qui alors ausi faisoient de longues genealogies  
ubi illustre nomen deficit, deus infulcitur.  

De mr. le comte, qui en est le martre, n'a jamais esté 
amis  
des Espagnols, du temps de Charles II et il s'etoit retiré 
en France, mais il retournoit, quand le 
duc d'Anjou avoit pris proffession de la monarchie 
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les plus grandes et belles charges luy furent données,  
dont beaucoup de generaux et d'autres etoient 
dit malcontent. Sa maison, et ses autres biens seront 
sans doute confisquées, mais le public n'en profitera 
mais beaucoups, parce qu'il etoit fort endette  
au contraire mad. la comtesse d'Egmont sa.  
x s'accommodoit pas avec les françois, ou avec mr.  
l'electeur de Baviere, et elle n'avoit jamais esté a la  
pour tant a cause de l'aversion qu'elle avoit pour 
cette nation, qu'a cause, que madame l'electrice ne  
voulut jamais donner a elle que le tabouret, ce qui  
arriva aussi au cmtesses de Soissons et d'Arembergh 
qui s'absenterent aussi pour les raisons susat  
x 
vis aussi la grande eglise dediée a St. Michiel,  
patron de la ville. C'est un grand batiment, et le  
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choeur etoit obscur, et je ne pouvois pas bien voir 
un tableau de Rubens, qui est l'ornement du grand autel  
Il y a quantité des chapelles, d'autels de 
tombeaux, et l'on vouloit faire la description a la  
maniere de Pausanias, qui nous a conservé un registre 
des antiquitez, des statues et des tableaux de la Grece 
et peut etre qu'on seroit obligé d'y mettre au moins  
autant des legendes et fables Chretiennes,  
qu'il nous a laissé payennes le n'en dirois 
pas d'avantage, mais is seroit a souhaiter,  
qu'une fois le Christianisme fust purgé de ce siandate 
de Juifs, de cette imitation des gentils, et  
de cette incomprehensible violation des commandemens 
de Dieu.  
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y restois jusques a dix heures, et le pere prir 
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me mena dans une grotte, ou il y avoit une jolie fontaine 
et un petit dejeune. Je me rendis de la au mon logis ou  
hostel de Villeroy, comme l'on l'appelle a cause que le 
ils de Villeroy y avoit eté logé.  
Je m'en allois a cinq heures voir le jardin de capucins,  
lui est fort grande et lassez bien entretenue. Le gardien  
s'appelloit Victor van Thuringhen, il avoit ete capitaine 
de cavalerie, et s'etoit fait capucin a Maastright par une 
aprice d'avoir y vu la passirte et dure de cet ordre il  
etoit fort obligeant, et me fit voir tout le convent qui est 
grand. L'y remarquois deux choses fort remarquables,  
un petit jardin, mise quasi entre quatre murailles, ou il y  
avoit les plus belles pyramides de taxe qui se puissent 
voir  
et je suis bien assuré que je n'aye jamais rencontre des  
si hautes.  
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Il y avoit des fleurs, x lauriers, et d'autres arbres en  
grande quantité, et il quantité des petits oiseaux, qu'on 
avoit 
est tropres aux miles, et qui ne pouvant pas avoler y 
faisoient 
leur petits. L'autre choses etoit le lieu, ou les capucins 
etoit  
ensevelis, et j'etois bien etonné d'y voir au milieu 
presque 
un tombeau d'une femme, dont voicy le titre: cy gist 
haute et puissante dame Marie Cecile Louise comtesse 
de 
Monfoit, chanoinesse de tres illustre chapitre de bachau 
premire dame de la clef d'or de sont it royale madame 
l'electrice de Baviere, decedée le 17 avril 1697.  
l'en etois etonné et je demanday au pere recteur, 
comment ils 
pouvoient etre compagnons des femmes, a la mort, eux 
qui estimoient 
le beau sexe comme aliquid profanum, il me disoit,  
qu'ils s'y etoient opposez, mais que l'electeur le vouloit 
et que toutes leur disoit que cette dame 'lavoit demandée,  
qu'elle etoit parent de mr. le duc d'Arschot, qui avoit  
sait tant de bien a eux, et qui y etoit ensevely et qu'elle  
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pour cela souhaitoit d'etre mise au pres de luy, et qu'ils 
avoient 
eté contraint deplier, et de ne s'opposer plus a la volonté 
de  
l'electeur. Et en verité le duc y etoit enterré, il s'etoit mis  
dans cet ordre, et c'est luy qui a fait le parc d'Enghuin 
sur son sepulchre il etoit ecrit:  
a  
p r 
Carolus 
d'Arenberh 
Bruxellensis 
iubilarius et provincialis  
diffinitor et commis  
sarius generalis  
anno 1669, 5 iunii 

le pere gardien me disoit  
aussi que leurs morts l'avoient 
pas de cercuils,  
mais qu'en leur necttoit 
dans leurs habit de l'ordre  
le visage voile du  
capuchon, dont je ne  
m'etonnois pas, croyant  
que c'est tout un d'etre en 
en quelques maniere que ce soit  
mais ces mess. y mettent du  
merite.  

Je m'en allay de la rendre visite a madame la comtesse 
de Soissons, mad. la comtesse d'Egmont et mad. la 
comtesse  
d'Arembergh, avec qui je parlois des affaires de temps, 
apres 
les avoir assuré de mes respects, et les avoir remercie de  
l'honneur qu'elles avoient fait a mess. les deputez en leur  
x des gentilhommes pour les feliciter de leur arrivée  
madame de Soissons est desja fort agée mais mesdames 
les  
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comtesses d'Egmont et d'Arembergh sont dans le fleur  
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de leur age, et elels etoient toutes trois tres obligeantes,  
et me firent beaucoup d'honneur et de civilité,  
dont je m'en souviendray tousjours.  
Je donnois encore une visite a mr. la prince 
qui est grand veneur du roy, et chevalier de la toison 
d'or, il nous avoit fait faire ses complimens par un  
gentilhomme a cause qu'il ne pouvoit pas marcher etant 
travaillé de la goute et comme perclus et la conclusion 
de  
cette journée etoit une petite promenade au parc et de la  
quelques lettres, que j'estois obligé d'envoier vers 
Overyssel.  
Le 24 lundy jour de St. Jean toute la ville etoit rejouie 
et l'on avoit attaché des branches des arbres aux maisons 
des rues par qui la procession devoit passer, a la mode 
de 
ceux de la religion romaine. Le magistrat de Bruxelles 
et de Louvain devoient etre continue ou change le meme 
pour, ce qui fait ordinairement le gouverneur au nom 
de la roy d'Espagne, et cela fort pointuellement, a cause 
que  
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a majesté perdroit ses droits, si cela ne se faisoit pas, et 
que  
les nations ou les gilde ou tous les bourgeois se les 
approprieroient.  
Le roy absent et point de gouverneur obligerent mess.  
les deputez des estats a voir recours a nous et quoyque 
nous  
n'etions pas qualifiez a faire cela, nous trouvamus  
pourtant d'auctoriser les dits deputez a faire cette 
fonction  
au nom du roy Charles, et nous jugeamus qu'ils seroient 
bien  
de continuer tous les regens, ce qui fust aussi fait 
exactement.  
Nous eumes onze heure et demy une conference et nous  
resolumes d'escrire a mylord duc nos considerations sur 
l'etablissement 
du conseil d'estat, sur les personnes, qui le 
devoient composer, et sur ce que ce college 
n'entreprendroit 
rien contre les interest de notre estats, qui en  

devoit etre secuir.  
Je m'en allois au soir mess. de Quiros, mr le comte  
de Tiremont et mr. le marquis de Deynse, qui sont 
asseurement 
des seigneurs tres obligeans, et tres capables  
a remplir des postes dans le gouvernement de Pays Bas  
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Ils me firent beaucoup d'honneur et mess. de Quiros 
et de Tirimont me dirent, qu'ils avoient des lettres de  
Madrid, qui portoient, que le roy Philippe etoit arrivé a 
Madrid,  
qu'on y avoit fait beaucoup d'acclamations et feux 
de joye deux jours de suite, mais que sa majesté en 
partiroit 
pour se mettre a la teste de son armée, commandée par le 
duc 
de Barwyk, que la reine se devroit prendre le chemin de 
Pamplone, que le duc de Barwyk y avoit envoié aussi 
son gros 
bagage, que mylord Galloway avoit pris Salamanca, 
qu'ils  
s'avancoit vers Valladolid, et en fin que le roy Charles 
avec ses Catelans, Anglois et Hollandois s'y devoit 
joindrea  
luy les sages politiques jugerent de tout cela, que 
Philippe 
faisoit donne meme, mais qu'il couvriroit a la verité 
la retraite de la reyne son epouse et qu'il prendroit le  
meme x abandonneroit ainsi toute l'Espagne au 
vainqueyr car dirent ils, il n'y point des troupes 
suffisantes 
a opposer a ces deux armées et il pourroit etre 
envoloppée 
et pris quand le roy et mylord Galloway  
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seroient joints et postez sur le chemin par ou il doit 
passer 
pour parvenier a Pamplone. L'en outre cela avec les  
trois seigneurs nommez beaucoup conversation sur le 
gouvernement,  
et les gouverneurs de Pays Bas, sur les finances  
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et tout ce qu'en descend, et nous etions d'accord, que les 
affaires devoient estre mis sur un autre pied, quand une 
fois se fait une pax assurée, ou qu'ipsa salus ne posset 
satuare 
hasce regiones. L'en pourrois dire beaucoup des choses 
remarquables,  
mais cela ne se peut pas faire sans parler foit 
ouvertement, ce qui n'est pas tousjours bon, pour la bien 
public.  
Le 25 vendredy j'estois travaillé d'une petite colique et 
d'un flux de ventre il m'estoit impossible de pouvoir 
assister au conferences, mais cet inconvenient passa 
après 
midy, et je m'en allois avec les autres deputez a la 
comedie  
qui se jouoit dans l'opera. Nous avions premierement 
dessein de ne nous prettre pas dans le logé d'electeur,  
mais nous l'occupames apres avoir eté info 
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que quelques de la premier qualité avoint dessein 
d'y prendre place. L'on jouoit le grandeur, et l'on y  
x une serenade, il y avoit quelques acteurs 
qui jouoient bien leur rolle, mais apres tout disois pour 
conclusion aux autres iam mimum hiyus diei pessime 
ire regi. Car je n'ayme pas ces fortes des bagatelles, mais 
il 
faut souvent suivre le monde, et s'accommoder 
au goust des autres au moins qu'on ne veuille pas passer 
sur un grondeur, ou un censeur de tout ce qu'on pratiques  
pour se divertir et pour passer le temps. Ce que corn. sx  
conte d'alcibiade m'a plait tousjours foit, si l'on  
excepte les vices et les extravagance, ce grand capotait 
se pouvoit accommoder a tous les humeurs,  
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Le 26 nous eumes des conferences entre nous deputez 
die heures jusques a une et je m'en allois a conq heures 
voir M? le conseiller Chrystyn qu'il m'avoit fait 
l'honneur de m'escrire deux lettres il y a sept ou huit 
an sur l'illustration de la taille douce qui est  
mise devant le recuil de traittez de paix imprimee 
en 4 volumes II fol. chez x  

L'on a mis beaucoup de mes remarques, principalement 
qui sont tirées des medailles, dans l'avertissement,  
et je suis bien aise que j'ay contribué quelque 
chose a illustrer cette matiere.  
Ce mr. Cristin, dont vous pouvez voir la l'elog 
est un foit scavant et honneste conseiller et je luy 
attribue ce qu'on lit dans l'evangile.  

Il me fit beaucoup de civilité et me conduisoit  
dans sa belle bibliotheque, ou je voisis avec un tres 
grand contentement toutes sortes des livres fort bien  
disposées.  
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C'est luy qui a donné des remarques sur Buignon 
de legibus abrogalis, dont la troisieme edition s'est 
fait folco dans l'an 1702. Il aime fort les belles 
lettres, le grec et le latin, et il me disoit, qu'il  
s'etoit mis a confere les septante avec la vulgate 
et qu'il y trovoit fort souvent de la difference,  
comme en effet il y en a  
beaucoup.  
C'est un belle maison, ou il demeure, et bien meublée 
j'y vis entr'autres des tablaux qui representoient 
les testes de Jesus, de Marie, Jesus attaché a la croix, et 
des bois, et l'on jureroit, que c'etoient des peintures 
cependant elles etoient faites a l'eguille, ou de 
broderie si artistement, qu'elles surpassoient les  
ouvrages des meilleurs peintres.  
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Dimanche 27 juin, nous eumes une conference, et mr. le  
comte d'Ursel nous donnoit a diner splendidement, il a 
une belle maison, et son monde le meubloit, il y a entre 
autres un tres beau tableau du fratricide de Cain, l'on  
ignoroit, c'est asseurement un chef d'oeuvre, et l'on y 
voioit la douleur sur les visages d'Adam et d'Eva et de 
leurs autres enfens, je ne me pouvois pas presques 
rassassier 
a regarder cette belle piece, tant j'en etois charmé. 
Le comte nous assuroit, qu'on l'avoit voulu couvrir des 
ducatons 
pour l'avoir, ce qui auroit couté beaucoup, parceque 
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elle etoit fort grande. Il y avoit aussi la tour de Babel,  
qui n'etoit pas mal faite, et remplie des quantité 
d'ouvriers 
et du monde, ce qui etoit beau a voir, mr. le duc 
d'Arschot,  
mr. de Quiros et mr. de Maldegem, outre les autres 
deputez et mr.  
Hulst, etoient de la partie.  
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Nous nous divertimes bien, et allames au soir a la 
comedie,  
quoyqu'il sust dimanche, et j'ay observé a cette occasion 
qu'on  
x x guerre de ce divertissement au jour de feste, mais  
xodinairement le dimanche, une petite marque, qu'on a 
pluq 
se veneration pour les saints, que pour jesus Christi, qui  
a consacré le jour de dimanche par sa glorieuse 
resurrection 
et victoire de l'enfer, ce qui paroit aussi fort clairement 
pour tant de temples ou des eglises qui sont presques 
toutes 
dediees aux saints, et notre redempteur y a fort peu 
de part, et je jurerois que de mille eglises il n'y a pas 
une qui porte le nom ou de Jesus Christi, ou de S.  
Salvator, ou un autre epithete, qui est applicable 
a notre redempteur: voyez en, mr, ce que les loix et 
les ceremonies instituees, par des hommes ne peuvent 
pas 
faire au prejudice du principal point de la religion 
Chretienne, dont le seul fondement est Jesus Christi.  
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mr. de Churcil gouverneur de Bruxelles et beaufrere 
du mylord duc nous donna a diner le lundy, 28 du 
mois a l'hostel d'Orange, dont les appartemens, qui  
il avoit occupez, etoient parez proprement et richement,  
ce seigr. Anglois nous traita fort bien, et nous donna 
des ragouste d'un bon goust, et des bon vin clairet, de  
Bourgogne et de Champagne, et a cinq heures je m'en  
allois prendre une tache de thee chez mr. mon cousin 
voller, et madame sa fille.  

Le 29, mardy, nous eumes une longue conference, et 
nous depechemes un courier expres a nos maitres, pour 
avoir l'approbation de ce que nous avions projetté 
en conçu touchant l'etablissement du conseil d'estat,  
de l'instruction, et du serment, que mess. les conseillers 
doivoient observer, et faire, c'estot un point fort delicate 
et je dois dire a l'honneur de mr. le thresaurier stop, qu'il  
s'est donne beaucoup de peine a mettre tout cela 
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en ordre, et de dresser nos sentimens en un  
si bon ordre, comme cet habile ministre a  
fait dont nous avons luy tegmoigne 
notre reconnoissance.  
Nous avons diné ce midy chez mr. l'archeveques  
de Malines, qui nous recut avec 
toutes sortes de bienveullance et nous fit 
beaucoup d'honneur tant a l'egard du caractere, 
dont la republique nous avoit honnorez, qu'a  
l'egard de nos personnes. C'est un venerable et x  
veillard, qui avoit avec luy un fiere deux ou trois ans 
plus agé, qui etoit comme l'archeveque obligeant au  
dernier point.  
L'on m'avoit dit, que ce comte avoit une belle collection  
des medailles, je luy en parlois, il me confessoit 
qu'il avoit eu la suite des familles romaines, et des  
empereus au nombre de sixmille, avec tous les livres qui 
traittent en diverses 
langues des cette matiere, mais qu'etant fort malade 
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Il y a un an, et croygnant, que tout cela tomberent dans 
des 
mains qui n'en feroient pas de cas, qu'il avoit donné 
son cabinet aux Jesuites d'Anvers, et je me vis ainsi 
frustré de mes plaisirs, dont ce grave et curieux  
veillard sembloit estre touché. Mr. l'abbé des Gertrudes 
mr. de Guiros, mr. le comte de Cruykenborgh, mr le 
baron 
de Carlos, mr le pensionnaire Van 
den Broek y etoient aussi, et apres nous avoir bien  
diverty et regardé de nouveau tableaux, je m'en allois 
faire quelques visites.  
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L'avois le malheur de ne trouver pas, madame la  
princesse de Chimay, madams la princesse de 
Steenhuyse,  
mr. le comte de Valvassin, mr. le chancelier de  
Brabant, qui s'appelloit Griesperghe.  
Mais je trouvois chez luy mr. le prince de Hornes 
son fils, for blessé et prisonnier etant sorty, et  
apres m'avoir entretenu avec ce prince, je m'en  
allois promener au jardin des minimes, ou  
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du prior et d'autres religieux avec 
x de distinction et de civilité. Ils me presenterent 
un ver de bonne biere, et de bon vin, et j'en prennois 
de chachun un a leur santé. Il y avoit un jeune habil 
x de Bourgogne, et nommé lancier, gentilhomme 
x de l'envoyer de Baviere du meme nom a La Haye 
x sur diverses matieres assez bien, et il  
se mettoit sur affaire de x et le pouvoir du  
pape de Rome, mais je ne m'y voulois pas mesler, et  
je luy disois seulement, que c'etoit une matiere bien  
examinée de part et d'autre parmy ceux mesme, qui  
reconnoissent le pape de Rome comme chef visible 
de l'eglise, qu'il scavoit bien, que nous etions en tout 
cela d'un autre sentiment, et que j'avois escrit une 
fort longue lettre au pere Bacchin au sujet de son 
scavant livre, de origine hierarchie ecclesiastica 
x aucun de ce, religieux ne connoissoit pas 
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Le 30, mercredy, j'ay a huit heures avec mr. Van den 
Berg 
x d'un regiment d'infanterie et de cavalerie qui  
etoit payé des contributions et qui etoit obligé de faire 
les courses, pour les etablir. Le monde en etoit beau, 
mais 
ils n'etoient pas tous montez ou habillez, il y avoit 
une compagnie d'Hussare, qui etoit fort louée par le  
colonel. Il se nommoit Sitheym, natif de  
ce pays, qu'on louoit fort, et qui s'entendoit 
tres bien au fait de guerre.  
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nous eumes une conference apres depuis 10 jusaues a  
un heure et je m'en allois en gaste chez mr. de Volter 
ou mr. Van den Berg, mr. Hulst, mr. Peschers, Rouses 
et Foulon etoient aussi, et mr. Voller, son beau fils mr.  
a Kempis et madame sa femme nous firent le meilleur 
accuil du monde. Apres avoir pris quelques taches de 
thee, dans le jardin, qui donne sur les rempar. Et d'ou  
il a une tres belle vue de alentours de Bruxelle de  
ce costé la, je m'en allois voir mr. le prelat de St 
Gestrud a Louvain, qui est le premier membre des 
deputez 
des estats de Brabant, avec qui j'estois au  
moins une heure. Notre conversation rouloit sur  
les affaires du temps, et principalement sur les  
trangressions que les françois ont fait des loix,  
et des privileges, dont les bourgois jouissoient depuis 
x temps tant sous la domination de sa maison  
Austriche, que sous les princes, qui l'ont devancé.  
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Et il me disoit, qu'il y avoit principalement trois choses 
dont ils s'etoient ferry a fouller tous les droits du pays, la  
1. Les lettres de cachet, la 2 l'inhibition aux  
2. cours souveraines, de ne juger pas une telle ou telle 
cause  
3. l'atterminason, sans que le condamné fust obligé 
a donner caution a ses creanciers de les payer en deux  
ou trois mois par exemple.  
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Je m'en allois de la chez mr. le comte de Cruykenbergh,  
aussi un membre des deputez, et de la chez 
mr. Coxy, chef president, du conseil d'estat, mais 
j'avois le malheur, de ne les trouver pas.  
Le 1 de juillet je vis quelques boutiques des libraires  
et j'y trouvois foit peu des livres de mon goust, nous 
eumes 
apres cela une longue conferences, et nous allames diner 
chez mr. le prince de Hornes, qui nous reçut 
admirablement 
bien. Le feu s'etoit pris a la cheminée, et il y avoit 
neantmoins 
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assez, quoyque diverses plats fussent perdues. Nous 
vendimes 
a nous trois, mr. de Rensivonde, moy et mr. Vanden 
Bergh 
visites a diverses dames, mais nous ne trouvames 
que madame la princesse de Chimay, madame de  
Soissons, mad. d'Arenbergh etant sortie et madame 
la comtesse d'Egmont indisposée. La princesse de  
Chimay est la fille de mr. Verreiken, chancelier de  
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Brabant, elle a beaucoup de belles qualitez et est affable, 
complaisante,  
et obligeante tout a fait. Son fils, qui est avec l'electeur  
de Baviere la traiste fort mal, ne donnant pas a elle 
son donaite, assigne sur la seigneurie et terres de iveest, 
a scavoir,  
la mille livres tous les ans, et les rentes de quatre milles,  
nous en avons escrit a La Haye, et avons escrit a mess. 
les estats 
generaux, qu'il estoit raisonnable, qu'on payat a cette 
dame 
la somme nommee des revenus de cette terre qui etoient 
confisquez, a cause que la princesse est toute pour la 
maison d'Autriche,  
et pour le roy Charles.  
Le 2 Juif nous eumes une conferences, tant devant 
qu'aupres midy, et nous allames a 7 heures voir mr. de  
Churcill, qui nois donna apres une promenade au jardin 
d'Orange, un soupé, et nous bumes le petit coup 
jusques a minuit, les comtes de Maldeghem,  
d'Erps et d'Oudenarde etoient de la partie. Se remarquois 
au jardin, un montre au soleil, ou il y avoit aussi 
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l'an au quel il etoit fort: ce lerat alma dies, c'est l'an  
1701. Et j'en conclu, que c'etoit la mode des Bruxellois 
comme en effait j'en ay trouvé aussi d'autre pait. 
Le 3 de juillet nous n'eumes pas de conferences, a cause  
que mr. Hop etoit requis il y avoit deux jour par mylord 
duc de le venir trouver a l'armée pour parler avec luy des  
choses de consequence, et mr. Van den Bergh et moy 
allames 

voir le nonce Grimaldi, qui nous fist un tres bon accuil 
nostre descours rouloit sur les (sur ses homilies) bonnes 
et grandes qualitez 
du pape, sur l'amour qu'il avoit pour les belles lettres, sur 
sa santé, sur la colomne d'Antonin decouverte il y a  
deux ans, sur les voyages et principalement sur celuy du 
fleur Paul Lucas, qui nous conte tant des merveilles 
la haute Zgypte. Le nonce Bossy n'etoit pas au logis 
x est asseurement aussi un bel esprit, et fort obligeant.  
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La nous allames dire le bon soir a mr. le comte de  
xmont, avec qui nous nous sommes entretenus des  
xtres de la police de Pays Bas Espagnols, et sur les 
avanx  
xuses nouvelles venues d'Espagne, qui nous portoient 
x la reyne le 8 du mois passé avoit pris le chemin  
Pampelone, que le roy Philippe la devroit suivre le x  
soir, ou le lendemain de bon matin, que le roy Charles 
x a 13 lieux ou heures avec mylord Petersborg.  
Les Portugais a onze heu de Madrid et que par 
consequent 
sa majesté y seroit a cette heure, et que les 
affaires du roy Philippe etoient dans un x  
xtat, et en agonie.  
Nous entendimes de mr. de Tirimont, que mr. Hop etoit  
en retour, nous l'allames voir et il nous faisoit un rapx  
x fort etendu, de ce dont mylord duc l'avoit entretenu.  
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Le 4me dimanche nous eumes une conference 
vant midy et nous parlames avec mess. les deputez 
de la ville de Lire, et d'autres, et mr. le vicomte de 
Flenngen, intendant de Flandre, au departement de Gand 
me vint voir en particulier, mr. le comte d'Erps 
nous donnoit a diner, et il y avoit outre les deputez 
Don Quiros, mr le comte d'Ursel, et  
mr. Van der Gooten, nous nous y divertimes fort bien 
et je m'en retirois a sept heures, a cause qu'il estoit 
un jour de poste, et que j'estois obligé a escrire 
a diverses particuliers, et principalement a mess. les  
deputez du quartier de la Veluwe, d'Overijssel et  
au magistrat de la ville de Deventer.  
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Le 5 lundy nous eumes une conference de la derniere 
importance, et mr. Hop nous informoit de ce qui s'etoit 
passé entre mylord duc et luy touchant le gouvernement 
de Pays Bas. Car le roy Charles par un de lettre 
du 18 du mois de may avoit fait mylord 
gouverneur general pour interim, et sa majesté avoit 
donné a sa grandeur pour adjoint touchant les choses  
eclesiastiques. Mr le comte de Goes, l'empereur en  
voit escrit aux estats, et voicy copie de ces deux 
xttres,  
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Mylord en etoit for en peine, et ne scavoit que  
faire, il ne s'y pouvoit pas resoudre sans le  
consentement de la reyne d'Angleterre, et il craiynoit,  
que l'on n'en seroit pas content en Holande, s'il  
acceptoit cette eclatante charge, et que cela pourroit 
produire 
des mechants effets, et de la jalousie entre les deuc 
nations. il demanda enfin le sentiment de mr. Hop, qui  
le disoit ouvertement, qu'en verité c'etoit une affaire fort 
delicate, et que cela pourroit etre cause de quelque 
mesintelligence,  
que la reyne avoit declaré, quand on faisoit la  
grande alliance, qu'a majesté ne pretendoit rien  
dans le Pays Bas, que son astesse avoit fait de traitte 
luy meme, et qu'elle avoit declaré encore depuis peu de  
jours la meme chose non seulement aux mess. les  
deputez a l'armée, mais aussi a La Haye dans une  
conference, qu'on y jugeroit, qu'il seroit une action 
contraire 
a cette declaration, si l'acceptoit l'offre, qu'il 
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ne se pouvoit pas assez etonner de la conduite de la 
maison 
d'Autriche, qu'elle ne regardoit pas le traitte, ou l'affaire 
de la religion etoit provisonnelement reglée, et 
aussi nous accordé une barriere, que nous avions gaigne 
le Pays Bas par le sang et par le bien de nos sujets, que 

nous serions en droit de retenir les villes conquises, 
jusques  
a ce que l'affaire de la barriere seroit vuidee,  
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nous reçumes aussi sur le meme sujet des lettres de  
mess les estats generaux, par qui on voioit, qu'une  
telle conduite de la maison d'Autriche seroit capable, a  
mettre de la diffidance parmy les Alliez, mr. Hop nous  
assuroit, que mylord duc goutoit ses raisons, et qu'il  
refuseroit sans doute cette grande charge.  
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Je m'en allois a cinq heures avec mr. Vanden Bergh x  
dre quelques visites, nous ne trouvames pas mr. le 
president 
Coccie, ny mr. le comte de Leynighen, bourgemaitre  
de Bruxelles, mais mr. le marquis Lavergne, qui  
est fils de mr. de Clermont, et apris le nom de Lavergne 
 a cause qu'il a epousé la seconde fille de mr. Lavergne 
qui a esté gouverneur a Deventer, le fils de mr. Lavergne  
etant mort.  
Il nous mena voir son office, ou les vielles chartres 
qui sont gardées dans des chambres d'une grande porte 
qu'on appelle, de valsse poorte van Namen, tout y etoit 
en tres bon ordre, et reglé et disposé par les années 
et l'on pouvoit trouver uncontinent ce qu'on  
desiroit, il y avoit des chartres de l'an 1200 et  
il me fit donnere copie du defit que François I fais  
a Charles quint, et la response que cet empereur y  
j'ay hanté les originaux, et voila des copies.  
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x avois aussi quelque chose qui regardoit la province 
d'Overysel, les rages de Tiventhe, et les  
Claronges dont il me donnoit aussi une copie 
que j'ay jugé digne, d'etre inferee icy.  
De la nous allames voir le refuge de quelques religieuse 
nobles, qui ont leur abbaie proche de Bruxelles et  
appellee Vorst, il y avoit un grand tableau representant 
la siege d'Ostende, faite par l'archiduc,  
deux jardins bien propres. Les religieuses  

!317



etoient a 25 toutes nobles, et chacune avoit une autre 
fille a son service.  
L'y trouvais aussi une explication des quelques medailles 
qui se sont trouvées a la maison de Britte, commaneent 
appellee Ars Brutannica, laquelle merite  
d'estre publiee, comme je fais a cette heure 
ne scachant pas, que personne en ait parlé.  
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Le sixieme nous eumes une conference, et mess. les  
deputez des estats de Brabant nous donnerent un beau x  
a l'hotel d'Hoghstraten, ou nous etions a trente 
personnes, a une table, ou ils etoient mis par deux fois 
quarante plats, ou environs, tertous bien preparez et 
de tres bon goust, et le banquet etoit dans le meilleur 
ordre 
du monde, et tres richement mis dans un service 
d'argent, qui etoit a Don Quiros, mr. l'archeveque  
de Malines, mr. l'abbé de Hildesheym, ou ses lignes ont 
esté forcees l'annee passee, mr de Churchel, le 
bourgemaitre 
de Bruxelles, mr. le comte de Leiningen, mr.  
van de Cruys bourgem. d'Anver, mr. Pascal, et d'autres 
etoient de la partie, et nous nous divertimes jusques a  
sept heures, et je m'en allay de la promener au  
parc, ou j'avois l'honneur de rencontrer mad. la duc 
cheffe d'Arenberg et d'autres dames de qualité, mr.  
le comte d'Erps, et d'Urzel avec qui je me promenois 
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quelque temps, en parlant de diverse chose  
du temps.  
Le 7 mercredy nous eumes pas des conferences, mais  
mr. le marquis de Westerlo, de la maison de Merode,  
honnora mr. Van den Berg en moy de sa visite,  
et nous nous entreporsames presqu'une heure, il  
nous contoit son avanture, et comme, il avoit esté 
obligé de s'on aller a aix la chapelle, a cause qu'on  
avoit fait mr. le comte de Hornes, qui n'avoit pas  
bruy si long temps que luy, lieut. general, et qu'il  
se trouvoit obligé en homme d'honneur de refuser 
les offres, que l'electeur luy faisoit.  
Je m'en allay a cinq heures rendre visite au 

jesuites, et j'examinois les copies des inscriptions,  
ou il y avoit tres peu des fautes, mais je ne pouvois 
pas assez bien connoitre alors, ce qui etoit  
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sur une pierre, dont le commencement etoit here 
magus ano. De la je m'en allay chez mr. de Renwoude,  
etmr. Hop, mr. Van den Berg etant sorty 
pour parler avec eux sur le sujet de quelques les  
tres, que j'avois reçu de La Haye, et qui etoient 
par mess. les estats generaux addressees au deputez 
a Bruxelles.  
L'8 lundy mr. Hop partit pour l'armee et pour y parler  
avec mylord duc sur des affaire d'une tre grande 
importance,  
dont j'ay fait mention auparavant, et il m'assuroit 
devant son depart, que la ville d'Amsterdam etoit  
fort mal contente de la conduite du roy d'Espagne et de 
la maison d'Autriche, et qu'il sembloit aux bourgemaitres  
qu'ils avoient desja oublié les bienfaits qu'ils avoient 
reçu de nous.  
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tous trois eumes des conferences avec mess. les deputez  
des estats de Brabant, et l'officier et les bourgemaitres  
de Malines, et de la nous allames diner chez 
mr. Colombanus, envoye de son altesse Palatine, qui 
nous 
traittoit admirablement bien, mr. Van den Bergh et moy 
allames chez mad. sa femme, ou nous trouvames mad. 
la comtesse d'Egmont, et quelqu'autres dames de qualité,  
de la nous entendimes une masiques chez un  
brasseur, amy de mr. Hulst, l'on y devoit souper aussi 
mais je me retirais, et je m'en allois chez moy, 
pour donner part a mes principaux de la prise d'Ostende,  
dont noys reçumes des nouvelles assurées a cinq 
heures, avec ces circonstances, qu'elle avoit commencoit 
a captuler 
mardy a dix heures du matin, le troisieme jour 
qu'elle sust attacquée du canon, que la capitulation fust 
signée le meme soir, que la guarnison sortiroit l'epée au 
consté sans aucune autre marque d'honneur, que les  
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François seroient conduits a Dunquerque, et les 
Espagnols 
a Mons, et qu'ils ne serviroient pas dans sic mois x  
les Alliez. C'est asseurement une chose etonnante, qu'une 
ville, qui a fait autre fois tant parler d'esté prise dans 
si peu des jours, et cela d"autant plus, que mr. la Motthe 
un officier experimente et brave, s'y etoit jetté dedans 
et y commandoit, et qu'il y avoit beaucoup des soldats.  
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Nous sumes des requestes, qui nous etoint 
xesentees par diverses personnes, et nous y primes 
resolutions, mr. Van den Bergh avec mad. sa femme 
et mademoiselle sa fille et moy, nous allames 
diner chez madame la duchesse d'Arenbergh et  
mr. le duc sons fils et mademoiselle sa fille, mr le  
Nonce Bussy, Don Quiros, mr. Hirsel, et mr. Peschiers 
y etoient aussi. Cette dame nous traittoit tres 
bien en poisson, puisqu'il etoit un jour maigri.  
Elle en fit des excuses, mais j'y repliquois, 
que j'aimois fort des tels jours maigres, puisque 
on y mangeoit fort delicieusement, et que c'etoit  
q'un plaisir principalement dans l'este d'etre traitte 
ainsi, la conversation tomboit sur les jours  
maigres, et elle disoit, d'etre informée, que chez 
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nous, ou en Hollande beaucoup de reformez ne 
mangoient 
rien au vendredy et samedy, que de poisson, et que nous 
restoit encore cela de l'ancienne creance, je desois 
que cela se faisoit en beaucoup des familles, et que 
c'etoit 
le seul, qui nous restoit de leur credulité,  
quoyque nous n'y missions pas des merites. Nous 
parlames de beaucoup d'autres choses, et je dois dire 
a la louange de cette dame, qu'elle nous faisoit beaucoup 
 d'honneur et de vicilité, et qu'elle se plaisoit  
a parler des diverses choses. Au reste c'est une dame 
de la premiere qualité, bien faite et belle, fille du  
gouverneur mr. le marquis de Grana, et mad. la comtesse 

de Lodensteyn, et elle est veuve de mr. le duc d'Arenturo  
Arschot, le gouverneur epousa en secondes noces.  
Mad. la comtesse d'Egmont, fille d'Arschot, dont il  
n'eut pas des enfens.  
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Nous en partimes a quatre heures et dimy, et je m'en  
allay rendre visite a mr. Voller, mr. de Kempis 
et madame son epouse, et mess. Schaap, Rouse et 
Foulon  
etoient de la partie, nous y primes une tase 
de thee, un ver de vin, et nous nous allames promener  
au par, ou je trouvois diverses personnes de  
ma connoissance, a qui je parlois a neuf heures 
et demy, e je m'en allois chez moy apres avoir 
reconduise mr. et madame de Kempis chez eux. 
Le 10 nous eumes une conference, et mr. le marquis 
de Tarracena gouverneur du Chateau d'Anvers 
nous rendit visite, et nou fit des complimens sur nos 
victoires, je recommandant dans les bonnes graces  
de nos maitres et de nous. Il nou desoit outre cela,  
que ceux de Dendermonde tenoient encore, mais qu'il  
leur manquoit de la bierre, et des boulets, et  
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que par consequent la ville seroit enfin obligée de se 
rendre, 
qu'il en venoit encore des deserteurs, qui assuroient 
cela que la guarnison avoit demandé, il y a quelques 
jours 
du tobae, et qu'il leur envoioit des coups de canon 
et des bombes, qu'ils avoient ruine leur casernes,  
c'est un seigneur entre 50 et 60 ans tres poité pour le  
service de la maison d'Autriche, et il nous donnoit le 
memoire 
joint icy. Mr. le marquis de Westerlo vint apres midy 
chez  
nous, et nous nous promenames le long du canal en  
carosse jusques a huit heures, et scavoir, le dit marquis  
mr. Van den Berg, mr Hulst et moy, et notre resolution  
tomboit sur le gouvernement et la choix que nous 
devions 
faire de ceux, qui composeroient le conseil d'estat,  
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nous volumes rendre visite a madame d'Autriche,  
fille de Don Jean, qui avoit esté recommandée par 
Charles II 
a etre abbesse et princesse de Nivelle, mais apres sa mort 
l'electeur et les François y mirent une autre.  
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Le marquis de Westerlo est un fort galand homme,  
brave, bien sage, et de 32 ans, sa famille est Merode, une 
des plus illustres, il est parenté a des grande maisons,  
chevalier de la toison d'or et il avoit quité ce pays, a  
cause que l'electeur avoit donné la charge.  
Au jeune comte d'Egmont, qui n'avoit pas servy  
long temps, du lieu que luy avoit esté en sept batailles 
il se retiroit a Aix-la-Chapelle, ou il avoit resté 14  
mois et il en revint a Bruxelles, apres l'heureux 
changement.  
Le IIme, dimanche, nous lumes diverses lettres tant  
qui nous etoient venues de mess. les estats generaux 
que des particuliers et nous y fisme respinses,  
mr. le comte de Clermont arrivoit a Bruxelles  
a dix heures du matin, et nous honnora au midy 
de sa visite, nous felicitoit sur les grandes  
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boitoires et conquestes, degmoignoit le grand resput 
qu'il avoit pour nos maistres, et nous assuroit de ses 
services, a qui nous repondimes reciproquement, et que  
nous connoissions et faisions beaucoup de cas de ses 
merites,  
et que nous tegmoignerions cela en temps et lieu.  
Don Quiros nous donnoit a diner, et il y avoient  
entre mad. de Renswoude et Van den Berg, madame la  
duchesse d'Arschot Ardenbergh, mad. la comtesse de  
Tilly, mademois. d'Aerdenburgh, et la fille de mr. Van 
den Bergh,  
et outre mess. les deputez les duc d'Aerenbourg,  
le marquis de Deinse, le comte d'Urzel et 
mr. Pescher. Nous nous y divertimes tres bien  
et nous rimes tout notre sous a table, de la je m'en 
allois a depescher mes lettres, et apres au parc,  
ou il y avoit beaucoup de monde, et entr'autres mad.  

la comtesse d'Egmont et mad. de Renswoude, je le 
quitois 
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apres un entretien d'un demy heure, et je m'en allois 
voir mr. et mad. de Kempis, qui je priois en gaste le 
lendemain 
au midy.  
L'appris ce meme jour, que madame d'Autriche, fille de 
Don  
Juan, avoit reçu des lettres, du l'on mandoit, que le roy 
Charles  
etoit entré a Madrid le 28 de juin, que le roy Philippe  
en avoit pris tous les chastres, les meubles et les joyaux 
de  
la couronne, qu'il y avoit entre ce derniers deux perles 
d'un prix inestimable de la grosseur d'un mediocre poire,  
que l'une s'appelloit pierrine, ou reyne des perles, et 
l'autre 
l'estang, ou lac, et que tout ce declaroit pour Charles.  
Et a onze heures du soir, il y venoit un homme d'Ypres,  
qui apportoit des nouvelles apprises dan maison de mr.  
l'intendant Bagnoles, que mr. de Vendome soit pary 
pour le Pays Bas, que le general qu'il y avoit laissé, 
s'etoit  
declaré pour l'empereur, et que le prince Eugene 
avoit la dessus defait entierement les x  
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C'etoient ausseurement des grandes nouvelles,  
x d'etre confirmees et els perles me font sou x  
des celles de Cleopatre, que la magnificence de cette 
ont fait si celebres.  
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Le 12 lundy, nous respondimes a beaucoup des  
x qui nous etoient venues des divers quartiers, et ces 
corexrenies 
duroient jusques a un heure et demy, mr. le  
conseiller Cristyn, vicomte de Veurne me fit l'honneur  
de me venir voir a neuf heures et demy, comme  
aussi mr. le comte de Migrais, je m'entretenois avec  
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eux de diverses choses, et avec mr. Cristin en particulier 
du caleul de septante, de la chronoligue de  
Chinois, de leur langue, et diverses autres croy 
qui concernent la belle literature. Mr et madame 
de Kempis dinerent avec moy, et m'en allois 
avec luy et mr. le lieutenant Rouse rendre visite 
a mad. le duchesse d'Arenbergh, et a mr. le duc son fils  
le faisoit lire a la duchesse une lettre que Mylord 
Portlant m'avoit escrite a son egard, et  
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Je l'assuroit que je fary tant a cause de son illustre  
raison, qu'a cause de la recommandation de mr. le comte 
de Portlant, tout ce que je pourrais pour son fils, et  
elle me remercioit fort obligemment, et me disoit  
que son exc. mr. le comte des Portlant avoit este 
un grand amy de feu son mary, et qu'elle en avoit  
reçu une lettre foit obligeante trois jours apres  
son arrivée en Hollande. De la madame se mit sur  
les affaires des Pays Bas, du gouvernement, qu'on  
y devoit etablir, et les affaires qui en dependent,  
et si mr. le nonce du pape, et apres mr. le marquis  
de Tarracena n'y etoient pas survenus, j'aurois 
en l'honneur de l'en entretenir un peu 
d'avantage.  
Je pris donc congé et j'avois le malheur 
de ne toruver pas chez luy mr. Van der Gooten 
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et je me rendy au moy logis, apres avoir emploi 
une heure a la tour, et nous y primes une bouteille 
de vin de Champagne et de Bourgogne, et voila  
ce jour passé agreablement.  
Le 13 mardy, je m'en allay avec mad. Van den Bergh,  
sa fille et mr. Rouse prendre du chocolat chez mr. et  
mad. de Kempis, et je me promenois outre cela au jardin  
de Bourneville, qui est vis avis de luy. C'est le plus beau  
et le plus grand jardin de Bruxelles, et qui donne sur les  
environ de cette ville de ce coté la, je n'y avois pas ete  
une demie quart d'heures ou la princesse de Steenhuysen  
nee Bourneville et veuce me fit complimenter par un  
de ses gentilhommes et m'offrit d'y venir me promener 
autant de fois, que je voudrois, que tout seroit ouvert,  

et que je feray beaucoup de plaisir a elle, je l'en  
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le remerciers, et je disois que j'etois bien faché de n'avoir 
oas  
eu l'honneur de luy rendre mes respechts devant 
quelques  
jours, que je prendrois la liberté d'y venir quelque fois et 
qu'il  
me seroit beaucoup d'honneur de la saluer de ce matin.  
Le gentilhomme s'en alla et me vint dire, que la 
princesse  
m'attendoit, je m'en y allois apres avoir vu le jardin tout  
entier, et l'on me mena comme aussi mr. a Kempis 
devant  
son lit. Elle etoit couchée encore, a cause  qu'elle  
avoit pris le bain, nous nous assimes et la conversation 
tomboit 
sur notre religion. Car la princesse me demandoit  
si j'etois Calviniste ou Lutherien, et si nous croions, 
que  
celuy, qui vit moralement bien, seroit sauvé. L'y 
repliquay 
que j'etois Chretien, reformé ou calviniste si elle le 
vouloit 
que nous mettions toutes notre esperance dans les 
merites  
de notre Saint Sauveur Jesus Christ, et que nous  
croions fortement et fermement d'estre per elles sauvé 
mais dite elle, nous le faisons aussi, cela peutetre  
reliqua je, madame, mais vous avez beaucoup de  
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jours et de contrescarpes, Marie, des Saints et d'autres 
moiens,  
et nous nous allons tout droit a Dieu a a Jesus 
Christ, mais mr, desoit elle encore est que Dieu prendroit  
mal qu'on le prioit par l'intercessions des Saints, ouy, 
madame,  
repliquay je, car il n'y a point de commendement qui  
nous oblige a faire cela, il y a au contraire, qui nous 
defendent 
cela, que Dieu ne vouloit pas avoir qu'on donnoit 
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l'honneur a une creature qui luy est du tout seul que 
Jesus 
Christ avoit souffert pour nous, qu'il avoit selon les 
prophetes 
et l'evangelie porte nos iniquitez qu'il avoit dit luy 
meme a la croix, tout est accompli, et qu'il avoit marque 
par, qu'il n'y pouvoient pas avoir d'autres satisfaction,  
que la bienheureuse Vierge n'avoit pas suffert pour nous 
x s'etoit chargée de nos peschez, que les saints ne  
l'avoient pas fait non plus, que ces ames bienheureuses  
ne scavoient pas ce qui se passer au monde bas,  
on lit bien clairement et nettement, qu'Abraham  
xxx  
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ne nous connoit pas, qu'Isac sçait rien de nous: que ces  
deux patriarches avoient sans contradiction esté des 
grands 
et saints hommes, cherys et amis de Dieu, qui leur avoit  
parlé de bouche, que si ces saints ne sçavoient rien de 
nous,  
les autres de nouvelle datté ne  
pouvoient pas etre xheure condition, entre qui etoient  
aussi beaucoup sujets a caution, enfin desois je, madame 
nous croyons qu'on doit faire des bonnes, oeuvres mais 
qu'elle ne soint pas  
x que notre salut depend seurement des merites de notre 
seigneru, et  
voila la croyance en partie de reformez, et je  
pourrois peutetre convertir voitre excellence, si  
je l'en oserois entretenir plus long temps. Elle en rit et  
je pris mon congé.  
Nous eumes apres des conference, et a quatre heures 
vinrent me voir deux princes de Hessen, deux barons 
de Franckenburg, l'un colonel de cavalerie au service 
de son Altesse electorale Palatina et l'autre brigadier, 
dont  
le regiment etoit en Italie, mr de Honapes, frere du 
general,  
qui avoit reçu et menoit ces troupes, mr. le comte de 
Clermont 
et mr. le comte d'Erp, et nous primes ensemble quatre  
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ou cinq boutelles de vin de Champagne et Bourgogne, et  
apres me vinrent entretenir mr. le comte de Hornes,  
mr. le marquis de Tarracena et mr. x  
Mr. Van den Bergh etoit de la partie et nous nous 
sommes  
allé promener tout deux apres au parc, ou nous partames 
avec mad. la comtesse d'Egmont, mad. la princesse de  
Steenhuysen, madame la comtesse de Nassau et 
mademoiselle sa fille, 
mr. le comte de Valvassin, mr. le comte  
d'Erps, mr. Hompes et d'autres, de la nous allames  
voir mr. Hulst, qui etoit un peu indispost et je me rendis  
apres au logis.  
On m'envoit le meme jour quelques vers et chronica 
d'Hollande, qui regardent notre grande victoire et  
le roy Charles. 
Toujours le François, la chose est bien vraye 
x des Hollandois car on voit cette année 
comme des Allemans q'on sentt pese trois  
ils sont si pesants gendarmes du roy.  
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Hispanis regem improles regina Britannum 
enem. Rex non dederat Carolus, Anna dedit.  
Terrarum esse deos quis reges esse negabit 
non parit Anna homines sed faut Anna deos.  

Actum de gallis, c'est l'an 1706. Bene cum hollandis,  
ou le meme nombre se trouve, et a cette occasion 
j'y dois adjouter, que sur une montre a soleil dons le 
jardin  
de l'archeveque de Malines, a Bruxelles se lit  

Et meme sur une petite maison publique, Hispansae 
monarcha condebat, c'est a dire que cela s'etoit fait en 
l'an 1702 sous le regne.  
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Le 14 mercredy je m'en suis allé avec mr. Van den Bergh 
voir deux bataillons ou regimens, et trois esquadrons des 
troupes, qui venoient de la par de son altesse electorale 
Palatine,  
et nous trouvames ces troupes fort belels, principalement  
la cavalerie, qui etoit sit bonne et si leste,  
qu'une put etre dans notre armee, selon que nous vimes 
nous meme, et que le temoignoit mr. de Hompes frere 
du general de ce nom, qui avoit soin de le conduire ce  
renfort. Chaqu'esquadron etoit de 150 maitres, et le 
regiment 
etoit commande par mr. le baron de Blankenbourg,  
l'un regiment d'infanterie etoit de 588 et  
l'autre de 557 hommes ou environ l'un etoit commande.  

De la nous eumes conference, et resolumes sur divers  
requestes, et apres avoir diné avec mr. le capit. Doys 
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Schaap, Rouse et Foulon, je m'en allay voir 
l'archeveques 
de Malines, son frere le comte de Soys n'etant pas chez  
luy avec qui je m'entretenois sur les matieres du temps 
ne trouvées pas mr. le baron de Carlos, dont la famille  
est Van der Noodt, et qui est un de deputez des estats de 
Brabant 
et je me suis promené au jardin des chartreux, qui  
est fort spacieux. Le rencontrois dans une de cellules  
un bible msp. su r de parchemin en trois volumes in  
folio, en je trouvois l'an ou cela s'etoit fait ala fin du 
tome premiers. Anno domini MCCCCLXI vigilia 5 
laurentir 
finitum fuit hoc opus in domo nostre domine 
de gratia ordinis Carth. prope Bruxellam 
la preface etoit, comme s'en suit:  
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le souprior, qui etoit gentilhomme nommé Seclars 
et fort obligeant, me menoit dans l'eglise qui etoit  
petite mais nette, il y avoit au grand autel l'ascension 
au ciel de Marie, faite par Rubens, qui etoit bien belle 
et le souprior me disoit que la femme de ce celebre 
peintre representoit Marie, Il y avoit aussi un tableau  

de Van Dyk, qui etoit fort beau mais dont le sujet ne me  
plaisoit pas, car l'on y avoit representé la trinite, le  
pere a grande barbe, et ayant un capuchon de moines 
le fils mort entre les bras du pere et le St Esprit sous 
la figure d'un pigeon. C'est asseurement bien outre  
les affaires, et se mocquer des commandemans de Dieu 
x que faire le monde papiste est basty comme  
eu, et il n'y a point de remede a desabuser ces gens 
et a en oster l'exterieur culte, qui ne fait rien a l'ame,  
et qui peut etre pratiqué pas tout le monde, bons, 
mauvais, etc.  
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nous eumes ce jour la des nouvelles assurées que 
l'electeur  
estoit parti avec grande precipitation de Mons pour 
Valencienne  
la nuit entre l'un et mardy a onze heures, et  
qu'on y avoit suelement laissé pour quarnison des 
Espagnols  
ou Walons et Bavarois. L'on n'en pouvoit pas deviner  
la cause, et quelques uns s'imageinoient que les 
nouvelles  
tenues d'Italie etoient vrayes, d'autres, car nous n'en  
avions point de confirmation, qu'il y avoit une terreur 
panique, ou que son altesse craynoit d'y estre assiegee 
par mylord duc, qui faisoit des mouvemens l'en donnois  
enfin des x a mes pincipaux, et je respondois  
aussi a mr. le comte de Portlandt.  
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Le 15 lendy, nous n'eumes pas de conference, a cause  
que mr. Hop n'etois pas retourné, et que nous avions 
donné 
le jour auparavant apostille sur toutes les requistes,  
je m'en allois avec mr. Van den Berg voir mr le marquis  
de Westerlo, avec qui nous parlames de l'haranque, qu'il  
avoit fait le jour auparavant dans l'assemblée de mess.  
les estats de Brabant, qui etoit bien forte, et ou il x  
les miseres du temps passé, de la nous allames  
voir mr. le prince de Rubenpré, mr le doyen  
de St. Gudule, dont l'eglise a esté dediée a St. Michiel,  
mais les derniers saints et saintes dethronent les anciens 
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et les anciennes, et le corps de cette sainte vierge,  
fille du comte Wittard et d'Amelbergie, qui'y a eté 
transporté et  
esevely a ce qu'on dit, a fait qu'on appelle de  
son nom aujourd'huy ce beau batiment. Car cette  
eglise est sans contradiction un ouvrage digne d'ex  
admire, tant a cause de sa grandeur et structure 

folio 125 

qu'a cause de ses ornemens, tableaux, autels, or argent 
et statues. Il seroit trop long d'en faire un catalogue 
ou de parler du sacrement de miracles, dont la narration  
qu'on trouve en Guiccardin et d'autres, est tout a fait 
sujette 
a caution, j'y ay remarqué quelques tableaux tant anciens  
que nouveaux, qui etoient fort beaux, et aussi  
un chronostique derriere le grand autel, a mor  
christi absconditi, par ou veut signifier, que cet 
ouvrage s'est fait dans l'an 1704 et que l'hostie y  
etoit conservée.  

De la nous nous allames promener au parc, ou nous 
rencontrames quelques officiers, mr. le comte d'Urzel,  
et les princesses de Bergue et d'autres. Nous avions 
le malheur de ne trouver pas ce jour la monsr.  
le marquis de Tarraien, mr. Pascal chez eux 
a qui nous aumes aussi dessein de rendre visite. 
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Le 16 vendredy nous eumes conference, et je m'en sui 
allé apres avoir traitté quelques amis, avec mr. Van den  
Bergh voir mesdames la duchesse d'Arenberg, dont le  
toit un incommode, et d'Austriche, avec qui nous  
nous entretenons des matieres du temps, et nous ne  
trouvames pas mad. la comtesse d'Egmont, mad. la  
princesse des Stenhuyse, ni aussi les princesses de 
Bergues,  
et a huit heures nous etions, a parc, ou nous  
rencontrames mr. le comte de Clermont, et son fils 
le marquis Lavergne, le marquis de Tarracena, le  
baron d'Ovorst et d'autres.  
Le 17 samedy nous eumes conference, et apres midy 
nous  

allames mr. Van den Berg et moy voir mr. le comte de  
Cruykenbergh, deputé des estats de Brabant, et de la 
nous nous sommez allé promener au parc, ou  
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Nous rencontrames mr. le comte de Clermont, mr. le 
comte 
d'Erps, et le duc de Mondragon, et d'autres.  
Le 18 dimanche, nous vimes la procession solemnelle,  
qui se fait toujours en ce temps la a l'honneur du saint  
sacrement des miracles, et nous avions l'honneur apres 
que mr. le prince d'Hornes nous donna a  
diner, et nous y trouvions outre mr. le comte son fils 
mr. le prince d'Eversberg, mr. le comte de Maldeghem 
et mr. le baron d'Itter, et au soir je m'en allay  
au parx promener, ou je rencontrois beaucoup de  
dames et de seigneurs, qui etoient de ma connoissance,  
et 
avec qui je me promenois jusqu'a neuf heures.  
Quant a la procession, son origine se lit dans la 
description 
de Bruxelles faite par mr. Puteanus, dans  
Guiccardin et d'autres, comme j'ay dit auparavant  
je crois qu'un autheur moderne se trompe, quand  
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Il met l'origine au temps du duc d'Albe, j'ay pourtant 
la vouloir mettre icy, pour voir la conformité et la  
difference de ce pretendu miracle.  
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J'ay vu, comme je vien de dire, cette solemnité, et voila, 
ce que, j'en ay observé.  
Une croix faisoit l'ouverture du theatre, qui etoit suivie 
des beaucoup des pairs des Moines, qu'on appelle 
Mimmes,  
et il faut observer, que ces et les autres moines etoient  
cotoiez des femmes, qu'appelle chez nous cloppes, et 
d'autres.  

De la venoient les capucins, et a leur teste comme des 
autres 
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ordres, qui suivoient, etoit aussi une croix de bois, ornée 
des marques de la passion de nostre sauveur.  
Les bagarden precedez d'une croix d'argent, ou argentée  
occupoient le troisieme lieu, ils sont de la troisieme regle 
de  
St. François, qui etoit peint dans une banniere pendue a 
la  
croix, ils etoient trente.  
IV estoient les Augustins, au nombre de 47 personnes 
V les Dominiquains au nombre de 48 
VI les Grands Carmes, Livevrouwen broers, 38  
VII les Recolets ou Minimes 29  
de la suivoient les 7 parochies, dont la premiere  
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je noinmoit de Sainte Catharine, la 2 finis Jemes 
3 de Saint Nicolas, 4 Saint Guerix ou Gausericus, qui  
a esté un archeveque de Cambray, 5 de la chapelle de  
Notre Dame.  

Les pretres et d'autres etoient ornez a leur mode, et  
quelques parochiaux suivoient. Aiant chacun a la main  
une torche de la cire blanche allumé".  

Les confreres venoient apres, qui etoient, du Saint Sang 
2 du venerable de la grande eglise et des petits garçons 
poitoient d'etendars, ou etoit peinte l'histoire du Juif 
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Les ambaghten suivoient au nombre de 46 dont j'ay  
marqué quelques iens, wynkopers, pleckeren of witters 
van de huysen, brouwers, raemaliers, barbiers, 
schoemakers,  
schoelappers en huyevetters, bleykers, leertauwers,  
mandemakers, drooghscheerders, laekemakers,  
hoedemakers, kuipers, timmerluyden, metselaers,  
stangemakers, sweertvagers, holologie maekers,  
brouwers, mullers, brouwers, lakensnyders, cremers,  
tinnegieters, silversmede, fruitverkopers, schippers,  
groenvis of riviervisverkopers, zeevisverkopers 
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de la suivoient le 5 gildens, schermers gilde 
qui etoient tout vestus du bleau avec des galons d'argent 
dont l'electeur de Baviere leur avoit present, quand 
il fust x roy.  
2 calavriers gilde 
3 hantbooghs gilde 
4 voetboogh gilde 
5 Sint Joris gilde 
Ces sont des schutteries, qui tiroient au peroquet, et  
chacun avoit son roy, habilé d'une robe noire aiant 
l'au cou un x d'argent dependant sur la poitrin 
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mess. du magistrat venoient apres et ils etoient suivis 
des conseillers, et enfin marchoit la parochie de  
Saint Gudule, les capellans, les chanoines de cette 
eglise et les parochiaux, et pour conclusion le sacrement 
des miracles, poite. Sous un grand et riche  
dez par le doyen de S. Gudule, a cause que l'archeveque 
de Malines etoit absent, et ce venerable, 
comme ils parlent, etoit suivis d'une foule  
d'hommes et des femmes.  
Il est a remarquer en general, que ces metiers et colelges 
avoient chacun devant eux deux marques de ce qu'ils  
faisoient et vendoient, et cela de bois missier une pique, 
ou  
baton assez long, que ces marques etoient assez bien 
travaillez,  
d'orez ou argentez, ce qui faisoit un assez belle  
vue.  
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Le 19 lundy mr, madame et mademoiselle Van den Berg, 
moy 
et mr. Hulst, Rouse, Foulon le jeune et d'autres partirent 
de  
Bruxelles avec l'abbé de St Gertruid pour aller a 
Louvain, ou  
cet obligeant abbé nous avoit pris de venir at de loger  
chez luys il nous traitta tres bien, et mess. du magistrat,  
mess. les professeurs, et en particulier ceux qui 
professoient  
les humanitez nous firent leur complimens, le magistrat 
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en Flamand, les professeurs en Latin, a qui je, comme le 
premier, repondois dans les memes langues, et je m'en 
aequitois,  
sans me flatter, assez bien, au moins j'avois l'approbation 
et de ceux a qui je parlois, et de ceux, qui y  
assistoient en assez grand nombre et quelques uns de 
professeurs 
etoient etonné, que je parlois si promptement et si 
nettement Latin, comme ils m'on dexhuit grands pols  
vin, dont nous fimes present a nos malades et a l'escx  
nou sommes allé a Hevre, apres le diner, pour y voir le  
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x ces moines avoient aussi quelques peu des medailles 
qui ne valoient pas grand chose, et ils dirent que la plus 
rare 
tort en ville, x qu'elle etoit un des 30 deniers, pour qui  
notre seigneur etoit vendu, je les questionnois sur  
ede, et a ce qu'ils m'informerent, je crois que ce devoit  
etre un tetradrachme des Rodiens, qu'on debite 
ordinairement pour cela. Et voila comme de la meme 
parle l'autheur des  
additions a Guicciardin: in sacello varia ornamenta 
admissam,  
nummus ibidem ostentidur, qui ex numero duutr. 
eorum, quibus salvator venditus, magnitudine baccinis 
sed pondere dimidu imperialis: altera paite caput 
humanum  
(ouy du soleil) altera flos cu epigraphe, poaion it  
foite quod in insula Rhodo ex argento fuerit 
facta talis moneta, et therosolymis usurpata in  
quotidiano usu et mercimonus  
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de la riviere de Deyle et les sepultures de mess. les ducs 
d'Arschot, qui sont dans l'eglise a qui est soint un 
convent 
de moines celestins. Je m'etonnois des beautez de ces  
monuments, tout etoit tres bien travaillé en marbre et en  
bronze, et les statues sembloient de vivre, il seroit tros 
long  
d'en faire un denombrement, et l'on ne se pouvoit 
presque pas  

rassaffier a voir ces belles ouvrages, au milieu du choeur 
il  
y avoit un grand tombeau, ou les statues se reposoient 
sur  
dois, d'autres etoient a genoux dans deux chapelles de 
coste 
et proche du grand autel il y avoit deux tombaux mis  
a la muraille, dont les statues etoient si bien faites et 
travaillées, qu'il ne se peut rien mieux, a l'un etoient les  
quatre evangelistes, et a l'autres les quatre peres de 
l'eglise  
Augustin, Jrome 

mais ce qui est fort remarquable, etoit la genealogie des  
ducs d'Arschot, qui se font descendre d'Adam. Il n'a  
point de doute, qu'ils en soient venus, comme tous les  
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autres hommes, mais d'en tirer de pere en fils une 
genealogie,  
c'est quelque chose d'extraordinaire. Ubi illustre nomen  
deficit deus infulcitur, disoit autre fois Seneque, comme 
j'ay  
remarqué aussi auparavant, et cela peut et doit avoir lieu 
icy, car qui est qui pourroit croire une genealogie de  
tant des milliers d'années? Au moins je n'en crois rien, et 
quoyques j'aye beaucoup de veneration pour cet illustre 
et ancienne 
maison, et pour les personnes de mad. la duchesse et  
de mr. le duc d'Arenberg et d'Arschot.  
Dela nous nous allames promener dans le jardin, ou il  
faisoit beau, et vimes la chateau qui est mis au bord de la  
riviere de Deyle, maisn ous n'y pumes entrer, au cause 
que le  
pont etoit rompu et cela a cette locasion. Les françois y 
avoient  
mis l'année passée trente soldats pour y defendre cette 
riviere,  
quelques uns de nos hussaires s'emparerent du pont et 
pont, et l'on y auroit pu passer le Deyle, s'ils avoient esté 
soustenues, car ils tenoient ce poste jusques a huit heures 
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du soir, les françois apres la retraitte de nos gens, 
rompirent 
le pont, et fermerent d'une muraille la poite, et voila la  
cause, que nous ne pumes pas voir cette maison, qui etoit 
fort 
grande, belle, et capable a loger beaucoup de monde.  
Apres avoir vu et considere le cours de la riviere, nous 
retournames  
a la ville, et allames au college Hollandois, dont mr. 
David van der 
Mye, né a Amsterdam, etoit regent. Il nous donna de tres  
bon vin de Champagne et des bons fruits, et me fit voir 
un bible 
qui etoit, a ce que j'en puis juger, de trois ou quatre cent 
ans, d'une main propre, et sur du parchemin.  
Les officiers françois prisonniers nous firent 
l'honneur le lendemain au matin de nous saluer, ils 
etoient 
tous de la maison du roy, et si vous estez curieux 
a scavoir les noms, en voila la liste, Ils 
etoitent tous bien faits, et blessez la plusparts au bras 
et aux visages, je les entretenois, sur les affaires du 
temps  
et sur le fort de la guerre 
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Les officiers de la guarnison et entr'autres 
ceux de l'electeur palatin y vinrent aussy pour nous faire 
ses compliments, de la je m'en allay voir la grande 
eglise 
dediee a St. Pierre qui etoit fort belle et d'une admirable  
architecture, semblable en beaucoup des choses a celle 
qui est 
a Boisleduc, mais non pas si claire.  
Je vis apres la bibliotheque et les jardin des Jesuites, elle 
est fort 
nombreuse, et il y a toutes sortes des livres, et 
principalement 
les grands volumes, le pere recteur, Livinus de Meyer 
etoit 
tresobligeant, et me fit present de son poeme de ira, qui  
est tres bien escrit, et l'on en voit, qu'el est un poete non 
minimi nominis, et qu'il peut aller de pair avec quelques  

anciens. il y a joint deux livres d'elegies, et un 
carminum, 
qui sont aussi excellens, et dans l'ode XI addressée a 
l'archeveque  
de Malines, il le loue de son zele pour sa religion,  
et il y depeint les Jansseniste par ces paroles 
Frustra batavis orta paludibus, rictuque mordacique 
lingua 
stridet minaci vipera sibilo, bella movet, tumidaque 
carida 
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d'ou il est evident a voir, que cet archeveque est devoue 
aux 
Jesuites, et qu'il en depend selon toutes les apparences, 
car les  
Janssenistes sont des honnestes gens, leur morale est 
bonne, et ils  
ont seulement le malheur de n'estre pas bien a la cour du  
roy de France, chez qui les Jesuites sont x et 
gouvernent ce grand roy en matiere de religion, par le 
moin 
du pere de la chaise, comme ils le trouvent a propos, le 
moin  
l'horrible persecution des reformez.  
De la je m'en allay voir mr. Van de Velde, regent d'un 
autre  
college Hollandois, nommé le Valk, a qui moy et d'autres 
causames un demy heure, c'est aussi un fort obligeant 
professeur 
tres versé dans la mathematique et la philosophie, 
disciple  
de mr. Voller a Leyden. Il me fit montrer par un autre  
professeur un autre bible x qui etoit de la meme 
main que le precedent, et ils avoient tous deux la  
preface d'Irome, mais la datte n'estoit mis dans l'un  
ou dans l'autre, dans le meme lieu il y avoit d'autres x  
que je ne pouvois pas voir, a cause que le temps me 
manquoit 
et dont voicy les catalogue 
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Nous allames de la prendre congé de mr. l'abbé, et de ses 
religieux,  
qui etoient la table, et nous nous rendimes avec luy  
a un festin, dont mess. du magistrat nous regalerent dans  
l'auberge, dont l'enseigne est l'empereur, ou il nous  
traiterent admirablement bien et de bon coeur 
Les deputez, qui etoient et qui nous traitoient, se 
nommoient.  
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fais a propos de l'abbaye, j'avois presque oublie de 
remarquer,  
que les vers suivans se lisoient devant une cheminée.  
Sancta Maria mater boni consilii libera me alepra, ropru 
consilii. Divinis fulgens donis et pneumate divo 
virgo sacrata sacrum da mihi consilium.  
et qu'il y avoit aussi un mechant tableau, ou la trinité 
etoit  
representée, et je me faschois de ces deux pieces.  
Nous partimes a trois heures de Louvain, et nous 
arrivames 
a sept heures a Bruxelles, etants fort contens de ce  
petit voyage, tant a cause du beau temps, beau chemin, 
bonne  
compagnie, qu'a cause des bon aceuil que nous reçumes 
de 
l'abbé, du magistrat, et de tout le monde.  
Nous eumes mercredy le 21 une conference, et mr.  
Hop, qui etoit de retour depuis lundy au soir, nous fit 
rapport 
de ce, qui estoit passé entre le duc de Marlbourg, et  
luy.  
Il nous dit donce, que le duc, quoyqu'il avoit pas encore  
x de sa majesté, asuuroit qu'il n'accepteroit x  
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le gouvernement des Pays Bas, qui luy etoit offert par 
l'empereur  
et par le roy d'Espagne, qu'il aimeroit plustost mourir 
que de faire quelque chose, qui n'etoit pas de 
l'approbation de  
mess. les estats generaux, qui vouloit mourir avec la 
gloire 

d'avoir delivré ce pays du joug et du gouvernement 
despotiques 
des françois, et avoir contribué ainsi pas cette barriere  
a l'affermissement de notre estat et de sa liberté, qu'il  
se retireroit et vivroit en particulier en quitant toutes 
les charges, si la reyne le commanderoit a accepter ce  
dit gouvernement, enfin il declaroit sur son honneur et 
sur sa 
confience qu'il se gouverneroit et dans cette et dans 
d'autres 
occasions selon se sentiment de mess. les estats.  
Mr. Hop remercia son altesse pour cette generuse et 
favorable  
declaration, et fit a elle des complimens, qui meritoient 
et qu'ils etoient dignes d'une si gereneuse resolution.  
La resolution de la reyne arriva deux ou 3 jours  
aprez, et sa majesté consentit a mylord duc d'accepté 
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le gouvernement, mais qu'elle laissoit a luy de faire cela,  
ou de le refuser, et mylord declara pour cela, qu'il  
l'accepteroit pas selon sa premiere declaration en y 
adjoutant,  
voila cette affaire finie, et des expressions foites et 
obligeantes 
des sentimens qu'il avoit pour mess. les estats  
generaux et pour la liberté et le salut de notre chere  
patrie.  
Dela nous avons parlé de l'obtablissement du conseil 
d'estat 
et mylord et nous avons jugé a propos d'y mettre 
le duc d'Arscot, le marquis de Westerlo, l'archeveques de 
Malines,  
Griesperg chancelier de Brabant, Coxy chef president 
comte de Clermnt, comte de Tirimont, Van der Goete 
president de la chambre du compte, mais mr. le marquis 
de  
Westerlo, refusa cette digni, disant qu'il ne s'etoit jamais 
appliqué a la police, qu'il etoit trop jeune, mais la 
veritable 
cause etoit, que mr. le comte de Tirimont en etoit, de qui 
il  
disoit beaucoup de mal, et qu'il faisoit l'auteur de  
quantité des injustices commises par les françois 
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et qu'il etoit prest a les prouver par voye de justice. Et en  
verité, tout le monde parloit mail du comte de Tirimont, 
et il y a bien d'apparence, qu'il avoit fait tout ce a ce 
main  
tenir dans le gouvernement et que pour cela il avoit 
donné 
dans tout ce que les françois jugoient a propos de faire, il 
etoit 
fort riche, et on parloit diversement,  
comme il y avoit pu parvenir, et acheter la terre de 
Gaasbeek 
dont Tirimont est partie, pour une grande soome 
d'argent.  
En gin l'on parloit fort mal de luy, et son esprit et son 
application  
aux affaires, l'a sauvé, car il y avoit entre nous 
un ou deux qui ne l'auroient pas fait un membre 
de cet illustre corps et cela d'avoir tage a cause qu'il  
avoit esté un du conseil royal, que les françois avoit 
etablis contre les x et les privileges du pays, en 
detruisant 
les colleges ordinaires, que mr. le marquis de Westerlo 
ne  
voulant pas accepter cette charge, je prenois la liberté de  
donner a consideres a mess. les deputez, s'il seroit 
pas necessaire, d'augmenter le nombre, et y mettre 
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(geen tekst) 
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encore quelques gens de qualité, que le duc souhaitoit 
d'avoir 
mr. le conseiller Caversson, mais qu'il me sembloit que 
nous ferions tout a d'autres en l'my mettant seul que  
c'etoit un braf homme mais qu'il y avoit encore 
mr. le comte d'Erpe et mr. le comte d'Urzel, et qu'on  
les devroit prendre selon mon petit advis tous  
trois, y laisser mr. le marquis de Westerlo en  
l'esperance, qu'il changeroit de sentiment, qu'en faisont 

cela, le conseil seroit pas trop. Ces et d'autres, raisons  
alleguees par d'autres ont tant effectué, qu'on a consenti  
a ce que je proposoit, et nous resolumes de joindre 
aux autres mombres, les trois messjeurs, que je  
vien de nommer.  
L'instruction, la commission et le serment  
sont, comme ils suivent 
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je faisois tout ce que je pouvois en particulier a 
persuader  
mr. le marquis de Westerlo a vouloir changer de 
sentiment, alleguant,  
qu'il etoit un des principaux de ce pays, qu'il etoit obligé 
en conscience d'entrer au conseil d'estat, pour s'opposer 
a mr.  
de Tirimont, s'il n'alloit pas le grand chemin, et aussi aux  
autres, qui le suivroient, qu'on ne pouvoit pas avoir dans 
un  
collegue des membres, qui feroient d'une approbatio 
commune, 
qui mylord duc l'avoit aggrée, non obstant que mr.  
Hop luy avoit dit ce, dont tout le monde l'accusoit, mais 
tout cela en vain, et mr. de Westerlo etoit inflexible, dont  
j'etois fort mary, tant qu'il etoit un des principaux 
sergrs et qu'il etoit fort porte pour la mayson d'Autriche,  
pour notre pays, et pour la liberté et les interest des  
Pays Bas Espagnols.  
Le lendemain 22 nous parlames fort au long de cette 
affaire,  
et principalement du nombre de membre du conseil 
d'estat.  
Mylord duc et nous avions jugé, qu'on le feroit  
si petit, qu'on pouvoit, et il jugeoit qu'on y pourroit  
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mettre mr. Cavesson, conseiller du conseil privé, et 
premier 
president de la seconde chambre de Brabant, dont on luy 
avoit 
dit beaucoup de bien, et que etoit asseurement un fort 
habil 
homme, mais son altesse faissoit cela a nous, comme 
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aussi une autre augmentation. Je disois donc qu'on 
parleroit 
mal de nous, si nous ne prennions encore quelques gens 
de qualité, qu'il y avoit encore le prelat de St. Gertruid 
les comtes d'Urzel, d'Erps et d'autres, et qu'on les  
pourroit mettre du nombre, principalement quand mr. de 
Westerlo 
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Nous allames diner chez mr. le comte de Clermont,  
ou etoient aussi mr. de Quiros, et mr. le comte  
de Bruay, cy devant gouverneur de Namur, dont il  
etoit depossedé par les françois au cause de son 
attachement  
a la maison Autriche, nous nous y divertimes 
bien, et nous en partimes a quatre heures 
et demie, et le dit comte de Brudy me vint voir  
incontinent, et parloit de son gouvernement, si la  
ville venoit soud l'obeissance du roy Charles, disant 
qu'il esperoit d'y estre alors continue et qu'il 
recommandoit  
pour cela a moy, a quoy je repondois obligemment 
que je ne doutois nullement, ou le roy et mess. les estats 
generaux 
auroient consideration pour la fidelité et pour ses  
services, que je contribueray alors ce que je pourrois  
mr. Van den Berg et moy allames depuis mr. Voller et 
voir  
mr. et madame a Kempes et apres avoir pris 
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un coup de vin de Champagne, nous sommes allé au 
park,  
ou nous nous promenames avec madem. les princesses 
de 
Bergue, mad. la comtesse de Tilly, mr. le comte et mad. 
la  
comtesse d'Erps et d'autres.  
Le vendredy, nous eumes une conference et mr. 
l'archeveque 
de Malines me donna l'honneur de  
sa visite auparavant, je m'entretenois avec ce venerable  
veillaird de conseil d'estats, et de ses prerogatives 

de la seance et preseance, et d'autres particuliaritez 
il m'informoit de quantité des choses, et me promit  
de m'envoier un homme le lendemain a huit heures 
qui me diroit et qui me feroit lire tout ce qu'en  
etoit.  
Notre conference ne dura pas long temps, a cause que  
mr. Hop etoit un peu incommodé, et nous ne fimes 
autres choses, que de donner des appointemens sur 
diverser 
requestes, et d'escrire une lettre aux bourgem. 
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d'Anvers, afin qu'ils ne voulussent pas oster les 
cortequardes,  
et d'autres maisons a loger les soldats, qui etoient 
bastus dans la ville pa ça et par la pour les y loger en  
cas de besoin.  
Le prince du Rubenpre, tout uncommodé qu'il etoit 
vint voir a quatre heures mr. Van den Bergh et moy 
et nous parlames des diverses choses, il y vint aussi mr.  
de Christyn, vicomte de Vurne et conseiller, et la 
conversation 
se continuoit. Mr. van den Bergh avoit des  
affaires, et je m'en allois promener avec mr. Christin 
j'allée verte, et puisqu'il faisoit trop chaud encore,  
nous resolumes d'aller chez luy pour voir et consulter 
x qui servoit beaucoup a l'illustration  de l'x  
de Pay Bas, il me l'envoia le lendemain, et  
en voila la preface.  
Chronica nobilissimorum ducum Lotharingia, Brabantia,  
regum francorum, authore magistro x de Dyner,  
quatuor ducum Brabantia secretario, sex libros  
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Vendredy, j'ay rendu visite a mr. Eimen conseill. 
sa majesté le roy de Prusse, qui n'avoit vu auparavant 
et qui etoit envocé icy pour prendre possession des terx  
qui avoient appartenu au roy d'Angleterre, Guillaume 
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x d'heure se et glorieuse memoire, avec qui me suis 
entretenu 
une demie heure sur ce sujet, qu'il entendoit au x  
dont il me donnoit divers eclaircissemens. Nous eumes 
aprez 
une conference, et depechames diverses lettres pour 
mylord 
et pour mess. les deputez. L'en quelques amis a diner,  
et mr. Van den Bergh et moy rendimes apres contravisite 
a mess. le conseiller Fager le bourgem. de Bymont et mr.  
Geys de Leyde, et de la nous allames avec les dames 
voir 
Notre Dame de Laken, dont la statue est si fameuse.  
L'eglise est assez jolie et pleine de statues et tableaux, 
ou sont peint les miracles ou des autres evenements 
la dame est au milieu de l'eglise vestue a l'ordinaire 
dans une petite chapelle ouverte et libre de tous costez 
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je disois a un pretre que le sculpteur etoit bien heureux 
d'avoir travaille d'une statue si miraculeuse et qu'il auroit 
sans doute merite le ciel, cela ne s'en fuit pas, dit ce bon  
homme, car il pourroit bieen etre damné, et la sculpture 
n'y  
fait rien, dont j'estois fort etonné, et je ne le voudrois  
pas quereller d'avantage. Notre Dame n'est pas belle, et  
elle a sur ses bras le petit Jesus, il y avoit un affixe, qui 
marquoit qu'elle devoit etre porté en procession le 
lendemain 
a la demande d'un villate pour implorer la pluye 
 du ciel, et il y avoit quelques uns de la compagnie, qui  
assuroient, qu'il pluoit ordinairement en trois jours apres 
cette cereminie, et en effet, il commencoit a pluvoir le  
samedy de bon matin, et voila derechef un miracle 
tantum religio potuit suadere malorum. Les Romains  
x faisoient des semblables miracles, comme il paroit 
par un passage de festus in manalem lapidem  
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il y avoit au dessus de la porte en entrant un statue 
de marbre de Marie, ayant sous ses pieds le monde et un  
dragon, le petit Jesus sur ses bras perçoit le dragon d'une  
lance, et l'on y avoit mis cette legende. 

De la toute la compagnie, qui etoit fort nombreuse, se 
rendit  
au chateau de mr. le conseiler et maitre des comtes 
Van den Burgh, qui pourtant n'y etoit pas, mais madame 
son epouse nous donna une fort belle et sumptueuse 
collax  
et un bon ver de vin de Champagne et de Bourgogne,  
et il y avoit quelques damoiselles qui nous  
honnorent de diverses chansons. Le mal etoit, que nous  
avions diné fort tard, et que nous ne pouvions pas  
profiter des mets delicats, dont une table a 29 ou 30 
personnes  
etoit remplie et je mangeois quelques perses et  
d'autres fruits.  
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l'on y parloit de l'election d'un eveque de Munster, et  
des troubles qui y etoient a cause que la pluspart de  
Domheeren etoit pour l'eveque de Paderborn, et les 
autres 
pour l'eveque d'Osnabrug, de la maison de Lorraine. 
L'empereur 
s'interessoit for par son ministre pour le dernier,  
et sa majesté avoit sçu obtenir un bref du pape, par qui  
l'election etoit suspendue par quelques semaines, et qui  
etoit rendu au jour destiné pour l'election, dont les 
chanoines,  
qui etoient pour l'eveque de Paderborn mr. de Metternigh 
etoit fort scandalizés. L'eveque d'Osnabrug avoitt 
ecrit une lettre a mess. les estats generaux, ou il se  
plaignit de mr. d'Ittersum, mais on luy repondoot 
franchement,  
et la resolution est digne d'etre lue et enserée icy.  
Il faut que j'ay adjouté que mr. le resident Nors avoit  
prié mess les estats generaux, de vouloir paier au 
Domheeren 
les subsides, qui etoient dechues apres la mort de  
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l'eveque, et les avancer jusques au mois d'octobre, et  
que selon la coutume et sede vacante cet argent devoit 
revenir 
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a eux, mess. les estats y consentirent, et mr. d'ellemet 
eut ordre de payer promptement les arrierages et avancer 
quelques mois, je le contois a mr. l'eveque de 
Roermonde,  
et il y repondit en riant, ce n'est pas une simonie.  
Le 28 samedy nous eumes une longue conference 
comme 
a l'ordinaire, et mess. les deputez des estats de Brabant 
nous communiquerent l'accord, qu'ils avoient fait avec 
l'intendant 
a Meubeuge pour les contributions; madame 
d'Arenberg rendit une visite a mad. Van den Berghe,  
et j'vois l'honneur de la prendre au sortir dela carosse 
et d'etre avec elle dans la compagnie une demy  
heure, et mr. Van den Bergh y etoit aussi. De la nous  
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jamais allé voir mr. le conseiller Christyn et mr. Hop 
s'y rendit aussi, et nous primes plaisir a voir sa 
biblioteque 
et sa belle maison. Mr. le duc d'Arenberg etoit venu  
aonze heures pour prendre congé de mr. Van den Bergh 
et moy, mais nous etions en conference, nous luy 
souhaitames 
un bon voyage au soir, et de la nous allames a 
l'assemblée 
chez mad; d'Egmont ou il y avoit beaucoup  
de monde, et ou je pris congé de toutes les dames  
et damoiselles, les remerciant de leur civilitez et 
honnestetez 
puisque j'avois resolu de m'en aller a l'armée 
mardy qui devoit venir, je me servois d'autres 
obligeantes  
expressions et je les assurois que je conserverois  
une memoire perpetuelle du bon aceuil qu'elles 
m'avoient 
fait tousjours: et je dois dire icy a la louange 
de dames: qu'elles sont tres obligeantes, belles, et l'un  
d'eux libre, et degagé, et qu'il y a du plaisir d'etre  
x  
x un heureux voyage, me x 
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de d'y vouloir rester quelques jours, ou au moins de 
revenir 
bientost, pour les faire passer les jours. 
Madame d'Arenberg faisoit des grandes plaintes chez 
elle  
contre mr. Hop et voila le sujet, dont elle nous fit un long 
recit. Cet habil ministre avoit dit a mad. de Tilly et a 
d'autres,  
que la venue du doc d'Arenberg ne seroit pas agreable 
au mylord duc, et cependant on l'assuroit de l'armée tout  
le contraire, que ce duc en etoit bien aise, et qu'il avoit 
meme 
fait preparer un logement pour luy, tout proche du  
sien, elle etoit fort fachée de ce procedé de mr. Hop,  
fit a nous ses plaintes, et disoit qu'elle ne sçavoit pas 
d'avoir meritée un tel traitement, et qu'elle voioit tres 
clairement 
qu'il etoit un ennemis des gens de condition, et  
que tertous se plaignoient du rude traittement, qu'il leur 
faisoit. Et en verité les principaux de Bruxelles n'etoient 
nullement contents de luy, et il leur disoit quelque fois 
des  
paroles assez rudes, et mrs. de Westerlo, de Clermont, et 
d'autres  
nous en ont parlé diverses fois.  
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Le 29 dimanche je me suis allé a neuf heures, chez  
Laurentius Ludovicus de Cocq IV licentiatus questor 
aedificorum regiorium et ecclesia sancti Gaudrici en 
françois 
Saint Gerry, viri nobilis, et qui avoit une belle 
bibliotheque 
et quelques statues et d'autres antiquitez. J'y vis donc 
divers mss, dont l'un estoit, origine, commencement et  
accroissement de la ville et cité de Liege, escrit par 
Charles  
Lange, car il y avoit aussi, leodium Caroli langir ad  
d. Lamberti Canonici, j'ay remaqué a la page 95, un  
diptychum, ou estoit peint un consul Romain a barbe 
large, tenant 
un volumen dans sa droite, et un baton ou sceptre 
sur la somnité du quel etoit une couronne ouverte, dans 
sa 
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gauche, de chaque cote une personne ou hussier, dont 
l'un  
tient un papier et un pot, l'autre une glaive, et au dessus  
il y a cette inscription  
FLASTYRIUS UC EMNI COMEX  

l'on y en parle ainsi, entre les choses remarquables, qui  
se voient dans la thresaurie de l'eglise de St. Martin  
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sont gardées deux anciennes lames d'ivoir, engravées 
comme dessus est au plus pres depeint.  

Il y avoit de plus une chronique contenant l'estat ancien 
et moderne du pays et comte de Namur, la vie 
et gestes des srs. comtes et marquis d'iceluy par 
Paulus Cronendalius.  
Il y avoit un autre dont le commencement est: incipit 
R. D. Petrus a Timo, a Constantino magno, definit 
ad annum 1429, 16 mensis augusti pars prima continet 
quodam privilegia constantini magni usque ad  
Carol magnum. Titulus primus de quibus da legibus 
et privilegiis a constant m. usque ad Karolomannum 
primu principem Brabantia caput primu de  
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Le 30 lundy, je suis allé voir la bibliotheque des  
duc de Brabant, que j'appris en ce temps premierement 
estre a la cour, j'y rencontrois quantité des mss.  
en françois, qui etoient illumines, et si pleins des beaux  
tableaux, que j'en etois tout a fait etonné.  
Il y avoit un Valerius Maximus: cy comence le livre de  
Valerius Maximus translate de Latin en françois par  
religieuse personne. Maitre symon de Hedin, maitre  
en theologie et frere de saint Jean de Jherusalem 
et fu finie l'an 1401, la veille de monsr. Saint  
Michiel l'arcangel.  
Une version de Titus Livius, et de Julius Cesar.  
La vie d'Alexandre le Grand tire de 2 curce 
chicommence 
la table de ce present volume intitulé Alexandre 

quinte curse, composé par le venerable personne 
vasque de Lucene poitugalois en l'an 1468 
Les conquestes de Charlemagne 4 vol in fol. 
Evangelie seu missale, dont al la teste etoit escrit  
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super tres evangelus seu missali Alb. et Isabella 
Belgarum 
principes suum juramentu solemnites fecerans 
1599. A miraus, et il suivoit d'un autre main, que  
que le gourneur marquis de Bedmar avoit fait la  
meme chose le 21 febr. de l'an.  
Il n'y avoit rien si beau que les miniatures, dont  
tout ces livres etoient illuminez, et j'y pris un si grand 
plaisir, que j'etois faché tout a fait, de n'avoir pas  
sceu cela plustost, et que je n'avois pas le temps 
de voir tous ces mss. a cause que je devois partir le 
lendemain 
pour l'armée. Quelques 
un de ces livres etoient reliez en fulp et avoient 
este ornez des plaques d'argent, qu'on en avoit ostées.  
Sans doute par quelques friponnerie.  
Nous eumes apres une conference, d'allames diner chez 
mr. le comte d'Erps, beaucoup de monde me vint 
souhaitez 
un heureux voyage, et apres diner je me suis allé  
x la veuve de mr. Simoni, qui le mary a  
x un tres beau cabinet de medailles et des tableaux  
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d'un grand prix. J'y vis les derniers et j'estoit 
surpris qu'un particulier avoit pu faire tant de depenses 
et assembler x trois ou quatre grande chambre et qui  
estoient des mellieurs maitres, je n'en scay pas faire le  
detail, mais je conseille a tous les curieux d'y aller, et 
voir une collection, qui est une des meileures, qu'un 
particulier 
puisse avoir le malheur vouloit, que le fils 
etoit allé hors de la ville, et qu'il avoit sur soy les  
clefs du cabinet, et je me vis ainsi frustré de pouvoir 
satisfaire a ma curiosité, j'y vis pourtant quelques 
statues anciennes, et faites a l'ancienne, et entre les  
premieres, il y avoit une de bronze d'un pied 
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haut, tres bien fait, qui etoit habilé et pointue d'un 
manteau  
a la Greque, sie je ne me trompe a longue barbes 
et couronnée d'une couronne de feuilles de vignes et  
des grappes des raisins et il me sembloit qu'elle avoit 
quelques marque et caractere de sa divinité dans 
la main droite, l'on en pourroit faire un bacchus 
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myoparon et barbu, dont parle ausoncus que je tache 
d'illustrer dans mon harpocrate.  
Le meme jour mr. Swartz, griffier de la chambre des  
comptes, me donnoit l'histoire d'un combat ou duel  
fameux entre deux Espagnols fait a Fontainebleau 
l'an 1546 que j'ay jugé digne d'interferer 
icy a cause de tant des particuliaritez, qui s'y  
rencontrent, l'original en est a Bruxelles. Et  
je m'en allois au soir souper chez madame la duchesse 
d'Arenberg avec mr. et mada. et mademois.  
Van den Bergh, et mr. de Quiros etoit de la partie.  
Cette illustre dame me vouloit donner un souper de  
conge, et elle nous reçut avec beaucoup de civilité et de  
douceur, et nous nous divertimes tres bien jusques a  
onze heures, et mademoiselle la princesse sa fille y  
contribuoit pas beaucoup. Madame sa mere avoit dit 
elle d'escrire en son nom une lettre a Vienne, pour  

folio 178 

y mander des bonnes nouvelles d(Italie et d'Hispagne,  
elle d'en acquita admirablement bien, et je bu a la  
santé de la princesse secretaire, ce qui fist bien rire  
la compagnie.  
Mr. Cupers de Bx dont j'ay parlé auparavant,  
me vint voir, me parla des diverses choses,  
et me fist present de son beau x d'Horace,  
je le refusois avec toutes les raisons imagiables,  
mais enfin il le laissoit sur la table, et me contraignit  
ainsi de l'accepter.  
Le 31 mardy je partis de Bruxelles, et quelques messeurs 
de la ville me firent l'honneur de me convoier 
une demy heure hors de la ville, je m'en allay diner  
a Ninove, ou mess. de la ville nous donnerent a diner 
dans l'abbaye dont mr. Dyonysius frisers 

etoit abbé, et cela le 47me, les tableaux de ces abbez 
etoient pendu a la muraille du salon en  
bon ordre, il etoit un obligeant prelat, et fit  
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beaucoup de civilité, comme aussi mess. du magistrat,  
je m'en allois coucher a Oudenarde, et mr. le 
bourgemaitre 
Vandermeer nous donnoit a souper, et nous  
reçut tres bien, mr. le colonel Vooght, beau fils  
du general Scholten y commendoit,  
et me fist toutes les honnestetez et civilitez  
imaginables.  
Je partis le 1 sept. mercredy pour Courtray, ou je dinois 
et de la je me suis rendue a l'armée, dont le hooftquartier 
etoit a Helchin, j'y venois un peu tard, et c'est pour cela  
que je ne pouvois pas parler au mylord duc, qui partit le  
lendemain pour le siege de Termonde, et mr. le  
general Dedem me nous pria le deuxieme d'aller diner  
chez luy, ou nous sommes entretenus par quelque 
temps sur les affaires, qui concernent la guerre et la  
campagne.  
Dans les villes de Ninove, Audenarde et Courtray il n'y a 
pas  
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beaucoup a remarquer, a ce qu'on me disoit, et je  
confesse, que je n'avois pas le temps a voir m'en 
informer 
ou me promener par elles. Je diray seulement que 
Ninove 
est fort petite, Audenarde la moitie plus grande, et 
Courtray  
une fois autant la derniere et je renvoie  
le lecteur qu'en dit Guiccardin et le sçavant, qui y  
a mis les additions, dont j'ay parlé plys qu'une fois.  
Le 2 jeudy, je m'en allais voir mr. d'Auverkerke,  
et je dinois chez mr. le lieut. general Dedem,  
ou me prit une petite colique, qui passa pourtant 
le meme soir. Il me demanda des nouvelles, et  
je luy disois qu'on avoit il y a dix ou douze jours 
envoyé aux principaux seignrs et dames de Bruxelles  

!334



des imprimes, qui etoient remplis des noucelles 
facheuses 
pour les roy Charles, mais que Don Quiros 
avoit reçu de Mons une lettre, ou son correspondant 
disoit, qu'il en auroit sans doute reçus des imprimez 
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mais qu'il n'en devoit vroire rien, que tout etoit  
contraire et qu'il n'osoit escrire quelqu'un autre 
chose. En effet, cela pourroit etre vray, parce que  
toutes les lettres d'Espagne pour Bruxelles et d'autres 
villes de l'obeissance du roy Charles, etoient arretées en  
fiance, et qu'on avoit mande de Paris, que le 23 de  
mois aoust etoient venu deux courriers, l'un d'Italie 
l'autre d'Espagne, qu'on ne pouvoit pas decouvrir ce  
qu'ils apportoient, que tout etoit caché, et avec cela une  
grande consternation a la cour, qu'on en conjeituroit 
que les choses dans ces pays alloient mal pour les  
françois, et qu'on croioit qu'il y a eut en une bataille  
contre les deux rois, et que Philippe avoit esté  
battu, je parlois encore d'autres choses a ce brave  
general, que je ne mettrois pas icy et elles concernoient  
la campagne et la guerre.  
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le 3 vendredy j'ay fait un tour a Menin, et j'y  
vis la bresche, et les fortifications, mr. de Welderen,  
qui en est gouverneur, me mena par tout,  
et me donna a diner, et fist tout ce qu'il pouvoit  
pour me divertir, la ville etoit fort endommagée,  
par le canon et par les bombes et les belles maisons,  
que le roy de France avoit fait faire pour y  
loger les officiers aussi. C'est une belle et bonne  
fortification, bien reglée, si j'en puis juger, et il y  
a beaucoup de monde, qui soutenoit, que le gouverneur  
mr. de Caraman l'avoit pu defendre plus long 
temps, mais je crois plustost, qu'il a eu ses raisons,  
et qu'il a eu peur, que dans 24 heures la guarnison,  
qui etoit plus que 4000 hommes pourroit  
devenir prisonniere de guerre.  

folio 183 

les portes de cette ville sont admirables, la plus  
belle a esté tout a fait detruite par notre canon,  
etlon m'assuroit, qu'il y avoit eu un escriteau,  
ou l'on faisoit dire au roy, ou semblables paroles, si long 
temps que  
j'ay Menin, je repose sur mes mains, et sa majesté 
etoit dans une telle posture. Je vis sur la porte  
la teste du roy environné d'une couronne 
de laurier, et des rayons du soleil, qui est  
la devise de se monarque, je me fachois que les  
grands princes ainsi aient pu avoir la foiblesse de  
s'eriger au dessus d'un homme,  
et qu'ils imitent les payens, qui firent peindre  
et representer ainsi cette fausse divinite. Dieu 
a puni Herode, a cause qu'il ne reprimoit pas les  
criorent a luy parla que c'etoit une  
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voix de dieu, et qui sçait, qu'entre les cause des 
desgraces 
du roy, ne pourroit pas etre celle cy, principalement, 
quand  
on considere la didicace de sa statue a Paris qui 
asseurement 
le fait comme un dieu, ou au moins un saint, tant par 
l'inscription, que  
quoyqu'en dise le pere menetrier  
au contraire, dans un petit livre, comme cela est assez 
bien 
prouvé par un auteur anonyme.  
Le 4 samedy, je donnay pour la premiere fois la parole 
au toute d'armée, et c'etoit Overyssel, cet honneur 
appartenant aux deputez, quand mr. le duc de  
Marlobourg, n'y etoit pas, et mr. le general major 
d'autres 
generaux me vinrent voir, et je m'en allois  
apres midy rendre une visite a mr. le prince de Nassau.  
Gouverneur de Frise, qui le jour auparavant 
quand j'etois a Menin, avoit esté chez moy  
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et je me suis entretenu une heure au moins avec  
ce jeune prince, qui sur les matieres du temps et  
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d'autres, et je dois rendre ce temoignage a son altesse 
qu'il a beaucoup d'esprit, beaucoup de generosité,  
et d'application pour tout ce qu'une personne de son rang 
peut rendre grand et comblé de gloire et d'honneur.  
Les 5 dimanche, je donnois la parole au moy  
general, mr. le comte d'Erpach, et c'estoit Deventer,  
je fis precher chez moy, et rendre graces a dieu pour  
tous ses bienfaits, dont il nous acomblé et 
particulierement 
pourla prise de Menin, dont mr. Sylvius, ministre 
de Valkenbourg s'en acquita tres bien, je m'en allois 
diner chez mr. le comte de Tilly, ou il avoit aussi  
mr. le brigadier van Eck mr de saumaise, et  
quelques autres, et de la je m'en suis allé voir mr.  
le veltmarschal. Je luy disois que j'estois fort etonné  
que la part de la guarnison de Menin consist dans  
des regimens, qui etoit payez par Overyssel 
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comme celuy des baron de Heyde, celuy de Floor 
auparavant Buchwalt, la moitie d'Uffelen, et une  
compagnie Suisse de mr. et que les autres 
etoient chambrier sur la repartition d'Hollande, et  
Saxen Eysnach sur celle de Frise, si je ne me trompe que  
le reg. de Heyde avoit eté par 4 ans de suite en Flandre,  
et que l'aire de Menin etant assez mal sain, il seroit  
bien raisonnable, qu'on mit un autre dans sa place.  
Le veltmarschal goutoit ces raisons, et il dit, qu'il 
tacheroit 
de le faire, ce que je le priois de vouloir mettre  
en oeuvre, en y adjoutant, qu'il feroit plaisir aux  
mess. les estats d'Overyssel, et que leur nobles 
puissances en ecriroient sans doute a son excellence 
j'ay oublié a dire, que mr. le prince  
de Hessen Homburgh vingt voir aussi le prince 
stadthouder,  
etque nous venions sur le sujet de la prediction  
touchant l'electeur de Baviere, que son  
altesse la confirma et qu'elle y adjoutoit d'aut 
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autres particuliaritez, comme que la mere de l'electeur 
croyant 

a ce prognostique disoit souvent, qu'elle souhaitoit, qu'il  
fust noyé, afin que la baviere ne se perdit pas, qu'on 
avoit  
montré a eux devant l'entrée dans la Baviere, un livre 
ou un paysan avoit predit, ce qui est arrivée en ces 
termes,  
o Scherrenberg par toy sont entré les Suedois dans notre 
pays, par toy entreront aussi des gens inconnus, et qui  
n'ont jamais esté icy, ils gateront et ruineront tout le  
pays au fond, et la Baviere sera la tres miserable, et  
ce prince y adjoutoit, que mr. le brigadier d'Yvois 
connoissoit 
ce livre la.  

folio 188 

Le 6 lundy, mr. le general major, mr. le comte d'Athlone  
vint prendre la parole, et c'estoit Nassauw,  
je m'en allois diner chez mr. d'Ouverkerke  
y etant prie par ce marschal meme le  
jour auparavant, et il y avoit bonnen compagnie, mr. x  

Mrs le comte d'Arhlone, de Hompes, mr. de Wassenaar 
seigr de Dam, mr. d'Oye, mr. Ser,  
mr. de S'Laurent,  
de la je m'en allois voir mr. le general de Henkelom,  
qui m'avoit cherché chez moy, mes guides 
me menerent chez mr. le comte de Lottum,  
il soitoit pour me reçevoir, je disois, mr, en  
le voyant, Ick ben verkeert, je me suis abusé,  
mais non obstant tout cela, je suis bien aise de vous  
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Le dimanche je me suis de bon matin promené   
cheval, pour voir la situation de la ville, et a dix heures 
allé en carosse chez mr. le prince de Nassau a y faire 
x devotien, et a y diner, le ministre etoit François,  
nommé x et il prechoit tres bien, mr. d'Auverkerk et 
mr. le general Dedem me rencontrerent 
en chemin, et comme c'estoit mon jour a donner la  
parole, et qu'il n'y avoit point un major general, mr.  
de Dedem le prit de moy, et c'etoit Campen  
Je m'en allois voir en retournant mr. le mareschal  
et je me suis entretenu une dimie heure avec luy 
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sur diverses matieres, de la je me suis rendu chez  
moy, et mess. de la ville tirerent cinq coups sur  
mon carosse a 6 chevaux, qui ne firent rien du mal.  
Je montois au soir encore a cheval, et j'en un me 
saluade de deux boulets, qui ne vinrent pourtant pas 
ou je me tenois. Mr. Sivaitz, me conduisoit par tout  
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C'est un major Espagnol, qui avoit quité ce service, ne 
d'une  
des meilleure familles de Bruxelles, je dois donner 
ce temoignage a ce gentilhomme, qu'il est le  
plus obligeant du monde, et qu'il m'a rendu en  
diverses occasion de tres grandes services: son beau 
frere est mr. Van den Broek, griffier des deputez des  
estats, un personnage tres habilé, et fort  
de mes amis.  
Le 20 lundy, je donnay la parole a un major general  
Anglois, nommé x et cela arrivoit 
a cause que mess. des Gosinga et de Geldermalsen  
avoient dit, que nous trois ferions a dic heures  
chez mr. le prince de Nassauw, ils y furent, et moy  
j'y venois a onze heures, le major general pressoit 
et mr. de Geldermalsen le donna, je leurs en parlois 
et ils s'excuserent, dont j'etois content, et ca parole  
xrouloit comme auparavant, et la parole etoit  
xwol  
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je le reçu une lettre de mr. van Ruyven, secretaire 
de mess. les deputez ou il temoignoit au nom de ses  
maitres, qu'ils etoient tres contents de mes lettres,  
et de ce que je negligois, presque pas une poste 
et il me disoit outre cela, que mess. les estats se  
devoient assembler le 21 de ce mois, et que je vuelle 
addresser mes lettres a leur nobles puissances  
ce qui je fis.  

Je m'en allois au matin a cheval avec les deux autres 
deputez chez mr. d'Auverkerk, ou nous devions diner 
ave mylord qui y venoit premierement a 
une heure et dimie, nous resolumes que les trenchees 
seroient ouvertes au soir, et qu'on tacheroit 

s'occuper un cimetiere d'un chapelle nommée 
Lorette a cause qu'elle etoit faite selon l'original,  
elle etoit proche de la porte de Bruxelles, ou les  
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avoient fait l'attaque quand ils prirent la ville.  
Notre attaque se devoit faire a la porte de Tournay 
entre les Dender et la petite riviere qui venoit de  
Cambron, le pays etoit bas proche de ces eux  
et le premier s'appelloit l'inondation d'Irchonay,  
et le second l'inondation de masle a cause  
qu'ils etoient monde quand les rivieres inontoient,  
mais cela ne nous puit pas nuire, a cause que le  
terrain, ou l'on devoit attaquer la ville, etoit  
haut.  

L'on resolut aussi de mettre de digues dans le Dendre 
a cause qu'on pourvoit inonder une partie de la ville,  
ou les ennemis avoient leur magazins de farine 
et d'autres, et les ingenieus la Rock et dumey  
jugerent que cela etoit faisible.  

Le duc nous apporta la confirmation de la vetoire 
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du prince Eugene qui etoit venue a son  
altesse d'un François demeurant a Paris, et il y  
confessoit que le duc de Savoye et le prince Eugene 
avoient 
force les lignes des François devant Turin, que le  
duc d'Orleans et mr. Marcin y accourerent, que le  
premier avoit reçu deux blessures, que l'autre estoit 
tué, que quelques uns mettoient aussi au nombre  
des moits le duc de la feuillade, que les François  
apres une grande parte s'etoient retorez a pignovol,  
que tout leur canon et bagage etoient entre  
les mains des vainqueurs, et que Turin etoit secouru,  
le duc jugeoit que seroit necessaire de rendre  
graces le dimanche qui vient au dieu, et qu'n  
tira le canon, ce qui fust resolu, il nous assuroit  
aussi que la flotte devroit aller en Espagne, et non  
x faire une descente en France, et que mess. les estats  
generaux avoient approuve ce sentiment de la reyne  
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Le 21 mardy, mr. d'Auverkerk me fit dire par son  
adjutant, que les trenchées avoient esté ouvertes pendant 
la nuit, que les ennemis n'avoient presque pas  
tiré sur les ouvriers, et l'on en croidit estre la caus  
qu'ils avoient cru que l'attaque se feroit a la porte de  
Bruxelles, ou les François l'avoient fait, et ou l'on juge  
que la ville est la plus foible, nos ingenieurs  
etoient d'un autre sentiment, et ils jugerent que c'etoit  
vers la porte de Tournay: ce marechal ne  
fit dire aussi, qu'on avoit pas trouvé a propos de  
prendre le poste de Lorette, que cela estoit bien facile  
faire, mais que deux petits ouvrages y etoient  
tout proche, d'ou on l'auroit obligé nos gens  
de s'en retirer, et que cette petite attaque nous  
auroit peutetre couté vint hommes, et que Lorette 
ne nous pouvoit aider de rien, etant de l'autre  
cote de la ville.  
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Je m'en allois diner chez mr. de Goslin et de 
Geldermalse 
ou il y avoit aussi mr. le stadthouder 
de Frise et mr. le lieut. general Dedem, nous y  
etions bien reçu et bien traité et a quatre heures  
je m'en allois promener a cheval vers la ville avec 
mr. Schaap et le mauvais temps nous obligeoit 
a nous rendre a mon quartier.  
Je m'y mis a escrire des lettres, mais apres un demy 
heure mess. les deputez de la ville de Louvain me  
vinrent voir, c'estoient mr. Van Deven bourgemaitre 
et mr. le pensionnaire van Besten, qui me prierent,  
de vouloir faire autant qu'ils puissent avoir des  
regimens Hollandois pour guarnison et un gouverneur de 
la meme 
nation, et je les assurois que j'y contribueray tout ce  
que je pourrais tant a cause d'eux qu'a cause  
de l'academie, qui devoit etre en repos, ce qui ne  
se pratiquoit pas tousjours, quand les soldats n'estoient 
pas d'un humeur traitable 

folio 196 

Il me conterent une chose assez remarquable et  
cela sur leur honneur et goy, c'est qu'un mr. Chamadoi 
leur en droit, et d'une vie sans aucune reproche 
avoit dit il y a 12 ans, qu'il ne croiroit pas, que la  
religion chretienne, fust la vraye, si dieu 
ne punissoit pas exemplairement le roy de France,  
mais qu'il croioit, quod propris ies sont les  
memes paroles, approbriis cumulatus intumilabitur.  

Le 22 mercredy je restois devant midy au logis et j'eu  
l'honneur de donner a diner a mr. le brigadier vilegens  
mr de Lynden sr. du plac dans l'Overbetuwe et a mr.  
Scheel, l'ennemy avoit tiré furieusement sur nos  
soldats la nuit passée, et il y a eu une trentaine de  
tuez et blessez. Je me suis promené a cheval  
pour parler a mr. d'Auverkerke, mais je ne le  
trouvois pas, et je m'en allois apres faire  
la moitie, du campement,  

folio 197 

ou je devois essuyer quelques coups de canons,  
etois sortis a trois heures, et je revenois chez moy 
a sept, n'ayant mis le pied a terre, que dans le quartier 
de mr. le general major Weck, qui nous donna 
un coup de vin, et l'on pouvoit voir de la les approches 
de nos gens et les canonades de l'ennemis.  

Le 23 lundy, mess. les freres de Pallant me tinrent 
compagnie a table, mr. Rheynbolt praebst du  
chapitre de Soigny me vint voir avec un bourgemaitre 
de cette petit ville, ils dejeunerent chez moy  
ne pouvant rester jusques au midy, j'allois apres  
diné voir mr. van Coln, comme nouveau venu, et  
nous fimes un tour a cheval pour parler a mr. 
d'Ouverkerke  
et mr. de Heukelom, dont nous trouvames 
seulement le premier, au qui nous parlames  
du siege . je l'ay donné la parole qui etoit zutphen 
a mr. de Berensdorf general major  
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Le 24 vendredy, j'avois l'honneur de donner a  
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diner a mylord duc, mess les deputez de leur H. puis.  
van Collen, Goslinga, et Geldermalsen, le veltmarschal  
Auwerkerke, le prince de Nassau gouv. de frise, le  
duc d'Arschot, le comte Masse, le general Dedem 
et d'autres, il y avoit trois tables, deux de 12 chacune  
et une de huit, sans y compter les domestiques,  
nous etions bien gay, et ma table le bon vin  
etoient de l'approbation de tous les conviez et  
x le duc ne se trouva pas trop bine,  
mais cela passa, et son altesse me temoigna par  
une lettre le lendemain, qu'il s'en etoit porté  
mieux, que je dois inferer icy.  

Nous reçumes au soir l'agreable confirmation  
de la victoire remportée par le duc de Savoye  
et par le prince Eugene devant Turin, et ensemble 
le choq, qui etoit arrivé au prince  
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hereties de Hesse, l'on en a imprimé des relations 
et il faut confesser, que c'est un coup moitelnour 
la France, et qu'il est bien sur, que le roy sera 
obligé a quiter ses entreprises sur le duc et sur le  
Milanois, n'etant point de doute, ou le prince de  
Hesse sera mis en estat a se revanger.  

Le 25 je me suis allé promener a cheval vers mr.  
d'Auverkerke, a qui je devois parler de la par de mad.  
la comtesse d'Egmont et mad. la princesse de 
Steenhuysen 
touchant quelques terres et censes  
qu'elles on den le Brabant et dans le pays d'Haynaut,  
pour les garantir du pillage, ce que  
le veltmarschal promettoit qu'il seroit. Il me  
remercia en des termes fort obligeantes du bon  
traitement, qu je luy avois fait, il s'en alloit  
dans les approches, et je l'accompagnois presque  
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jusques la, et il me conseilloit de rester sur une hauteur 
derriere les batteries d'ou je pouvois voir 
tout le feu. Il y avoit 4 batteries, d'ou on jouoit sur  
les bastions, l'unde de 36 canon a 24 livres la  

balle, 10 mortiers et 10 houvitsers, la 2 de 9 pieces 
de canon et autant des moitiers et houwitsers, la 3 
de 21 pieces a 12 livres. Les canons des ennemis 
etoient demontés, et il ne jouoient que d'une piece 
a 36 livres, qui etoit de cote de notre attaque.  
Elle etoit fort avancée a 100 ou 150 pas de la 
contrescrape,  
et l'on y croioit d'estre de ce soir.  
Un x de munitions de guerre arriva la meme 
jour d'Audenaerde, il estoit attaqué proche de cette ville 
par 200 hussaires et dragons François, mais ils  
se retrerent apres voir tiré et essuce aussi quelques  
coups, mais x bombe prit feu en chemin faisant,  
et fit sauter en l'air deux chariots a poudre  
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dieu conservante resté, qui etoit de 550 chariots y  
comptez quelque chariots a vivres, l'on ne sçait pas la  
cause mais il y a bien de l'apparence que quelqu'un a  
esté gagné par les François, et qu'il y a mis du feu  
ou ne x en mettant cette bourbe sur le chariot.  

Le 26 dimanche le general mayor Weck vint  
prendre la paroles, qui etoit Nimmeque, j'allois au  
preché, et dinoit chez mess. les autre deputez 
avec mr. d'Auverkerk, mr. le prince de Nassauw Firse 
mr. le lieut. gen. Dedem, le comte de Den Hof et d'autres  
et je me mis a cinq heures a cheval pour aller  
voir le coup de joye qu'on devoit faire six heures  
a demy, je me postois sur une colline derriere les  
batteries, a un village ou etoit logé le general Heukelom 
et le gen. Soutlande, a une heur et demy de  
mon quartier, ou je voiois destinitement tout, et les  
bombes volanés par l'air comme des oiseaux de feu.  
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Le 27 lundy, je donnois a diner a deux mess.  
de rechteren, l'un capitaine au gardes et l'autre 
sr. de Munnickxhaven, mr. le colonel Hunnebeen et  
d'autres, apres avoir esté a cheval avec mess. les  
autres deputez, chez mr. d'Auverkerke,  
nous nous rejouimes, et estions bien gays.  
Et comme nous eumes une conference au matin ce  
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jour la, nous fimes de mesme le 28 et parlames  
entre nous des diverses choses d'importance,  
nous allames apres a cheval chez mr. d'Auverkerke,  
ou nous entendimes que les lignes de communication  
etoient jointes, et qu'on seroit en etat le  
lendemain a attaquer le contrescarpe, et je dinois 
chez mess. les deputez, ou il y avoit aussi  
mr. le brigadier Keppel, et mess. le general  
Hompes et Coddingham y vinrent aussi.  
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Le 29 mecredy au matin bon beau fils m'envoya  
un sergeant, avec nouvelle, que nos gens 
avoient pris sans perte le chemin couvert du  
coste, ou il etoit, je m'en allois avec les autres 
deputez a cheval chez me. d'Auverkerke, et nous 
le trouvames ainsi, le duc y venoit aussi, et nous  
y primes le diner, et le duc me remercia de nouveau  
du bon accuil que j'avois fait a son altesse.  

Le 30 jeudy, je donnois la parole qui etoit  
Overyssel, et l'on me disoit que ceux de l'attaque  
droite avoient pris poste dans le chemin couvert, avec 
perte de quarante a cinquante tuez et blessez, que  
ceux de l'attaque gauche s'etoient logez  
sur deux point du meme chemin avec perte  
de 100 tant tuez aussi que blessez, et qu'entre les  
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derniers etoient le comte Maurice, fils de  
mr. d'x qui avoit reçu a sa teste et  
ailleurs une blessure d'un morceau d'une bombe,  
qui avoit tué six hommes, et a quelques  
uns ostez les bras ou les jambes. Je donnay  
a diner a mr. le general Dedem, mrs. le  
brigadiers van Usselen et Villegas, mr. Hambroek  
et d'autres, mr. Van den Bergh me vint  
voir, aprez diné en passant, il etoit venu 
avec mr. de Renswoude d'Enguin, et s'y retournoit,  
et je ne le puis pas retenir,  
je me souvenois ave mr. le general Ddem avec  
un ver tout plein de nostre jour de naissance qui  
estoit le 20 de ce mois, et qui venoit de passer, et  

toute la compagnie etoit gaye et bien contente.  
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Je m'en allois chez moy a cinq heures, et  
je n'y avois pas esté une demy heure, ou mr. mon  
cousin Verhoef me vint dire de la part du dit general,  
que le gouverneur avoit fait battre la chamade  
et planté un enseigne blanc sur la bresse. Je me mis  
incontinent au cheval, et je m'en allay chez mr. 
d'Auverkerk,  
et de la, puisqu'il y etoit pas, a la  
grand batterie, d'ou il etoit retourné  
aussi. L'on me disoit, qu'en effet l'ennemy avoit proposé 
de capituler, et qu'il pretendoit de sortir de la  
ville, avec toutes sortes d'honneur, comme la guarnison  
de Menin, que mr. le mareschal l'avoit refusé et  
pretendu qu'ils devroient estre prisonniers de  
guerre, que mr. l'adjoutant general Wassenaer 
avoit porté cette nouvelle au gouverneur mr. de  
Spinola et mr. le comte de St. Pierre son adjoint  
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par l'ordre du roy de France, et que le dernier avoit 
repondu, qu'il le feroit pas, et qu'ils n'avoient  
faire, que continuer de battre la ville et d'y jetter 
des bombes, et qu'il pourroit avoir les memes conditions  
apres trois jours. Et en effet a huit heures  
on battit la ville furieusement, en l'on y jettoit  
quantité des bombes et de carcasses, l'air sen sembloit 
etre quelque fois en feu, car je le voiois fort 
destincktement,  
etant obligé de me retourner aux  
falmbeaux et de faire un chemin pendant les  
tenebres de deux heures.  
Les canonades continuerent le lendemain, et  
je m'en allois avec mr. de Coln voir mr. d'Auverkerke,  
et parlames y de la reddition de la  
ville, en faisant cela, voila un officier de la  
trenchée, qui nois vint dire que l'ennemy  
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battoit de nouveau la chamade, l'on donna ordre 
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que les officiers, qui desiroient a nous parler, viendroient 
ou nous estions, et ils y etoient dans une demye heure 
le colonel x disoit que le gouverneur 
demandoit de soitier aux conditions, que ceux d'Ostende 
avoient fait leur capitulation et qu'en cela il  
changoit beaucoup de ce qu'il avoit pretendu le jour  
auparavant, mais nous dimes, qu'ils devoient etre  
prisonniers de guerre, que nos ouvrages etoient trop  
avancées, et qu'il n'y avoit point d'autre moyen pour  
sortir de l'embarras ou ils se trouvoient le colonel  
y repliqua fort modestement, qu'on devroit avoir  
quelqu'egard aux gens d'honneur, et qui s'etoient  
selon leur devoir defendu bien. Et quand mr.  
le veltmarschal y repliqua, que le roy, et ses  
generaux de sa majesté nous avoient appris cela,  
et que nous les imitions, il respondit fort apro 
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par mess. commencez les premiers d'avoir quelqu' egard  
au gens d'honneur, nous vous l'imiterons,  
mais par notre malheur nous n'avons pas eu en  
for longh temps, ces avantages, il insista ensuite  
de sur sa proposition, en nous luy dimes, qu'il n'y  
avoit bien sa faire, que pourtant nous voudrions  
bien accorder aux officiers et soldat leurs  
bagages, qu'on le feroit sous une bonne escette 
mettre dans une ville ou le gouverneur le trouveroit  
bon, que les malades et blessez, dont  
il parloit aussi seroient mis dans une bonne  
place, et traittez et queris a depens du roy  
et que c'etoit tout qu'il pouvoint attendre de  
nous. Le colonel resta a diner avec mr. d'Auverkerke,  
et son second alla faire rapport, et a  
deux heures, nous etions d'accord, et la ville  
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est venue dans nos mains a conditions susdites,  
et une poite livrée a nous.   
Nous estions logez dans le chemin couvert, et obligé 
encore s'y faire une batterie pour abbatre le  
pied de la muraille ou l'on devoit faire l'assaut 
qui etoit encore de dix ou douze pieds, il fallut outre 
cela passer un fossé de soixante dix ou quatre vint  

pieds, enfin l'ennemis nous avoit pu encore tailler  
du besoin par 2 ou 3 jours, mais ils n'auroient eu  
aucune grace, et peutetre passez ter tous par le fils  
de l'epée, et je crois, qu'ils ont consideré cela?  
Il faut que j'adjoute une chose qu'un autre n'estimeroit  
pas, mais que je dois neantmoins mettre  
dans cette relations, il commencoit a pleuvoir 
et faire fort mauvais temps aussi tost que  
l'accord avoit esté fait, la meme chose arriva  
devant Termonde, et mr. le gouverneur  
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de cette ville, mess. je vay que dieu est pour vous 
car il commence a pleuvoir aussi tost que la ville est  
rendue et vous n'en seriez pas encore 
maitre, si cela etoit arrivé plustost. J'en laisse 
les consequences aux autres, mais je donne  
des verces grands succes toute la gloire a dieu,  
et a notre bien heureux et divin sauveur 
Jesus Christi, qui a enfin pitie de son peuple le persecuté,  
et qui sera enfin, que tout le monde verra,  
qu'il n'y a rien si vray que ce qu'il a dit, durum  
esse contra stimulos calcitrate, et portas in ferni 
nihil valituras contr eulesiam fuam 
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Le 31 dimanche nous eumes une grande conference, et  
mr. de Geldermalsen nous montra un escrit, ou il y avoit 
des considerations 
couchees par mr. Spar, pour assieger encore mons. 
Il nous assuroit, que le duc y etoit porte, et que mrs 
Fagel 
et Spar viendroient le lendemain a nous parler de  
cette grande entreprise: je donnois a diner a mr. le 
general  
Dedem, le general major pallant, le comte Corneille, le 
brigadier  
Keppel et d'autres, mais ms. de Salis et Week  
et Sichterman ne vinrent pas, nous nous rejouimes  
bien.  

Le 4 lundy j'allois avec les autres deputez a  
voir la villa a cheval, il faisoit fort mauvais temps  
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et nous y vismes les bresses et les fossez et nous 
encomprimes 
que les gouverneur avoit fait bien pour le sauver  
de s'etre soumis. Les François soitoient en meme temps 
7 ou 800 cent avec mr. le comte de St. Pierre, et furent 
conduits a Audenarde, de la a Ghand, et de la en  
Gataux a sas de Gend. Le comte de Spinola y resta  
et les Suisses, excepte 7 ou huit se sont mis dans nos 
troupes  
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Nous en sortimes a dix heures et nous parlames apres 
ave les deux generaux de l'affaire de Mons, et x  
leur propsames des difficultez insurmontables, 1. 
comment  
l'on y pourroit faire venir le canon par des chemins si  
mauvais, 2. ou prendre 16000 chevaux attellage qui 
etoient 
requis, quand on y vouloit, comme le project etoit, tout y  
faire venir ensemble, 3. par ou faire subsister l'armée 
et prendre le fourage, les allentours n'y etant pas 
suffisans,  
4. en il etoit a craindre, que le temps deviendra  
plus mauvais, et que par consequent, l'entreprise seroit  
hazardeuse, 5. a la fin de la campagne, 6. que ceux de 
Namur  
et Charleroy, ouy l'armée François meme pourvoit  
empescher tous les convoys, qui devoient venir de  
Bruxelles. Mess. les generaux nous ne dirent 
n'en de positif la dessus, et l'affaire fust remise  
pour apres diner parler avec mylord duc  
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mr. d'Auverkerke, le duc y devoit diner, et je m'y allois  
etant prié par le comte Corneille le jour auparavant,  
les autres deputez resterent chez eux et donnerent a diner  
a mess. Fagel et Spar, Ils vinrent apres diner chez 
mr. d'Auverkerke, le duc nous parla des quartiers  
des Prussiens, et non pas de l'autre affaire, qui fut  
remis au lendemain mercredy, ou nous nous devions  
rendre a bon matin chez mylord.  

Le 5 mardy je suis allé loger en ville chez mr. le  

comte de Grandbrugh, dont la famille est Busenal,  
mr. et madame me reçurent fort obligemment, et  
me donnerent trois chambres ou quatre en bas 
et une pour mr. de Groote Weede. Nous y etions  
tres bien, et je n'y donnois pas aussi la moindre  
raison, pour quoy ils sçauroient et me 
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Le 6 mercredy mess. les deputez et mr. le veltmarschal  
s'en allerent voir le duc, c'etoit un fort  
mauvais temps et six chevaux avoient assez de peine 
a tirer une carosse. C'etoit pour y parler, si l'on pourroit 
encore prendre Mons, mais toute la deliberation etoit  
finie par le mauvais temps, etant impossible d'y faire 
venir 
le gros canon, outre les autres inx aditez, qui  
s'augmentoient au lieu de diminuer, il fulst don resolu  
de finir la campagne, mais de faire lundy et mardy 
prochains un mouvement vers Cambron. Le duc  
nous donna a diner, et nous etions seulement six  
a table, les mets etoient fort bien preparez, l'on y  
servit quatre fois, chacune a trois plats, et pour 
conclusion  
il nous versa luy meme une liqueur qui venoit  
de Barbados, dont les ingrediens etoient des fleurs 
qui etoit admirable, et sur passoit tout ce  
x on a dans ce genre, je disois que c'etoit du nector  
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et je crois que ce breuvage tant vanté n'a jamais esté  
si charmant, et si delicat, n'en deplaise a Jupiter, et a  
son echanson, ouy a tous les dieux, et les deesse de 
l'antiquité  
payenne.  
L'on ne trouva donc pas bons d'assieger Mons ou 
d'entreprendre 
quelque autre chose, et le lendemain une partie 
du gros canon, dont on avoit battu Aeth, fust mené 
a Audenarde, il y avoit dans ce siege 24 de ces preces 
devenus inutiles, qu'en mit par provision sur le marché 
de cette ville.  
Le bruit courut neantmoins par tout, que nos armées 
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toutes deux ensemble devoient assieger Mons, et les 
François 
etoient dans une grande apprehension, et c'est pour  
cela qu'ils commencerent a fortifies St. Ghelain. il y  
avoit meme un inconnu, qui en etoit si persuadé qu'un  
voulut encore entreprendre quelque chose qu'il  
nous envoyat des raisons pour montrer que Tournay  
etoit d'une plus grande importance.  

folio 216 

J'ay bien voulu prendre la peine de copier ce 
raisonnement 
qui est assez curieux et bien chouché.  
Memoire 
pour le siege de Tournay.  
La ville de Tournay est une ville ancienne grande et 
divises en  
10 paroisses, considerable par les manufactures qui  
composent 72 corps de metiers, elle a un conseil 
souverain  
ou parlement, un eveché suffragant de Cambray, avec un  
chapitre, plusjeurs riches abbayes, dans son territoire que  
l'on homme le tournesis. Ce territoire consiste en 84 000 
arpen 
de terre qui rapportent au souverain quatre ou cinq  
fois autant, qu'on en peut tirer par la contribution. Cette  
ville est située sur l'Escaut entre Valenciennes, Lille, 
Cortray,  
Audenarde et Ath, a quatre ou cinq lieues de chacune.  
Par la prise de Tournay on interrompt la navigation des 
en  
x sur la riviere de la Scarpe, et l'on s'en rend 
absolutement 
maitre, cette riviere a sa source pres d'Avobigni en Artois  
x baigne Arras et Douay ensuite elle coule sur les  
x de la Flandre et du Haynaut, passe a St. Amand, et  
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peu apres se decharge dans l'Escaut a Mortagne deux  
heures au dessus de Tournay. Comme les François se 
servent  
de cette riviere de la Scarpe, pour transporter leur 
artillerie,  

dont le magazin ou arçenal est a Douay, et pour voiturer  
les bleds, les farines, les avoines, etc. dont l'achapt se 
fait  
dans l'Artois, on voit assez, que c'est les incommuder 
capitalement,  
que de  leur oter l'usage et la commodité de cette  
riviere.  

La France par la prise de Tournai se trouvera obligée 
d'entretenir 
de nombreuses guarnisons, dans les villes de condé  
Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Douai et Lille, cette 
derniere  
place meme c'est a dire Lille, seroit resseré de si pres 
par les villes de Menun et de Tournai, qu'elle ne pourroit 
pas  
etre long temps dans cette situation sans tomber d'elle 
meme  
au pouvoir des alliez.  

Pour revenir a Tournai, le corps de la place n'est point  
changé, depuis que la France l'a subjugée, la seule 
difference  
est, qu'au lieu, que les tours, qui l'environnent, etoient 
cyx  
fort elevées, les François, les ont fait rater a  
la hauteur du parapet.  
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Les autres fortifications exterieures consistent en quatre  
ouvrages a carré, revetus de maçonerrie, et quelques 
demi  
lunes, ils ne sont pas a faire une grande defence, par ce  
qu'ils sont fort decouverts, et qu'on peut le battre en 
bresche 
ruiner en trois fois 24 heures, celui sur tout qui est  
placé entre les portes de Lille, et de sept fontaine a cote 
de celle  
qui conduit a Lille se peut battre avec toute la facilité du  
monde d'une petite hauteur, dont il est commandé e d'ou 
il est  
vu de revers.  
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Le fossé de la place, qui est a sec depuis la porte de 7 
fontaines  
jusques a la communication de la citadelle ne vaut rien 
du tout  
parce qu'il est fort etroit et peu profond, des qu'on battra 
la muraille  
en breche, ses rumes suffiront pour encombler la plus 
grande partie.  

L'autre endroit de la ville depuis la porte de Valencienne, 
jusques a  
la porte d'eau contigue a celle de 7 fontaines a son fosse 
plein d'eau, parce que l'on y peut faire entrer la riviere de 
l'Escaut 
toutes les fois que l'on veut, ainsi l'attaque seroit plus  
difficile de ce cote la.  

Pour ce qui est du rempait de la ville, le terrain en est si 
ex  
qu'il n'y a pas un seul endroit, ou l'on y puisse faire  
x retranchement.  
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La citadelle est un pentagone regulier ne vetu d'une  
fausse braye, x cinq demi lunes devant ses courtones, et  
quelques lunettes, une x rescarpe revetue un chemin 
couvert 
et un glacis.  

C'est une chose connue de tout le monde, que feu mr. de 
Louvois 
a gaté cette citadelle, en y faisant faire une fausse braye, 
pour  
diminuer la largeur du fossé, qui etoit enorme: on peut 
voir ce  
qui a été remarqué fort judicieusment la dessus dans le 
testament 
politique de mr. Colbert.  

L'attaque de cette citadelle ne doit pas se faire du coté de 
la ville,  
supposé qu'on s'en fut rendu maitre parce que toute son  
esplanade et le glacis sont minez, mais il faut quelle se 
fasse  

du cote du midi ou d'Espelchin parce qu'elle est 
commandée de  
ce cote la, et que le terrain y est tres propre pour pousser 
les travaux.  

L'on pourroit faire ce siege avec une deniere 
convallation, on la  
commenceroit a la riviere un peu au dessous d'une 
incision fameuse,  
appellee la bagotiere: elle pusseroit sur les hauteurs des 
faux  
bourg de la porte de Lille et de celle de St. Martin, on la 
tireroit  
de la a la maison des Jesuites, et finalement a l'Escaut 
entre  
le village d'Anthoing et l'abbaye des chartreux cette 
circonvallation  
ne seroit pas de 1500 pas plus grande que celle  

folio 220 

de Menin s'il faudroit de plus paster quelques batailelons 
a ne tomba pres du bois le Brenre et aux Eschaust ou  
avec de s'x retrancher pour empecher les ennemis de  
jetter des troupes dans la place, elles n'y pourroient 
aborder  
que de condé.  

Il y en a qui voudroit que l'on prit Ath et Mons avant de 
son  
x a faire le siege de Tournai, ils disent pour raison, que la  
prise de ces deux villes assureroit la conqueste du 
Brabant, mais  
si cette conqueste n'etoit pas suffisamment assurée par la 
foiblesse 
des ennemis et par impossibilité ou ils sont, sur tout  
apres la deroute d'Italie de faire des entreprises ofsenx  
seroit pas assez de prendre Ath et Mons, il faudroit  
aussi prendre Namur et Charleroy, puisque le Brabant 
n'est  
pas moins exposé par ces endroits la que par Ath et 
Mons  
mais enfin on peut comter qu'Ath est prise puisque la 
voilassiegée 
il n'est donc plus question que de Mons, et l'on  
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peut donner des bonnes raisons pour preferer a son siege  
le siege de Tournay.  

L'on peut supposer que les François feront des efforts 
extraordinaires 
et de toutes les sortes pour avoir la paix cette  
hyver, or en quelque temps qu'on a conclue il est  
certain que MOns prise ou non prise sera restituée.  
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et mise hors du pouvoir de la France, et par consequent 
le siege de cette place, qui ne peut avoir pour bute que 
de s'enrendre  
le maitre ne paroit pas x il m'en est pas de  
meme de Tournai, comme c'est une place ancienne x 
conquise 
et cedée par 2 ou 3 traitez de paix on n'a pas la meme  
raison d'en demander la restitution: mais si elle se 
trouvoit  
prise on auroit titre pour la garder.  
Si la saison n'estoit si avancée et qu'il ayent du temps fut 
2. si sax pour prendre Mons et Tournay, il seroit peut etre 
assez indifferent, laquelle on assiegeroit la premiere 
mais  
le temps etant coirt, si le siege de Tournay en demande 
moins  
que celui de Mons, c'est une raison de le preferer.  

3. or on pretend que le siege de Mons est plus difficile et 
de  
plus longue haleine que celui de Tournay a cause que lis 
vivres 
les munitions et l'artillerie auront a estre voiturées par 
terre 
depuis Ath, c'est a dire durant cinq lieus de chemin,  
au lieu que tout cela peut estre voiture par la riviere de  
l'Escaut jusques a Tournay.  

4. Mais disent quelques uns, il faudra plus de bataillons  
pour garnir les lignes circonvallation devant Tournay qui  
n'en faudroit devant Mons, c'est tout le contraire, on a 
faire 
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voir cy dessous que l'on peut faire le freye de Tournay 
avec une demi circonvallation au lieu qui Mons ayant 
des  
dehors une fort grande etendue, et etant située dans une  
plaine tres spacteuse la circonvallation doit etre plus  
grand et par consequent il faudra un plus grand nombre  
de bataillons, pour en garnir les lignes.  

5. un temps pluvieux n'est aps soit a craindre pour le 
siege  
de Tournay parce que le terrain y est bon, consistant en 
heuteur 
ou collines, dont l'artillerie s'accomodera tousjours 
x en tel temps que ce soit.  

6. On ne doit pas non plus apprehender l'inondation que  
la ville pourroit faire par le noyen de ses ecluses en 
retenant  
ses eaux, elle ne peut aboutir, qu'a ruiner les prairres  
qui sont aux encirons de condé et de Mortagne et ne peut  
nullement incommoder les assiegeans parce que les 
bords de  
l'Escaut sont trop elevez.  
 
Enfin si apres la prise de Tournay le temps et la saison 
permettoient  
d'entreprendre le siege de Mons, la personne qui  
a fait ce memoire, et qui connoit, comme du dit, de 
defaut 
de la cuirasse, donneroit des avis importans et surs 
qui en faciliteroient la prise.  
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Il me semble que ce raisonnement n'est pas mauvais  
mais l'on n'y a pas pres gardé a cause du temps pluvieux, 
je  
crois cependant qu'on se seroit declaré pour Mons, dont 
pourtant 
je ne connois pas les raisons.  
Et je me trouve obliger de raisonner a cette occasion sur  
x points de cette expedition, dont le premier est, si apres  
la prise de Menin, il n'auroit pas eté mieux de prendre  
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Lille qu' Aeth, la seconde si n'auroit pas eté mieux 
d'assieger 
Tournay que Menin, et le troisieme si Tournay au  
lieu d'Ath ne devroit pas esté prise.  

J'ay ouy raisonner beaucoup des personnes qui 
soutiennent 
que c'est une bevue qu'il n'y etoit rien si facile que  
de prendre Lille apres Menin, dont les bourgois 
n'auroient  
jamais souffert un siege ou bombardement, et chateau de  
Lille c'etoit une affaire de trois jours, et ils adjoutoient  
que par la prise de cette belle et grande ville, Ypres, 
Eurnes  
et Nieuport auroient esté obligé de se rendre et qu'on  
auroit eu ainsi une barriere tres assurée. Quant a la  
seconde demande, il est bien certain que Menin n'est pas  
acomparer a Tournay, que l'armee etoit presque  
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proche d'une que de l'autre ville et que la prise de 
Tournay 
auroit ouvert un beau ellemin pour avancer et que  
Lille auroit esté dans la meme necessité de se soumettre 
et enfin il semble qu'on auroit pu prendre aussitots 
Tournay, qu'Ath quant a moy je ne me  
trouve pas en etat d'en decider, et toutes ces choses  
ont esté concules et resolues devant que je me suis  
rendu de Bruxelles a l'armee. Je ne doute nullement  
ou le duc, mess. les deputez qui y ont esté presents,  
et mr. d'Auverkerke ayent examiné ces affaires 
au fond, et qu'ils ayent en leur raison a pousser 
les choses du costé, comme ils ont fait, quoy qu'il  
me semble, que Tournay au commencement devroit  
avoir eté preferé a Menin, qui n'est une petite  
x horsmis les fortifications a l'egard de Tournay.  
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il faut que je mets icy que mess. les autres deputez 
ont eu avec eux un capitaine Binon et son fils Papistes 
que ce dernier etant envoyé a Tournay pour quelque  
affaire, a fait connoissance avec un Jesuite, appellé Tour 
nominé qu'il luy a escrit depuis une lettre, ou il  

parloit honorablement de moy et de la paix  
comme il paroit par la copie.  

Le jeune homme la fit voir a mess. les deputez, qui  
la rejetterent, et luy dirent qu'il ne se meleroit  
plus, et cela avec raison, des choses de cette nature.  
Quant a moy, je suis premierement obligé a ce pere  
qu'il fait cas de mon peu de sçavoir, et j'ay appris  
par les memoires de Trevoux, qu'il est habilé, scavant 
et d'une grande reputation. Je crois avec cela  
que la proposition, qu'il fait, n'est pas de luy, mais  
de la cour, ou d'un des ministres du roy, ou un  
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aussi du pere de la chaize, car comme les Jesuites 
n'osent rien escrire un autre sais l'avu de leurs  
superieurs, il en suit necessairement, qu'il ne fait cela  
et de son chef. Quoyqu'il en soit, latet anguis in herba 
et cette proposition ne seit a autre chose que a nous  
defunir des alliez, et mettre mal avec l'Angleterre 
principalement, qui ne pourroit jamais souffrir  
que mess. les estats generaux fussent maitres absolus 
et souverains des pays bas Espagnols, il seroit 
de plus contrare au trait fact avec l'empereur  
et le roy Charles, enfin ce seroit la plus noire trafuson  
du monde. La France a ses raisons a faire  
des tels projects, car il abaisseroit fort la maison  
d'Autriche, et elle sçait bien que les habitans de  
ces pays deviendroient avec le temps mal contens,  
a cause qui son accoutumé a un tout autre gouvernement,  
dont ils ne se peuvent pas de faire, et que  
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les ecclesiastiques tacheroient tousjours rendre odieux 
sous main un gouvernement heretique, comme ils nous  
appellent et qu'ils jetteroient plutost du costé de la  
France que de voir, que la religion reformé fust prechee 
pour tousjours dans toutes les villes. 
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Verslag Gijsbert Frederik van Dedem 
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Den 25 aug 1711 sijnde dingsdaghs, binnen  
wij rijt S. Hage met het kleine staten  
jagt gevaren tot Rotterdam, alwaer 
wij om negen uren bennen gearriveert 
en hebben ons die volgende  
nagt mit het groote jagt begeven  
na Dort, maer hebben doordat hij mit 
het jagt niet verder kunnen koomen  
als bij de Kinderdijck, alwaer het jagt  
voor anker is blijven leggen, en wij  
zijn met een sloep na Dort gevaren,  
alwaer wij om twaalf uren zijn gearriveert,  
en hebben ons nadat bij de  
heer van Flingerland het middagmael 
gehouden hadden, savons omtrent agt uren  
na het groote jagt begeven, en sijn int  
onderseil gekoomen, er mit een inde  
winde en een thij geavanceert tot de  
plaet en t' sij ben genaemt sijnde aen  
beide kanten van het vaer water en  
dorpen en boeren huisen. Den 27 dese x  
zijn wij weer seil gegaen, en zijn mis  
dat thij gevaren gevaren tot aen het  
winter x genaemt gelegx  
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gelegen bij de Willem stad, alwaer wij  
voor anker liggende vele brun vissen  
hebben zijn springen of swemmen, en  
na dat wij het middagh meel gehouden  
hebben, onder het beneficie van het trompet 
en het gebalder van canon, sijn  
wij omtrent vijf uren weer seil gegaen  
en den 29 gearriveert, bij Oost Duren  
land op zijp, alwaer wij snags binnen  
gearriveert, en zijn smorgens te half vijf  
weer zeil gegaen. Hier booven op den  
27 dese moet bij gevoegt worden, dat  
wij bij Moerdijck die plase gesien hebben  
daer de prins van Nassau het ongelick gehad  

heeft om te verdrinken. Den 29  
deses zijn wij de plaet ter Goes voor bij gevaren.  

Den 27 sijn ons twe jagten gerancontreert, een  
van de admiraliteit, welke een sloep aen  
boort sond en een uitlegger presenteerde, om  
ons jagt te conduseeren. Het ander jagt was  
van een heer van Dort, dewelke ons  
salueerde met drie canon schoten en wij  
dry weer om x schoten 
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Den 29 deses is ons omtrent de And ter  
Goes ontmoet een seuws jagt, dewelke 
drij canon schoten heeft gesalueert, en wij geantwoort 
hebbende, eens daar na heeft 
geschooten, tot erkentenisse savons 
te half tijn hebben wij voor Middelburgh 
een san schoot gegeven, op dat  
te een paerd mogte vervaerdegt worden  
om het jagt te treeken binnen  
de haven van Middelburgh, en daar bij  
gelegene casteel Rampier genaemt 
zijn wij gepasseert en snags wanneer  
wij te bedde zijn gegaan, en grapee 
een appel koos mit de boonen gegrepen 
heeft int bedde: soo sijn wij gearriveert  
tot Middelburg.  

29 saterdagh 
om tijn uren zijn wij mit een jagt wagen  
van Middelburgh langs een staten wegh  
van een uirgaens en ter syden mit enige 
hoofsteden voorsien door Sandijck na  
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een vleck zijnde, na Ter Veer gevaren 
het welke is een stad van een tamelite 
groote, en redelijck van gebouwen,  
maer niet populeus, maer voorsien met 
een goede haven, alwaer een oorloghschip 
binnen leide van 60 stucken canon 
en na onse wederkomste hebben  
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wij de hooft stad van Zeeland te weten  
Middelburgh gesien, alwaer het hof x  
den werk zijnde een stad redelijck populeus 
en van schoone gebouwen voorsien,  
vele cooplieden woonende, hebbende  
een goede haven, en een x  
ploog plein voor het hof, alwaer de  
heren regenten in een groote omhinck 
bij malkanderen woonen, alwaer het seer 
plaisant is, en daer is een grote beurs.  
Daarna zijn wij aen het huis van de heer 
van Brande alwaer vele hofselike kamers 
en in sigh selven een schoon huis hebben  
bevonden ende gemeubileert met  

folio 3a 

kostelike tapiten, the en koffi goed.  

Den soltden dito zijn wij langens een  
stenen wegh van ongeveer anderhalf  
uren lang gevaren na Vlissingen, zijnde 
een tamelike grote stad verciert met  
fraije husen en in specie met een goeden 
raethuis en een schone haven,  
alwaer binnen leiden twe oorloghschepen 
ider van hondert stucken canon: en wel  
gelegen in zijn fortificatien, zijnde aen de  
Noortszee mit sterke hoofden van pasen en  
stenen bepaelt en mit veel canon 
beplant tot defensie van de transe 
capers V.B dese drij steden leggen in  
t'eiland Walkeren zijnde hoofsteden 

Den 30 aug:  
hebben wij de kerreken besien binnen  
Middelburgh zijnde redelijcke goede getimmers,  
en daer na de abdie op een  
circuls mit boomen beset, en plaisant 
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den selfden dito zijn wij daer ghele 
geweest.  

Maendagh den 31 aug 
zijn wij smorgens om vijf uren van Middelburgh 
zeil gegaen, en over  
't water de paerde mercht genaemt gevaeren 
na Sluis in Vlaenderen, zijnde gecondonseert 
van een uijtlegger tot inde hoen 
of het gat van Sluis, alwaer na dat hij  
ons in't beginne met drij canon schoten  
begroet hadde, en en weerom geschoten  
hadden, zijn afscheud wederom met drij schoten  
nam weer na Vlissingen geseilt en zijn  
wij omtrent de middagh tot Sluis gearriveert 
zijnde wij onder wegens vele droge platen ontmoet 
wierdende de heren verwelcoomt mit 
12 schoten + canon en het canon van het jagt 
is vijfmael gelost: Sluis is ten regarde bij  
de haven, voorsien mit een tamelijcke  
groot casteel, dogh een seer out gebouw  

+ 12 ynde van de heeren van daer toegeordoneert. 
Admiralitijd waer van toen gevesideert was den hr. 
van Wijbergen 
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aen sijden van't casteel tussen de stad en het  
casteel, is het bepoot met boomen. De  
stad in sigh selfs is seer slegt en hebbe  
bevonden dat daer veel sielen en arme 
mensen in sijn, dogh de fortificatie werken  
sijn redelijk goet, bestaende in  
seven bolwarken, en daer bij of agter een  
goede spatie, soo verre dat in dat district 
x nogh wel soo vele husen sonder  
kunnen geset worden, als nu de stadt  
groot is voor de stad komende zijn de  
heren soo van gouverneur capitein regenten 
en van de pastores  werwelcoomt  
en uijtgaende presenteren alde wagter huer 
geweer, mit slaende trommlen alles debita 
forma.  

Dingsedagh omtrent drij uren van Sluis is Brugge en  
Damme gelegen, an Sluis staet een mannegien 
op de haven klaer gedingeert wort dat 
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zij een dasse moeten offeren, om van de 
kouse bevrijt te zijn.  
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wonsedagh is de verpagtinge gedaen van de stads en  
lante middelen van't vrijen genaemt,  
zijnde minder geloopen als voorleden jaer 
soo omtrent 330 ponden vlaems soo den regarde 
van stad als lands accijsen.  

Dan selfden binnen geweest, na sunt: x  
zijnde een klein fort en edogh seer sterrck  
van fortificatien: en in specie van  
casematten: dit ter sijn leid omtrent een  
klein half uur van Sluis, eijnde de weg  
langens de pale staden mit een stenen 
patij aen de sijde op de wallen zijn geeplant 
17 stucken canon. Drij uren van Sluis  
leid Brugge en Damme en on besien.  

Donderdagh den 31 sept smorgens vroegh, zijn wij van 
Sluis na Ysendijck 
gereist zijnde een plaes of schone en x  
schoen slegt, dogh redlijck goed van fortificatie 
werken alwaer wij na toe sijn  
geconduiceert mit een escorte van een  
forsiant en veertig man 
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alwaer wij gearriveert zijnde, mit negen  
canon schoten wierden verwelkoomt 
nadat wij bij de goeverneur van  
Ysendijck Lion genaamt gegeten hadden, zijn wij  
van daer omtrent vier uren vertrocken, nadat  
wij mit geschoten gesalueert zijn binnen 
wij van daer binnen Biervlijt gearriveert alwaer 
wij 't jagt hebben gevonden, en zijn  
van huer vertrx na Philippine, alwaer 
wij binnen eet half een binnen gearriveert  
en mit negen schoten verwelcoomt,  
en door ons mit drij schoten geantwoort, en  
de commandeur van Philippine de Bils 
genaemt zijn wij aen boort koomende 

verwelkoomt: sanderendaegs smorgens binnen  
nog binnen Philippine geweest en gesien  
dat het schans in sigh selven redelijk is  
en daer bij leid een klein casteel dogh  
de fortificatie werken sijn seer goed  
en bestaen in vier bolwerken, om het  
plasien en hier om het casteel.  

folio 5b 

zijnde soo op de wallen van de stad, als het  
casteel mit 77 stucken canon beset 
en in de inkomste mit 55 schoten begroet 
en het geweer hamer waren 150 snaphanen 
en seer wel onderhouden, en 't magesijn 
was wel voorsien van buscruit 
en alles soo net, als uk tot nogh toe 
hier niet hebbe gesien. En hier omtrent 
in den polders gelegen te weten pan Philippine,  
die van Isobella, en de clare polder 
genaemt alwaer de heren van de  
raat inspectie hebben genomen werden 
de geconduiceert van een escorte van  
14 soldaten. De fortificatie werken sijn van  
de aen nemers volgens besteck niet geperfectioneert,  
en der halven niet opgenomen  
maer de aennemer geordoneert om sigh te  
addresseren aen de volle raet om ses uren  
binnen wij van Philippine zeil gegaen 
en om seven uren tot Sas van Gent  
gearriveert onder verscheiden  

folio 6a 

salvoot van 't canon en daer na heeft de  
commandant de heren van de raet verwelkoomt,  
als oock x verwelcoomt door  
de heren officiren, politiken en exelesi 
x  

Saterdagh  
hebben wij binnen Sas van Gent stille gelegen, en  
het besien zijnde klein en sigh selfs dogh seer 
populeus hebbende een goede haven, dese haven  
is mit blauwe stenen befloert, om de plaes 
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zijn seven bolwarken wel voorsien mit canons 
en een goed magezijn en geweer huis 

Sondag den  
6 7bre 1711 
zijn wij oock op Sas stille geweest, en op de  
site geweest bij de baljouw de May daer na 
hebben wij de casematten gesien, zijnde seer goed.  

Maendagh den 7 7b 
smorgens om half tijn uren is het regiment in de  
wapens geweest int gesigt van de edelm. en  
hebben bij plattons diverse reisen vier 
gegeven 
daer na hebben de heren de verpagtinge van  

folio 6b 

van de gemene lantsmiddelen gedaen, en heeft 
omtrent vijftijn hondert ponden vlaems minder  
opgebragt, als voorleden jaer, de gehele pagt 
van de tuback van Philippine brengt maer 
een pond vlaems op. Den selsden dito hebben wij  
de visite gegeven aen de heer Bar de nies en  
de twe juffrouwen een gehort en een ongehort 
gehort aen een sluise bewaeder of sluis wagter 
zijnde na geladene kinderen, van de gewesene 
paster Bordenius van Vollenhoo en daerna 
zijn wij geweest bij de commies Nederveen 

Dingsdagh den 9 
7b 
smorgens omtrent vier uren binnen wij van Sas 
van Gent vertrocken, nadat wij mit negen 
canon schoten zijn adieu geseid, en vijf schoten  
weerom gegeven hebben en daer op die van  
sas nogh drij tot danc baer heid: hebbende een  
escorte van omtrent hondert man, en dan nogh  
15 op het jagt soo zijn wij om tijt over tot Gent  
gearriveert.  

folio 7a 

dingsdagh den 11 7b: 
hebbe wij de stad Gent besien, en in sigh selfs seer 

groot bevonden, hebbende seer goede kerken en 
cloosters en even aent einde van dese stad, is  
een bergh gelegen genaemt de Pitersbergh alwaer 
een een klooster is seer schoon voorsien  
mit tapiten van de evangelise historien en  
andere fraijigheden meer en dese stad heeft grote  
x zijnde op de grootste merckt het gebeelte 
int coper van Carolus Quintus en op de 
brugge wort gevonden een iraculum te  
weten dat een soon sijn vader soude onthoofden  
en door een miraculum wierde het sweert aen  
toen gebroken.  

Wonsdagh den 9 7br 
zijn wij geweest int biscopspaleis alwaer  
vele fraije geschilderde tapiten worden gevonden en 
seer wel geproportioneert hebben de goede 

folio 7b 

binnen Gent hebbe het christibeelt gesien, dat voor  
twe jaren de Engelsen de broeck hebben ontstolen  
goede kamers mit kostelike schilderen behangen 
en uijtstekende perspectiven: door dese stad loopen  
dri riviren te samen te roiten de Schelde; de Leije,  
en de Live: anders is dese stad seer x  
gebout. Daerna binnen wij geweest 
in een commedie van enige studenten die  
sij hielden bij x aengaen van de lessen  
zijnde over de materie van Chremes en Droma 
wegens zijn x volgens de schrifter 
van terenhus. Binnen Gent is een ruimte onbeplant 
soo van bleken mooi haven en anders 
wel soo groot, dat omtrent wel drie uren werden 
vereist eer dat men de bolx hen hun ront ommegaen 
en dan is hier nogh een alt gedevaliseert 
casteel. Hier zijn vele capellen en  
een daer atluet wort gehouden en voor alle  
sonde wort gegeven en de mensen liggen op de  
wegen voor Marienbeelt en galpen de  
x halen in dese capelle geschyden vele  

folio 8a 

donderdagh den 10 7b 
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smorgens vroegh zijn wij gevaren mit het jagt van  
Gent na Sas van Gent voor derde het jagt getrocken 
van twe span paerden, hebbende een escorte van  
Engelsee soldaten op het jagt van veertig man en  
een sersiant om geleidende tot het fort Rodenhuis  
genaemt, gelegen aen de vaert en duer na is  
ont bij voorservi fort ontmoet een escorte voetvolck 
bij het jagt van 45 soldaten: in dese passasie 
langens de vaert staen vele boscasien, en x  
vele en dax en veel boom land mit boecweit 
te besaect zijnde hoogh land, een weinigh van  
Sas van Gent, aan de vaert leidt een  
plasier, dat wij gepasseert zijn zelle saten  
genaemt daer na zijn wij geweest op een out casteel  
of fort Saint Antoni genaemt waer op wagt voort  
gehouden van 10 mannen het is voor sien  
mit seven stucken canon en leid een groot 
quartier uren van Sas van Gent bij dat casteel  
hebben wij voor anker gelegen tot na het middagmael  
hadden gehouden  

folio 8b 

en om twe uren binnen wij tot sasse wederom 
gearriveert zijnde wederom verwelkoomt door het 
canon en snags of smorgens zijn wij wederom 
zeil gegaen en vandaegs gekoomen en voor Philippine 

Vridagh den 11 
7b 1711 
bi Philippine voor anker liggende, hebben wij gespijsigt 
en daer na hebben wij ons onder zeil begeven  
na dat de commandant de Bils genaemt 
ons begroet hebbende mit 13 schoten canon en  
wij daer vijf wederom hebben geschoten, soo  
binnen wij om ses uren savons bij Biervlijt 
koomen liggen digte aent water de hond 
genaemt, aen dese sijden van t water binnen  
groote mossel banken alwaer bij het lege thie 
soo een quantiteit mosselen leggen als bij ons  
scholpen aen de zee strant alwaer wij oock van  
geconsumeert hebben.  

folio 9a 

saterdagh den 12 7b:  
voor de middagh zijn wij gearriveert int land van Axel 
alwaer 
wij voor anker hebben blijven liggen hebbende  
bij ons een seuwsjagt, alwaer de heren van Zeeland,  
die de verpagtinge tot Axel behooren, zijn ingeweest 
en de heer van Slingerland is mit een wagen  
na Axel gevaren, om aldaer de verpagtinge 
te doen: aen beide syden van dit water te weten  
van de Hondt af gereken, alwaer wij van dise morgen  
zijn over gevaren, mit goet weer, liggen vele  
kleine plasies voor sien mit sligte gebouwen.  
Axel is een seer slegt plasien en daer is niet remarcabels  
te besien. De verpagtinge is voort loopende 
jaer een pond hoger verpagt als voorleden  
jaer. Axel is seer wijt sonder gebouwen omtrent 
drie aren binnen wij wederom onder zeil  
gegaen en om vijf uren gearriveert tot  
Hulst, alwaer wij zijn verwelcoomt door elf schoten  
uijt't canon: waer op wij vijf wederom hebben  
geantwoort en hebben dese stad van vorens  
niet onaengenaem en onplaisirigh bevonden  

folio 9b  

den selfden dito binnen wij alhier door de regenten  
verwelcoomt, en door de heren  
pastores.  

Sondagh den 13 7b: 
binnen wij alhier stille geweest, en hebben de griffier 
van Axel Hot genaemt, bij ons gehadt 
en te samen een goed glas wijn gedronken 
en te samen veel plaisier gehadt.  

Maendagh den 14 7b: 
hebben wij dese stad Hulst besien en seer wel  
bevonden, zijnde redelyck van gebouwen en daer 
sien een goet raethuis en landshuis en  
een tooren mit een klocke spul en dese stad  
heeft negen bolwarken en een goede linie 
strecjende seer verre en hier is een redelicke  
goede merekt op dese voor de middagh hebben de  
heren de verpagtinge gedaen van de stads  
x als oock van het Hulster ambagt  
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folio 10a 

en dese verpagtinge x omtrent x van stad 
als ambagt soo veel opgebragt als voorleden jaer 
monterende de summa van circum x seventig 
hondert pond daer na hebben de heren Bonsort 
en Mees bij de heren het middagmaal 
gehouden onder het gesondheid drinken, van de  
heren van de raet van de provincie van  
Overijssel en van Holland en dat onder  
het costen van op ider gesondheid vant canon 
en dan nogh twe andere gesondheden waerop 
op x het canon is gelost en onder alle  
dese divertisementen hebben de klocken gespeelt 
en over tafel sittende zijn vele discoursen  
voor gevallen, van paepse fabelties  

Dingsdagh den 15 7b: 
hebben wij tot Hulst stille geweest en hebben  
tot gasten gehad, de heren Botort en Broechusen  
met zijn vrouw. Binnen Hulst is het seer  
ongesond en zijn jegens woordegh seer veel x  

folio 10b 

en hebbe sonder t lof en vant canon verscheiden 
gesondheden gedronken daer na binnen  
wij geweest bij burgem. de Paeuw, alwaar een  
do. Wolters genaemt ende op x aans  
steens dij te bij Hulst gelegen.  

Wonsdagh den 16 7b: 
binnen wij nogh tot Hulst stille geweest en doe  
hebben de heren de visitatie van de magesijnen 
gedaen als oock de bolwarken en bevonden  
die selve magasijn seer goet te sien, seer  
groot en wel voorsien, hebbende veel  
buscruit en goet geweer.  

Donderdagh den 17 7B: 
binnen wij tot Hulst nogh stille geweest zijnde  
door bex van onse reise belet om  
die verder voor te setten.  

folio 11a 

vridagh den 19 7b 1711 
smorgens omtrent ses uren binnen wij van Hulst  
vertrocken nadat wij savons ons afscheid van de  
heren Paeuw genomen hebben zijnde begroet mit 
negen canon schoten, en hebben 3 wederom gedaen,  
en daer na hebben die van Hulst ons jagt 
mit 3 schoten bedanckt, en om half elf binnen  
wij gearriveert bij de polder van Namen, alwaer 
wij voor anker liggen, zijnde hier mit een sterke en 
meest voor de wind aengekoomen dese polder is niet  
groot en is beset rontom met boomen de heren  
hebben de visitatie van de fortificatie werken gedaen  
en bevonden die selve redelijck wel bevonden,  
en daer op anker liggende, hebben wij  
onder t lossen van vijf canon schoten het  
middaghmaal gehouden en omtrent twe uren 
zijn wij wederom seil gegaen en  
te vier uren binnen wij Lille gepasseert,  
alwaer seven schoten wierde x  
vijf van een uitlegger x  
wert x  

folio 11b 

en om half sesse binne wij tot Antwerpen gearriveert 
zijnde door de commandant en andere  
geesteliken verwelcoomt en den selfden avond 
hebben wij die stad nogh besien en bevonden  
die seer groot te zijn, en heeft vele de 
x en fortificate gebouwen en een  
merckt soo groot als ick nooit gesien hebbe 
en dan een beurs sonder weergade 
en een thoren die seer hoog is en net  
gemaeckt is zijnde mede onder x  
van consideratie begrepen op dese merckt staet 
boven een pompe een werck van yser met de  
hamer gesmeet seer uijtnemende daer na hebben  
wij enige kerken gesien als voor eerst de live 
vrouwen kerke welke schoon is, hebbende fraije 
altaren en rustige schilderien en seer goede 
int albastert uijtgesneden werrick en dan  
binnen wij nogh in een kerke geweest de 
predikerskerke  
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genaemt die oock niet minder 
is en curijositeiten hebbende even buten  
de kerke een grafstede de welke gesingeert 
wort x te Jerusalem geweest te zijn al  
x en daer bij is het vagevier  
x en de begrafenisse van de  
x vele costelyckheden meer  

folio 12a 

saterdagh den 19 7b: 
binnen wij tot Antwerpen stille geweest en hebben enige 
kostelicke kerken en cloosters gesien waer onder een  
x in hebben 34 x en de jesuitenkerke 
seer schoon van schilderien en van albastert 
daer na hebben wij te x geweest bij de prelaat 
van Tongerlo, alwaer present waren de paters 
x don Rodrigo en dan nogh een pater 
die was op een visdagh.  

Sondagh den 20 7b:  
binnen wij wederom te jagt geweest op een vleesdagh 
bij die selve heren en doe hebben drij de 
bolwarken begienhof en enige closters besien 
en aldaer een historie gevonden van een smit die  
na een schildersdogter vrijde dese vader van dat 
vrowmens wilde zijn dogter aen dese Rubbens 
niet geven, of hij most eerst de schilder kunst 
verstaen daer op gingh dese vier Rubbens twe 
jaer na Romen om dat schilderen te leren  
en quam soo verre tot perfectie dat hij het  
x van dese x schilderde x  
x en daer hadde  
x 

folio 12b 

dese schilder zijn x om die vlige daer 
af te staen menende x het een wisentlike x  
waer en sigt x seide hij dat hij  
het geschilder na x konde en soo x  
zijn dogter aen dese Rubens tot zijn huis nam 
daer bij verhaalde ons x een sekere  
van de jesuiten aen de welke een persoon x  
testament al haer x gegeven hadde en vele arme 

vrinden na liet soo x daer na een x  
soon, bij haer gekoomen en seide dat sij de x  
met behoorde te verbreke en haer goederen aen  
haer arme vrinden behoorde te laten x waer door 
dit vrowmens bewogen zijnde annulleerde sij het  
vorige testament waer in sij de jesuiten hadde 
erfgenaem daerna dit vrowmens overleden zijnde  
quamen dese jesuiten voor brengende het eerste 
testament en de erfgenamen t laatste en screven 
voor de deur van die jesuiten  
hier door en de pater vant ouwe testament.  
Maar sij seer int nieuwe niet bekent.  
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Verslag Meinard Johan Macaré 

folio 1a 

Journal van een rysje naar Bruxel  

folio 2a 

Journal op rijm van een  
rysje naar Bruxel, door 
de heeren W. A. Kien Van Cutters  
Sh. G. Macans en  
D. J. Sohorer  

Uit Middelburg vertrokken den 22 augustus 
1785 cuinen de ses dagen 
allons partons legt milons fien  
wij maeten saamen eens gaan sien  
in de contraye van Braband 
al t'geen daar is seer amusant  
Fiat segt Monieur Macars 
x met u tres volontiers 
voor mij zegt mijnheer David Schoor 
ik leen daar aan seer graag het oor  
Pierre Blanbek de domme stik  
die was met één zo vas al kwik  
het reisje van al dus bepaald  
werden een phaeton gehaald  
Des maandags avonds halv-agt 
pakt Pierre Blanbek al de vragt  
in'( rytuig van den stuurkoetsier  
dus ryden wij met weinig swier naar 

folio 2b 

de stad 
haar missingen geheeten  
om daar des avonds te gaan eeten  
het geen men ook ten uitvoer bragt  
mott'opperhooft van missingen magt 
die bij ons lekker kwam soup eeten  
wij bleeven ook de nagt logeeren  
aldaar in 't heeren logement  
in d'itelbaar diesstraat, wel bekent  
gaen dingsdags naar m'ontbeeten had 

en in het stygen schuitje sat 
zeilden wij saamen vigilant 
tot half-ses aan Breskens strant 
de koets van onze principalen  
moest soo de koetsman flux gaan haalen  
hij kwam dan ook al gaauw schok, schok,  
met één paard en één plank voor bok  
op sijn gemak voor d'herberg rijden  
eer hij stilstond ging Piet ter zyden  
om het poortier eens opte doen 
zij heeft voorwaar nog goed fatsoen  
zei hij, kom laat ons nu gaan pakken  
waar zijn de koffers, waar de zakken  
men bind de koffers agter op  
en d'eatens zak nu onse x 

folio 3a 

naert tog toeval niet zijn vergeeten  
want sijne beesjes maatten eeten  
of anders vallen se er bij neer  
en dat deed noyse veel te zeer 
de postillon maert ook voor op  
soo junior was de de andere x  
wij hadden alles bij elkaar  
maar pypom waken ingevaar 
hoewel ze piet had in zijn hand  
zo vaakter er tog veel nu kant  
wij reeden dus een half uur  
daar brak een riem, goed raad was duur  
dat sniets sprak Piet 't zal wel bestaan  
tot aan Schoondyck laat mij begaan  
Zo da man daar gekomen was 
sprong Branbek als een slo zo ras 
haar Schoondyck en wagenmaker toe 
en sei: wel vriendje eilieve toe 
geev ons daar eens een dikke touw  
en steek flux handen uit de mouw  
haar alles weer was netter glad  
en cootie op zijn plankje sat 
so reed men wakker met de crer 
haar't certe waterslied kwartier hae 

folio 3b 
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hae het hotel daar is geheeten  
is mij geheel en al vergeeten  
maar dat ik nog seer zeker weet 
is, dat men daar kan deel soep eet 
als men aldaar komt te dineeren  
Ik sel nu maar iens braaf tracteeren  
sprak de huys watervlieden waardien  
ik sel't ou maken naar ou zin  
x slaaken en boonties zain ook klaar  
kik eb ik zeer lekkere wijn  
die sel wel naar ou goesting zijn  
x dat de maaltyd was genoomen  
zo tragte men naar Gend te koomen  
men nam hier andere rossen voor  
en daar mee reeden wij toen door  
soo junior had groot verdriet 
om dat aan zyn genade niet  
de weegen nog de stad van Gend 
tot die tyd toe waaren bekent 
door Carcker Eclo en Mortel  
tot Waarschouw reeden wij seer snel  
aldaar gekomen maact men zyn  
aan't hotel Saint Sebastien  

(in de kantlijn:)  
xx main kripskens 
zain al bauna  
gaar  

het kon ook met wel anders zijn  
want Blanbek riep gestaag consein  
als u paardjes niet willen voort 
vermaand se dan eens zo als't hoort:  
'tgeen hy dan ook heel dugtig dee 
waar door men dus heel schielyk ree 
van Waarschouw, langs de vaart naar Gent 
met hulp van't encouragement  

folio 4a 

de naam van de hospes was Busson 
die zei: mijn heeren welle kom 
x gants der harte wensche ik u 
en ons antwoord dat was dank u  
na dat men thee gedronken had 

gingen wy samen op één pad:  
wy sagen dan de kerk Saint Baaf  
van boven wel, maar niet om laag  
ook gingen wy daar niet voorbij  
Saint Pieters kerk, en de abdy:  
terstond maakten wy ons bekent 
aan't aartsbisschoppelyk logement  
de knegten die het ons lieten zien  
die waaren beide dronke kon 
zo dat het maar heel nauwlyx was 
of't beste gorologie met de kas 
der bisschoplyke appartementen 
viel straks in duisent gruislementen  
wy wandelden tot half-tien  
om'( één en aan in Gend te zien  
en setten ons toen aan't soeper 
daar men ook rijkelyk wat aan dee 
van half-twaalf sliep men hier  
tot s'morgens om één uur of vier  

(in de kantlijn - regel 3:)  
terstond belaste 
man de thee 
bonevens één soo  
chaise pasee  

folio 4b 

maar toen waren w'in grooten nood 
want ieder dagt Blanbek was dood 
hij had gedaan gelyk één zot  
zyn kamer deur geheel op slot 
men maakt een ysselyk geweld 
waar meede hy sig niet en kweld 
en eindelyk resolveert d'heer x  
om selv eens naar hem te gaan sien  
en roept: wat donder komt er uit  
hier wierd Piet in zyn slaap gestuit 
en kwam so rood als een kalkoen  
terstond zyn deur te opendoen  
daar stond hy tan gelyk een klant 
die niet en weet aan welke kant  
hy best sig wenden sal of keeren  
daar op ging men aan 't dejeuneeren  
gaan aan het kappen en aan't kleen  
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tot dat wy eindelyk heen zeen  
des morgens half-seeven uur 
met ses paarden toor ons voituur  
een kwart voor seeven waaren wy 
aan de aller eerste postery: 
daar nam men weer ses andere voor,  
en reeden dus tot Aalst toe door. Wij  

folio 5a 

wij drinken daar een kop koffy 
met lekkere Aalsterse broodjes by 
genuttigd synde deese kost 
so reed men naar de derde post 
alwaar men on tien uuren kwam 
en weder andere paarden nam 
'twas half-twaav juist en wel  
dat wy in Brabands stad Bruxel  
tont comme des grands inconnus  
runden naar't hotel Bellevue 
daar was d'heer kien gelyk te Gend 
terstond van ieder een gekent 
peruquier, Valet, remise en al  
die liepen of sy waren mal  
en seiden: monsieur s'il vous plait 
ssont y voila, deja tout prêt 
pour vous servir, al op u oogen  
terwijl zy zig ter aarde boogen  
de kok intusselen gants niet stil  
komt vragen, wat men eeten wil?  
Terstond moet kelderknegt er zyn  
en vragen d'heeren welke wyn  
hy voor hun haddens sal haalen  
tot dat men eindlyk door al 'tmaalen en  

folio 5b 

en door een ieder zyn gepraat 
pas zelve weet waar of men staat 
tog gingen toen, om half-een 
het schoone park eens betreen 
en vonden d'heer van Citter daar 
met d'heer Armand al bij elkaar 
om twee uur maecten suy dineeren  
petit bourgenje deed het teeken  

nadat men had gedaan t'diner 
en had gedronken de cafés  
was het terstond rumise van  
allen cohe, zy schielyk door 
naar Saint Gediles groote kerk  
om daar te sien al't schoone werk  
overal gingen w'ook niet voorbij  
con magnifique schilderij  
die daar hangt in het linker choor 
voords wandelt men den tempel door  
en reeden tegen half vijf 
naar 't oude kristelijk verblijf  
'twas half zes toen men weer ree 
maar ons hotel en drink daar thee 
ten sessen ging m'uit Bellevue  
om te zien speelen l'ingenue  

folio 6a 

et les caprices, le bon ton  
de la clerie de Pluton  
ansi de Pierre le Festin  
de ce spectacle étoit la fin  
au grand theatre des enfans  
tout es la se sonnent joliment  
Om half-tien, souper fut pret 
et apres c'la ging men te bed 
toen men om half-agt op stond  
en't dejeuner in order vond  
so kwam er op ons cabinet  
een jonge freule mistres het 
en sprak ons aan: messieurs hiei 
je vend des vestes a tout prix 
voorts kwam daar ook een secretaire 
die zei: il sera nécessaire  
zoe vous disciez messieur a moi  
vos nous qualités et pourquoi  
wei a Bruxel vous venez 
et combien vous y resterez  
d'ou vous etes venus aussi 
zuelle voute en partant d'ici  
vous avez intention d'aller  
ici finitil de parler  

folio 6b 
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dit compliment vonden wij vaar 
maar ons antwoord dat was flux klaar 
wij zeiden: de Gand nous venons  
voici nos qualités, nos norms,  
nous comptons partir pour Anvers  
mais quand? Cela n'est pas si clair  
car plus que nous nous amusons  
plus longtems ici resterons  
en aldus wierd 't gouvernement 
van al wat ons betrof bekent 
on negen uuren ging d'heer Kien 
zijn correspondent Claassen zien  
intusselen ging Macare & Schoor  
naar Saint Gedule om't gehoor  
van het music en van de mis  
die dagelijks in die kerk is  
naar dat men zulke had gedaan  
wilden wij eens naar buiten gaan  
en zien de plaats van d'heer Valkier 
Om half-twaalf was men hier:  
wij sagen met verwondering  
in een zo naauw beperkten kring 

folio 7a 

een schoone plaats, een lieflijk pork 
met groots en romanesque werk  
mijn pon die is tog niet bestand 
om in een b'hoorlijke trand 
te schilderen sulk een schoon gesigt 
en daarvan sind ik mij verpligt 
dit hier maar bij te laaten staan  
en weer naar Bruxel voort te gaan  
alwaar men on twee uuren was  
geleegen tijden het van pas 
om a notre commodité 
ga heeren, un tres fin diné 
twas half-vier toen reeden wij  
naar een kaarte fabricken  
et la le fabriquand galand 
nous récut tous sont pralinent 
en sei: x messieurs quand on a fait 
je crus ferez voir s'il vous plait 
des parcelaines car en bas 

je suis cussie marlaid en cela 
om half-ses reeden wij vlug 
naar't hotel Bellevue terug  

folio 7b 

en daar gebruikte men de thee  
tot dat men om ses uuren ree 
au grand theatre pour voir la 
la fée urgene, opera 
apres un concert obligé 
par un rolon fut donné 
naar toen de connectie ging uit  
hoorden wy een verbaast geluid 
want ieder een riep wat hy kon  
avancer carosses, garcons 
wy stonden dus een half uur 
te wagten naar ons schoon voituur 
intusschen vatte daar een klant 
ons één van driee by de hand 
mes chers messieurs souhaiter vous 
des filles dit il d'un air doux 
comme la voie elles sont graiches  
et aussi blanches que les neiges 
dog eindelijk kwam ons koetsje voor 
en reed a toute briete door 
wij soupeerden weer sui en het 
en gingen seer content na bed 
om half vijf was het hola!  
messieurs, dit la fleur me voila  

folio 8a 

le tous est fini pour coucher 
il vous faudras bien vous lever 
Pierre Blancbek, die was alree 
aan het pakken van de vasé (vache)  
ons dejeuner dat was niet groot 
want nergent kon men krijgen brood 
nog koekjes, wij pétit pattés 
dus content eerden w'ons met thee 
en nadat men had gedejeuneerd  
en't equipage stond gereed 
met koffer en vas en daar op 
nam men afscheid van monsieur Prop-st 
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wy waaren pas tien passen voort 
op wierden in onse rit gestoord  
men hoorde roepen: hei, hebben  
postillens faites halte la 
dat deeden zy en stonden stil  
wy vraagde: wat men hebben wil?  
twas niet dan een klein mond gevegt 
nu Blancbek met de kelder knegt 
van't logement x vernam  
dat hem betaling nog toeke van  
van een fles bourgondie-wijn  
die nog betaald behoort te zyn  
ik  

folio 8b 

ik heb ze u lang betaald sprak Piet 
de keldderknegt die zei dat 's niet 
maar gij mact mij die fles betaal 
die gij gistre avond nog kwam haal 
ja en keer was een lange stryd  
daarom worden aan hem gezeid 
dat wyl Blancbek swoer op zijn eer 
dat hij geen fles gehad had meer 
hij stilleties maar heen kon gaan  
Postillon va! zo riepen wy  
en terstond reed men hem voorbij  
wij vinden dus uit Bruxels stad 
voorts langs het schoon en bekoorlyk pad 
de tour genaamt die ons bekoorde 
toen langs de vaart en door Vilvoorde 
naar de stad Mechelen geheeten  
daar wy eens dapper wat ontbeeten 
in la grie 't beste logement 
dat er te Mechelen is bekent 
na het ontbijt zo gingen wy  
eens wandelen naar de pastory  
en voorts de stad een weinig door 
ses verse paarden waren voor  

folio 9a 

ons rijtuig intusschen gezet 
'twas over tiene dat wy met  
dit equipagie Mechelen uitreeden  

zonder te zyn gestuit  
en arriveerden sans Malhour 
te Antwerpen au grand-Laboureur 
daar wy precys om half-ses 
bij Loos den hospes binnen treen 
ons daar een weinig aangekleed 
zo waren wy terstond gereed 
en gingen toen in plaats van ryen  
naar Tielemans, in schilderyen  
een zeer groot koopman dog hy had 
reeds eenige tyd geweest uit stad 
zyn broer en suster hupse lien 
die lieten ons tog alles zien  
om twee uur maect men retourneeren  
naar ons hotel on te dineeren  
wy wilden tean eens vrolyk zyn  
en dronken daar een goed glas wyn  
naar't Vlaamsche hoofd voorts gingen wy 
toen naar de buurkerk en d'abdy  
van Saint Michel van waar men sag  

folio 9b 

al't geen er op de Schelde lag 
wy dronken thee du Laboureur  
en reeden x six heur  
al naar de cathedrale kerk:  
hier hoorden wij 't music en 'twerk  
dat daar gedaan werd by de mis 
die voor de maagd Maria is 
de caepel van deen kerk te zien  
is't alleen waard voor vreemde lien 
tot half-agt toe bleef men hier 
en lieten toen onse koetsier 
geheel Antwerpen ryden door  
veele lantarens hingen voor 
de heilige by iedere straat  
"twas of men door Amsterdam gaat:  
zo gy daar syt geweest, myn vrind! 
so zult gy weeten dat men vind 
in straaten van die groote stad 
veele lantarens dat je't sat 
voor huisen daar men zonder staan 
en sans faurs, maar in kan gaan  
men ree tot negen dat men kwam 
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in ons hotel en aldaar nam  

folio 10a 

een lekker maar het laast souper 
dat men op s'keysers bodem dee 
de heer Kien maakte alles klaar 
om zyn reiskoets te laten daar 
en trof met d'hospes een accoord 
tot de bezorging zo het behoort 
'tgeen hij aannam en zei: ik zal  
hem zetten op mijn eigen stal 
wij sliepen voorts in dat hotel  
alwaar men was gediend zeer wel 
des morgens moest men vroeg opstaan 
wilden wy nog naar Hulst toe gaan  
na dat men dan wel had ontbeeten  
en aldaar niet met al vergeeten  
dan byna de Engelsche cassetten  
zo moest men zig daer overzetten  
naar 't Vlaamsche hooft al met een port 
alwaar m'om half zeven stond 
een koets met vier paarden stond klaar 
als meede een vlaamse chais aldaar 
vase werd op de koets geschouwt 
de koffer agter op gedouwt 
maar dat alles was ingeree 
reeden d'heer Kien en Macare 

folio 10b 

tezamen met een koets voor uit 
want de heer Schoor ging er weer uit 
om dat hij zijne plaats liefst nam 
in de chais die agter aan kwam 
onze koetsier reed als een baas 
langs Burg en Aesdonk naer Saint Claas 
de hupse hospita aldaar 
die maakte terstond alles klaar 
'tgeen tot ons dejeuner behoort 
voort moesten wy weer schielyk voort 
want anders was het zeker mis 
wyl 't precys twaalf uuren is 
dat de bariere van Hulst sluit  
en nemand daar mag in of uit  

'twas half-elf dat wy zeen  
langs 'dorp Saint Paul en Saint Jansteen 
naar Hulst, alwaar men het van pas 
weinig voor twaalf binnen was 
wy waren daar maar één moment 
of terstond maakten zig bekent 
de wel bekend Envoyé  
d'heer Tegelberg, daar men mee 
aanstonds naar zyn hotel toe ging  
daar de oude heer ons ook ontfing  
en  

folio 11a 

en na zeer lang complimenteeren 
moesten w'aldaar komen dineeren  
eerst wandelden wy met ons allen  
door deese stad en langs de wallen  
om half twee kwam men weer daar 
wanner de maaltyd reeds stond klaar 
de suster van d'heer Envoyé 
kwam ook met ons aan het dine 
hier informeerden wy hoe best 
op welk uur men aller lest 
naar 't gaesse land kan overgaan?  
om vijf uuren moet gy er an  
sei ons de goede oude man  
dan zult gy zeker als het kan  
van 't hooft welsoorden moeten zyn  
den burgemeester en zyn zoon  
de juffrouw en nog een persoon  
den heeren Kien, Macare, Schoor 
zette men het dinétje voor 
het was juist niet exquis en fyn  
naar agter 't kon wel erger zyn  
de dogter raakte toen aan 't maalen  
dat ze on niet beeter kon onthaalen  
sy zei, terwijl ze heel bunsig keer:  

folio 111b 

hier komt maar eens vlees in de week 
de oude heer was hups en wel  
en lustte graag een doctor snel 
als moede een glaasje onder t' eeten  
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naest tog vooral met zyn vergeeten  
proef hier eens van sei d'Envoyé 
mijn heeren dit 's mijn kerst diné 
de burgemeester zei: x vriend!  
dit moet je proeven niet waar kind?  
twas half vier toen moest men heen 
wyl onse chais kwam voorgeteen  
wy lieten te Hulst de vasé 
dog onse koffer die moest mee  
op't laats aan het recommandeeren 
en voorts aan het complimenteeren  
toen afscheid neemen so als't hoord 
en verder op ons chaisje voort  
dit rytuig met twee paarden voor  
reed met ons aller schielyks door:  
terwyven kwan men te Welsoorden 
maar raad eens wat wy alsdaer hoorden 
in plaatse dat het was goed ty 
so sat dit kraam geheel op zy: 
tis pyl laag water zei de x  
hier moet je blijven wie j'ook bent  

folio 12a 

je kunt niet weg, ik zeg je motten  
daar stonden wy gelyk als zotten  
dat grapje vonden wy niet vaar 
men stak de koppen by elkaar  
en hielden samen grooten raad 
ik speel zei Piet mr. advocaat 
het mag hier gaan zo als het wil  
het mag laag water zyn en stil 
als d'heeren mij laten begaan  
zo moet die schipper er tog aan  
dog deer vend was zulck een klant 
die zy niet schikt naar ieders hand 
op't op te roeien zeide hy 
is het niet mogelyk tegen tij 
x kom, sei Piet, wat malle praat 
ik heb met d'heer Kien die daar staat 
de Rhyn in één klein weinig minder 
dan drie uuren en sonder hinder 
geroeit ook tegen stroom en tij  
hoor weet je wat vrind. Dat liegt gij  
zei deese schipper tot besluit  

sult gij zeggen dat'k lieg, schavuit!  
Zei Blancbek, en zwol als een pad 
'twas goed dat hij geen degen had 
wat schipper maat liep groot gevaar 

folio 12b 

bij toeval vond zig ook nog daar 
Jan Hulst, van Hulst, die zei: mijn heer!  
verkiest gy dat ik het probeer,  
ik zal neersjens heten glad 
in drie uur tyds brongen te bad 
al heb ik maar een klein rys-schuitje 
nu jy bent waarlyk geen schavuitje 
zei Piet voorwaar ik dagt het wel  
dat ik de heeren helpen zal  
toen hadden wy tog onse wil  
dog Blancbek was nog gants niet stil  
en zag nog zo wit als een kleed  
van't affrind dat de vent hem deed 
er moest nu weer provisie zyn  
van pypen en van roode wyn  
want anders konden w'het niet rooyen  
in't ope schuitie moest men pooyen  
wy gingen onder zeil zo vas 
nu alles klaar en rustig was 
onder in't schuitie zaten wy 
het maakte een raare schildery 
'twas half ses dat deese klant  
ons storte van wels onder strand 
wy dobberden wel op en neer 
dog avanceerden niet heel zeer  

folio 13a 

Jan Hulst verhaalde ons dan strak 
dat de andere schipper was niet mak 
al had ik het u moeten raan 
zeide hy, k'had anders nooit gedaan  
want als gy nog veel had gepraat 
had Blancbek onse certe maat 
wel eens van hem kunnen beloopen  
een pak vol slaagen zonder koopen 
ja ja zei Piet 'k ben wel content 
dat 'k vry ben van die kwaade stent  
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want schoon ik dikwils maak veel wind  
k'houw niet van slaan, myn beste vrind 
wanneer men nader by badt kwam 
was er een sloep die toen vernam 
de schipper en het schip zyn naam 
na dat hij zulks had gedaan  
liet hij ons verder maar begaan  
'twas half neegen dat men zat 
in het hotel neer kroeg te Badt  
de hospes neer boer en boerin  
die bleeven toen wy kwamen in  
maar zitten en deeden volmaakt  
als op het haarlui niet en raakt  
op  

folio 13b 

op 't vrolyk en vry luid getier 
kwam er terstond een officier 
die ons verzogt met veel fatsoen  
dat wy hem d'eer aan wilden doen  
te komen alwaar hy lag eerst 
zeer graag, als het u niet geneert 
was ons antwoord, dae gingen wy  
in één vertrek aan de andere zy  
hier waren wij in groot verdriet 
want slaapen konden wy er niet 
dus resalveerden wy tout court 
om Piet te zender naar een roor 
en hooren of hy ons nog zad 
kon brengen naar de ganse stad 
maken sy de heer capitein  
die daar in quarmisaen moest zyn  
kwam ook ten eersten naar ons toe 
en zei: mijne heeren, dat 'ik dit die 
is principaal en den heer Kien  
mijn vriend, den hoog-baileu te zien  
waar in hy zeer bedrogen was 
en wy verwittigde hem ras 
dat het de zoon was van dien heer 
wiens vriend hij zei te zyn heel zeer 
algauw kwam Blancbek weer terug 
en zei mijn heer, de boer zal vlug zyn  

folio 14a 

paarden halen uit de weg 
en zal dan voorts zo gaauw als hij  
maar immer mogelyk kan, over zyn  
ons souper was hier bitter klein  
tog lagchten wy comme des foux 
want 't was een souper van quat sous 
de boer intusschen spoede door 
en kwam om half-elf voor  
hier zag men er dan comieq uit  
ja zelf hadden wy in de schuit  
hier half zo raar er uit gezien  
verbeel u eens, dat er vier keer 
yder een witte muts op zet 
het eeven of men gaat naar bed 
en daar hy over heen een hoed 
voort dat m'een jas of twee aandoed  
en dus in't holle van de nagt 
een boere wagen ryd te vragt  
om elv uuren raakten wy 
met deese vrolyke party  
van't haventie van Bad van daar 
om naar de stad ter Gaes te gaan  
opt zulk een wagen was een post  
om dat hy altijd hasse bost  
te ryden zulk een magtig end 
daarw'aan gemak waren gewend  

folio 14b 

te slapen, dat was niet te doen  
want wy raakten uit ons fatsoen  
stil zitten kan Blancbek ook niet  
derhalven begon hij met Piet 
de boer, die ons ree wat te vlagen  
en vraagde hem: hoe hy zijn dagen  
zo al in't goesse land versleet 
en wat men by den boer al eet 
of hij getrouwt was, wat hij won 
of hij geen mekken had die hij kon  
en met veel andere malligheid  
hield hij hem in de bezigheid  
'twas over vieren dat m'half lam 
van't schokken in de stad aankwam  
in't schuttershof bij moeder Pret 
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alwaar men tog wat ging te bed 
om half neegen was't de tyd 
dat men aan Blancbek had gezeid  
dan ons te wekken, 't geen hy dee 
wy stonden op en 't dejeuner  
dat deed ons alle veel plaisier 
tot over tiene bleef men hier  
toen wandelde wy deese stad  
met twee tot gaesse heeren plat 
en eindelijk net oumeerden wy 
om twaal naar de schutterij  

folio 15a 

flux in een phaeton reed men voort 
naar den schraven polderschen oost 
als men gekomen was aldaar 
lieten w'een dier maken klaar 
het geen voornamelijk bestond  
in kropo slaa eyonen en een pond 
styfses socgsen ofte worst 
ook dronken wy daar voor den dorst 
een stevig glaasje roode wyn  
want dat behoort er by te zyn  
wy hoorden een stuk van een preek  
terwyl men daar de kerk bekeek 
om half drie zyn wy gereen 
over ter huse werden heen  
naar 't tweede dorp Heinkens-Zand 
alwaar m'op watervlied beland  
de heer Boddaert zyn buiten goed  
terwijl men daar mevrouw Bograet  
die ons een kopje thee voorzet  
dagt Blanbek dat hij lei te bed 
in't reituig daar lag hij zig neer 
op kussens zonder eene veer  
nu had hij ook de gantsche nagt 
om slaapen naar niet eens gedagt 
ten x reed men stork toe  
naar 't gaesse veer genaamd het Slae 

folio 15b 

wij vaeren toen van 't Slaase strand 
in korten tyd naar't nieuwe land  

daar was't battallon sal mareleer 
van't slae, naar 't Annenuisele veer 
dog midden in de wandeling  
zetten w'ons neder in een kring 
en dronken daar eiliene kyk  
ons laaste glasje aan den dyk  
twas omtrent zeeven uuren met  
dat men weer over wiert gezet  
en gingen toen op ons gemak  
zo als men zegt, met pak en zak  
naar Middelburg, onze stad 
alwaar men ten agt uuren zat 
en saeperden ook tot besluit  
by den heer Kien daarmee is't uit.  

folio 16a 

bijvoegsel  

bij't journaal van een reisje gedaen  
door de heeren W. A. Kien van citters 
D. J. Schoorer & Ch. J. Macare 
aug. 1785 vertrokken  

Nota 1 
dees nota dient om me fatsoen  
u van het volgende kort te doen  
bij de comedie sitte een klant  
ons één van drien bij de handt 
mes chers messieur souhaiter vous 
des filles dit il d'un air doux 
comme les roses. Elles son fraiches  
et ainsie blanches que les neiges  
voor zulk aanbod bedankten wij  
alsoo men aan elkander zey 
dit is maar met van 't slegte soort  
dus niet van 't geen aan ons behoort  
aimable filles hotel Guarni  
dat moet er zyn pour un Louis  

folio 16b 

Nota 2 
Bij zulk één raere poëzy  
voegge ik een tweede nota bij  
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om dat ik nog in Bruxel stad  
een naare grap vergeeten hadt 
den laatsen avond was het net  
in plaats van dat men ging te  
lyk abusivelijk is gemelt 
zo werd l'ami la fleur geschelt  
men vroeg hem: op hij hen bepaalen  
het best der Bruxelse canalen  
ou l'on srouvoit des filles aimables  
belles, gentilles & … fraitables  
chambre guarnie & du bon x  
pour y rester jusqu'au matin?  
oui, messieurs, dit la filoux  
j'en sout fut donc bien arrangé  
et quelque temps apres souper  
un demi heure avant minuit 
notre remise nous conduit de  

folio 17a 

de l'haute ville sont en bas 
en passant sout pas si par la  
enfin nous arrivons pourtant  
dans un hotel tres dégoutant 
nous sommes disions nous  
mais examène filons doux 
aussi tot dit aussi tot fait 
avec ces filles l'on se met  
d'une impudance putanique  
etoient ces enfans diaboliques 
je ris encor quand je concois  
comment nous etions plantés la 
il nous fallut donc de l'eergade 
liqueurs cassé du limonade  
aussi beaucoup du vin je crois 
poru contenter ces freules loi 
tandis qu'un tres surieux discours  
tient notre Anglois au lieu d'amour  

Dhr Kien van Citters die door zyn Engelse  
kleeding de naam gekreegen hadt van den  
Engelscken Blixem  

folio 17b 

le Fancois tout a fout faché  
voulut donner un coup de pied  
a la charmante & adorable  
et la souhaite a sous les diables  
et l'hollandois des sont son fou 
riait comme s'il etoit fou  
la cocher but avec la fleur  
en bas du vin & des liqueurs  
le francois donc s'impatientoit  
et voulut partir à l'instant pouvoit  
mais pour autant plus s'ennuier  
on y restoit deux heures entiers 
le compte fut aussi payé 
mais au filles fut rien donné  
x l'on coeur avoit pourtant 
en pleignant beaucoup son malheur  
de l'anglais x un douceur  
mais ces carailles detestés 
teroient la porte bien fermé  

folio 18a 

le francois devint x  
il prend la clé tout en colère  
et dit: tous les diables l'emporte 
tandis qu'il enforce la porte 
et sans prendre un trop long congé 
en la nosse sommes montés 
desorte qu'a deux heures & demi 
nous nous srouviens enfin au lit 
non pas per ces filles x  
mais a notre hotel Bellevue  

fin  
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Verslag Albertus van Nietveld 

folio 29 

Journaal  
van  
een reijs gedaan door mij mr. Albertus  
van Nievelt, in qualiteuijt, als amanuensis,  
en in gezelschap, van de edele  
mogende heeren mr. Isaak sweerden  
Willem Alberda, gedeputeerdens van  
de edele mogende heeren Raaden  
van Staate der Vereenigde Nederlanden,  
tot het doen der verpagtingen  
en het visiteeren der magazijnen en  
fortificatien in Staats Vlaanderen  
en het kwartier van Braband langs  
de Schelde, welke welgem: heeren  
tot reijsgenoten hadden verzogt 
den hoog edele welgeboren heer Reijnt  

folio 30 

leve van middelstum gedeputeerde 
in de provinciale rekenkamer der 
provincie stad en lande, en de wel 
edele hoog geleerde heer mr. Pieter 
Burman de Twede, J. U. D, en professor  
in de historien en de welsprekendheid 
op het atheneum der stad Amsterdam  

Begonnen op de 4 junij  
en geeijndigt op  
den 16 julij  
dezes jaars  
1770  

folio 31 

maandag den 4 junij  
Nadat wij des na de middags om 4 uuren  
aan het huis van den heer Sweers bij  
elkander waren gekomen, reden wij om  
trent half vijf uuren met twee koetzen  
naar Delft, daar wij even voor half 6 

gearriveert zijnde, buiten de Rotterdamsche 
poort vonden het groote jagt 
van den Raad van Staate. onder  
het blazen der trompet in 't x: jagt 
gegaan zijnde, voeren wij met hetzelfde  
ten 6 uuren van daar, en wierden op  
de selve, even buiten die stad met 5  
schoten gesalueert door het jagt van de  
W. I. compagnie van Zeeland, welk salut  
door ons jagt met gelijke schoten  
wierd heandwoord.  

folio 32 

heeren met een hengstje weder na land  
zijn gevaren, en wij dien nagt daar voor  
anker blijven leggen.  

Donderdag den 14 junij  
zijn wij 's morgens om half 4 van Philippine  
gezeijlt, onder het gewoone 
salut, en kwamen, mede onder het  
lossen van 't canon, om 6 uuren binnen  
'tsas van Gend, zeer aangedaan  
over de fraije vertooning, welke de  
haven of kolk dier plaatsmaakt 
als zijnde rondsom met linde en andere 
boomen beplant, terwijl ook 's lands 
hospitaal eene grootsheid  
van smaak in het bouwen, en het  
commandement een aangenaamheid  
van situatie vertoonde.  

folio 33 

om 9 uuren ontfingen hun Edele magistraten  
de complimenten van den commandeur 
van Burmania, den groot magistraat 
van der Hoeven, den directeur Geersema 
den capitingen. Oosterzee, den lieutenant 
ingen Widerman, den majoor Munz, en  
andere officieren van't guarnisoen  
de leden van den magistraat, den ontfanger 
pardicqué, den commies van  
4 magazijn van der Burck, de x  
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der x en Walseke predikanten,  
en den Roomsch priester.  
Om 10 uuren gingen wij bezigtigen  
het arsenaal, gebouwt in den jaare 
1765, zijnde lang 120 en breed 26 voeten 
't kruidmagazijn, 't hospitaal,  
de plaats, daar de oude casematten  
gestaan hebben, en de nieuwe moeten  

folio 34 

gezet worden, en de fortificatien. na 
dat de brandspuijt geprobeert was, x  
zagen wij de kerk, die, na in den  
jaare 1747 door de Franschen in brand 
geschoten, en geheel verteert te zijn, wederom 
herbouwt en van binnen fraaij 
en lugtig is, in dezelve hingen nog  
maar 2 wapens, het een van den broeder  
des commandeurs voor hem die 
plaats bekleed hebbende, en het ander  
van een lord Gordon. Wij wandelden 
door het fort en over de markt, en  
kwamen om 2 uuren aan 't jagt, daar 
wij aten met de heeren Burmania 
van der Hoeven, Geersema, van Doeveren 
Muntz, x, Widerman, capt. van  
de Wagt, Nahuijs, en ontfanger Pardicqué.  
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ten zes uuren kwamen op't jagt de  
heeren burgemeester du Bou Faber, de 
griffier Boeije, en de oud burgemeester 
van der Linden, de laatste, als ontfanger,  
en de verdere heeren, als kerkmeesteren 
der nieuw herbouwde kerk, welke  
heeren, ten overstaan van den H. commandant 
van Burmania aan haar 
Ed. Mag. deden de rekening der kerke  
goederen. Na 't aflopen van die  
rekening deden wij een kleijne wandeling 
buiten de poort, dronken daarna 
een glas wijn aan het huis van den  
H. inspecteur van Daeveren, daar 

wij deszelfs huisvrouw, en de heeren Burmania  
en Lege vonden, en keerden ten  
9 uuren weder in 't jagt.  

folio 36 

vrijdag den 15 junij  
wierden hun Ed. mag. desmorgens 
om 10 uuren afgehaalt door den commandant,  
de ingenieur, de magistraat 
en ontfanger, en alzoo begeleijt tot  
aan't stadhuis, daar welgem. heeren  
gecommden, ten overstaan der magistraat,  
verjaagten 's lands gemeene 
middelen over 't sas van Gend en  
onderhorige polders. Aan het stadhuis  
was niets remarquabels te zien 
wij kwamen om 2 uuren weder op 't 
jagt, daar wij aten met de heeren  
P. du Bon Faber, schepen van doeveren  
x burgem. van der Lijden, griffier  
Boeije, Geersema, inspecteur van Daeveren 

folio 37 

Lieut. der artillerije gidon x  
kapt. van de Wagt 
Na den eeten zijn wij in gezelschap  
van de heeren Geersema, van Daeveren,  
Betterzee en Wideman, met de sloep 
geroeijt na 't fort St. Antoon, een  
4 uuren van sas van Gend gelegen 
binnen hetzelve vonden wij een oude 
Spaansche redout door de directie 
van den H. Vereutzrag geapproprieert 
tot een kruidmagazijn voor sas 
van gend, wij bezigtigden dat magazijn 
en 't fort, leggende so broeder 
van 't bestenrijks territoir, hiervan 
daan wandelden wij weder na de stad,  
en kwamen om 8 uuren aan boord.  

folio 38 

Saturdag den 16 junij 
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reeden hun Ed. magis. de heeren Leve 
en ik, benevens de domesticquen terwijl  
de hr. Burmania een tour na 
Gend deed om half 7 met twee rijtuigen  
door Selsaten, zijnde een bos  
tenrijks, en zuiddorp, een staatsch  
dorp, op't reijr over Axel, traden 
ten 9 uuren in een hengst met vlaggen  
en winpels vercierd, en kwamen  
daarmede om half tien te Axel.  
Bij ons arrivement wierden wij met  
het gewone salut verwelkoomt, en  
gecomplimenteert door de heeren  
Rosevelt, burgemeester der stad goed en  
Hurgronje, schepen der stad Vlissingen,  
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zijnde de gecommden uit het collegie  
van de hr. gecommde raden van Zeeland 
tot het committimus, die tot gezelschap  
bij zig hadden de heeren Hurgronje, mergens  
Zeeland, sessie hebbende in de admiraliteit 
te Amsterdam, en Johan Isebrees,  
oud burgemeester te Goes, welke 
heeren daar aan 't hooft lagen met  
het jagt van de Staaten van Zeeland 
daar wij binnen traden, wat rusteden  
en verzogt wierden 's middags ten  
eeten, 't welk geaccepteert wierd 
Van daar gingen wij aan het huis van  
den groot majoor Pape die indispoox  
dog wierden door de twee juffrouwen  
zeer vriendelijk op een dejeuné ontfangen.  
Hun Ed. mag. ontfingen  
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daar verder de complimenten van 't  
quarnisoen, de magistraten van Axel 
Neuse en Biervliet, de predikanten,  
den ontfanger bekersse en de voorgen.  
heeren gecommden van Zeeland, met  
welke laatst gen. heeren wij gingen  
na't stadhuis, dat niet fraaij was,  

en wierd aldaar gedaan de verpagting  
der consumtie middelen over  
Axel, Neuse en Biervliet. Van daar 
deden een wandeling over de wallen 
en door de stad, bezagen de kerk die  
vrij goed en groot was, waarna wij  
wederkeerden na't Zweeuwsche jagt 
daar wij dien middag vriendelijk en  
wel aten in gezelschap van de heeren  
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bekersse en fruit, en wierden om 5 uuren 
door meer gen. heeren gecommden uitgeleij 
gedaan tot aan het veijr. In de hengst 
gegaan zijnde, vertrokken wij onder het  
gewoon salut, en kwamen aan den overkant,  
daarwij in de rijtuigen traden  
en keerden om 7 uuren weder binnen sas 
van Gend, daar hun Ed. mag. en de heer  
Leye een visite deden aan mijnheer en  
mevrouw van Burmania, permitteerende 
mij de tijd niet om mede te gaan  

Sondag den 17 junij  

's morgens om half agt de complimenten 
van afscheid hebbende afgewagt 
werden wij om 8 uuren met 2 paarden  
onder het gewone salut, de haven  
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uitgetrokken waarna wij met een  
NW wind 't zeijl gingen, en voeren  
langs Philippine, en Biervliet, over 
den Hond, langs Zuidbeveland en  
x door het hellegat na  
Hulst, daar wij onder het salut 
van 9 schoten, des avonds om 8 uuren  
arriveerden. Wij bleven met het jagt  
leggen aan het hoofd, buiten de Gendsche 
poort, en vonden daar een geheele 
compagnie grenadiers tot lijfwagt  
voor hun Ed. mag. die dezelve 
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terstond deden bedanken, en verssisseld  
wierd in twee schildwagten, en  
twee ordonnantie sergeanten.  

folio 43 

Nog dienzelven avond ontfingen hun  
ed. mag. de complimenten van den  
groot major Badel, den onder major 
regteren van Heemst, den directeur 
geersema, den colonel Pallardij, den  
Lt. colonel Verdun, den major ingenieur  
Hixenius, den hoof en verdore  
officieren van 't guarnisoen, van den  
magistraat der stad, en die van 't  
x van den rentmeester van  
Soudbeek, den ontfanger Serevelius 
den commies Tegelenberg, de predikanten  
en roomsche priesters en  
den auditeur Wouters  
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Maandag den 18 junij  
hebben wij 's morgens bezigtigt de  
arsenalen, waaronder een van 26 voet 
breed, in den jaare 575 gebouw, als mede 
de kruidmagazijnen, in een van welke 
wel 60000 lb kruid, ook de parade, het  
probeeren der brandspuijten, en de kerk  
die schoon en zeer groot is, wordende  
volgens conventie onderhouden door  
de tiende heffen van 't ambagt, waaronder  
de voornaamste zijn zijn hoogheid  
prins Willem V, 't capittel van Courtraij,  
de abt van St. Baudelo te Gent 
en 't capittel van Cambrai. In de  
kerk is een fraaij orgel, waarop de  
organist zig meteen fraaij muziek  
aan haar ed. mag. horen liet, gelijk 
hij ook dagelijks gedurende ons verblijf  
een uur op de klokken speelde.  
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van daar gingen hun ed. mag. na 't jagt 
en wij met ons drien na 't koffijhuis dat 
zeer goeden raijaal was, en retourneerden 
van daar mede na 't jagt, daar wij 's  
middags aten met de heeren Bodel, 
Pallardij, Verdun, Geersema, van Daeveren,  
Sousbeek, Serevelius, Tegelenberg, 
en den kapt. van de magt Brendera 
Brandis. Na den eeten gingen wij de  
Zeeuwschen bezigtigen, deden daarna 
een wandeling door de stad, en na den  
Molenberg, x maar een zeer fraaij gezegt 
over het omleggende land beneden 
van aan den voet van dien berg waarop 
de koormolen staat, is een rosmolen 
om in tijd van stilte of belegering  
middel van een paard koorn te malen 
den agt uuren kwamen wij weder aan  
boord.  
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Dinsdag den 19 junij  
door de gedeputeerdens uit den magistraat 
der stad, den commandant,  
directeur, hoofd officieren, ingenieurs,  
en ontfangers zijnde afgehaalt, zijn  
haar ed. mag. gegaan na 't stadhuis 
en hebben aldaar gedaan de verpagting 
der consumtie x delen over de stad 
Hulst, na het eijndigen van welke verpagting  
wij het stadhuis hebben bezigtigt 
daar niets naar saan te zien was, vervolgens  
gingen wij na 't landshuis, alwaar 
de verpagting geschiede der gemeene 
middelen over Hulster ambagt, welke 
afgelopen zijnde, bezagen wij ook het  
gem. huis dat vrij goed was zijnde in de  
verpagting kamer een fraaij stuk schilderije  
van jordaans en in de ordinaris  
vergaderkamer de poutraiten van  
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keizer Adolf van Nassau, van René  
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de challons, van Willem I, zijn zoon 
Philips Willem, Willem II, Mauritz Hendrik 
Hendrik, Willem de III, en koningin  
Maria. Vandaar deed ik een visite 
aan den heer predicant heeren die mij  
benevens zijne huisvrouw, zeer vriendelijk  
ontfing en arriveerde on 5 uur op het  
jagt, daar wij aten met de heeren Bodel,  
Geersema, van Daeveren, Hixenius, x  
den substit. Baillieu Rouwerk, den  
burgem. van Vlissegem, den schepen, Aredo,  
den griffier der stad Paris, den burgem.  
van 't ambagt steenaart, den griffier van  
't ambagt claris, den rentmeester Sousbeek,  
den ontfanger Serevelius, en den  
kapitein van de wagt Rouveroi 
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x half 6 uuren zijn wij met 2 rijtuigen, 
in geselschap van de heeren Geersema, van  
Daeveren, Hixenius en Hoof gereden langs 
de linie, dienende tot dekking van 't ambagt 
en langs de Moerschaps, na de Zandberg,  
zijnde een fort op't einde van de  
linie, beroemt door de attaqués der x  
en de dappere defensie van den generaal  
Thierrij in de laatsten oorlog van  
daar zagen wij de forten kijk uit, en  
retourneerden na Hulst, daar wij om  
8 uuren aan't jagt kwamen.  

Woensdag den 20 junij  
batsingen hun Ed. mag. om 10 uuren de  
complimenten van afscheid waarna ik  
een wandeling deed in den tuijn van den  
commandant, die zeer groot dog niet net 
onderhouden is. Wij vertrokken om half  
twaalf met een ZO wind onder het gewone  
salut, van Hulst, en kwamen ten  
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2 uuren voort reijs van Vlaamschx  
daar wij bleeven leggen tot  

Donderdag den 25 junij 
wanneer wij 's morgens ten 3 uuren van  
daar vertrokken den wind N en kwamen  
ten half 12 te Lille, daar 
wij op stroom bleven leggen, en eerst 
werden gesalueert met 7 schoten van  
's lands uitlegger, en daarvan met 9 van  
x waarvoor wij met 7 bedankten  
vervolgens ontfingen hun ed. mag. de  
complimenten van den commandant 
en de officieren van 't guarnisoen van  
den kerkenraad en den major van de 
krijgsschans. Wij aten dien middag 
met den commandant Bachman  
den major van Doeveren, en den groot 
major Sweunit 
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Saturdag den 30 junij 
zijn wij om 3 uuren onder zeil gegaan  
den in 't voorbij varen van Lille door den  
uitlegger gesalueert met 7 schoten, en  
hebben met een gelijk getal bedankt.  
Item in't passeeren voorbij de forten  
de Peerel en de Philip hebben wij den  
bestenrijkschen uitlegger gesalueert met  
7 schoten, en zijn door hem met gelijke  
schoten bedankt. Om 8 uuren kwamen  
wij te Antwerpen, salueerden de stad  
met 7 schoten, die ons met 5 bedankte.  
Wij voeren binnen de stad, en gingen  
leggen in de Graansvliet, daar de connstapel  
der stad terstond aan boord kwam 
om een fooijtje voor het schieten, 't welk  
hij volgens gewoonte obtineerde.  

folio 51  

x kregen wij aan boord een huurlaquaij  
genaamt Jean Baptist, dien hun  
ed. mag. voor 4 schell. daags aannamen.  
Om 11 uuren gingen wij de stad doorwandelen 
zagen en passant de kerk en het  
choor der dominicanen, waarin het  
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hoog autaar rijkelijk van sijn geslage 
zilver voorzien: ook meriteert gezien,  
te worden, het stuk van den hogen autaar 
door Rubbens, verbeeldende Christus,  
dreigende de wereld te straffen, terwijl  
de H. Maagt en eenige andere H. H.  
hem smeken zijn straffende hand te  
willen wederhouden. Aan deze kerk  
legt de berg van Calvarien, zijnde  
een hoogte, waarna men met een schuinte  
optreed, staende langs dezelve verscheide 
zeer schone beelden van patriarchen  
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en heiligen. Boven op den berg is een  
heilig graf, waarin ons heer levensgroot 
te daaragter het vagevuur, gemaakt,  
zoo als men zegt, naar dat te Jerusalem 
is. Wij kwamen bij de boekverkoper Graugé 
die een schone winkel heeft op de  
Eijermarkt, daar wierden wij door den  
hr. professor Burman, die met een adres 
was gegaan bij den baron Prolij, verzogt  
om bij gem. heer Prolij te komen,  
die ons zeer vriendelijk recipieerde, en  
zien liet zijn huis, dat zeer fraaij was,  
zijn kabinetten van schilderijen, boeken  
prenten, enz. 't welk alles om 't schoonst 
was. Om half 5 gingen wij met gem.  
heer baron en een zwart heer 
genaamt Michielse na de Lieve  
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vrouwe kerk, en bezigtigden dezelve 
in deze cathedrale zijn 37 autaren, en  
munt verder uit zoo door schilder, als  
beeldhouwkunst. Onder het laatste verdient  
opmerking de predikstoel, gehouwen  
uit een blok van eenen boom,  
zijnde door de iconoclasten of beeldstormers 
in den jaare 1566 een wijnig beschadigt 
waarvan de teekens nog te zien  
zijn. Onder het schilderwerk verdient 

de eerste plaats het autaarstuk der 
Fuseliers of Calveniers gilden door Rubbens,  
verbeeldende de afneeming van  
het kruis. Op de deuren of bettans 
aan de buiten zijde is geschildert een  
St. Christoffel met een wijl en bosh 
bij zig; de reden daarvan is te zien in het  
x genaamt le peintre amateus et curieux  
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vervolgens zagen wij in  
de sacristij der hoogweerdige kapelle 
fraaij zilverwerk, onder anderen en kostbare 
antepedes van geslagen zilver, verbeeldende 
Christus aan tafel met de  
12 apostelen, ook een goude remonstrantie,  
vereert door Isabella Clara 
de la Faille, waaaraan voor 5000 gls 
aan goud, 't welk naderhand begiftigt  
is door andere, personen met wel voor  
30000 gls aan juweelen. Nog meriteert 
gezien te worden de val der engelen  
door Frans Floris zijnde het autaar 
stuk der schermersgilde, in hetzelve 
ziet men op den bil van een der engelen 
een fraaije wesp, geschildert door Louis 
x Mathijs na zijn retour uit Italien  
deze Mathijs een smit zijnde wierd 
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verlieft op de dogter van Fr. Floris 
en wanneer zij hem niet wilde hebben  
omdat hij geen schilder was, reisde hij  
na Italien, legde zig toe op't schilderen  
en keerden na 4 jaren terug  
wanneer hij deze wesp schilderde,  
en daardoor zijne matres ter vrouwe 
verkreeg, hiervan ziet men in deze  
kerk zijn graf met dit epitaphium  
connubialis amor de mulcibre fecit 
apellom.  
Om 2 uuren aan 't jagt gekomen hielden 
wij't middagmaal en reden om 4 uuren  
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weder na de kerk der dominicanen,  
om de vesper te horen zingen, daarvan  
daan reden wij na 't convent der recoletten  
of minderbroeders daar wij zagen  
de bibliotheecq, den refter, het capittelhuis  

folio 56 

en den hof waaraan niet veel  
te zien was gelijk ook niet aan de kerk  
als een autaarstuk van Rubbens en  
een schets van 't autaarstuk der Tuseliers  
(te voren pag. 80 beschreven) Voorts 
reden wij na 't convent der jesuiten  
daar wij gerecipeert wierden door den  
bibliothecaris pater gesquieres, die  
ons nadat de heeren Prolij en Michielle 
daar ook gekomen waren, liet zien  
voor eerst de kerk wiens facade en toorens 
door Rubbens geordonneert zijn 
van een heerlijke smaak, in dezelve 
is te zien de capelle van O. L. V. van  
Scherpenheuvel, geheel van marmer 
en ingeleid met platen van dezelve  
stoffe, beschildert door Rubbens  
ook de capelle van Ignatius Lojola,  
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waarin een communiebank van wit 
marmer zeer kunstig uitgehouwen nog  
in de choor zeer fraaije marmere beelden  
voorts in de sacristij overheerlijk  
zilverwerk en eijndelijk kwamen wij  
op de bibliotheek die uijt verscheide  
kamers bestont, en waarop een groote 
quantiteijt van goede en aude boeken  
als mede de volgende stukken van Rubbens 
zijn poutrait door hem zelf 
met de pen geteekent 2 de tekening  
van den bouw der kerke 3 de eerste tekening 
van 't hoog autaar, en meer anderen  
alle door hem geteekent, ook eenige 
vreemde indiaansche geweeren  
en klederen. Alverder bezagen wij  

de boven sodaliteijt, waarin gepredikt  
word voor jongemans in 't Vlaamsch,  
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Fransch en Latijn. In deze zaal was 
een schoon geschilderd plafond en een  
fraaij schilderije van Van Dijk, verbeeldende 
den H. Hermanus Josephus, als mede 
onder het orgel een zeer fraaij kleijn 
kopje van een engeltje in wit marmer 
uit den brand van 't jaar 1718 geconserveert.  
Na een uur of drie in dat  
convent te hebben doorgebragt keerden  
wij om half negen naar het jagt  
terug.  

Sondag den 1 julij  
reeden wij om 10 uuren naar de 
Lieve Vrouwe kerk en zagen van  
4 doxaal de mis bedienen op het  
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hoog altaar, en van daar naar 't  
begijnhof, bezagen hetzelve en de kerk  
die fraaij en lugtig gebouwt is, waarin  
bezienswaardig het autaarstuk in't 
choor, verbeeldende Christus van het  
kruis afgenomen op den schoot der  
H. maagt, vergezelschapt van den  
H. Johannes en Maria Magdalena 
door Van Dijk, als mede een schoon  
stuk, verbeeldende den H. Franciscus  
ten halven lijste geschilderd door G. Reni 
Hierna gingen wij in Bethanien (zijnde  
een huisje waarin eenige begijnen 
woonden, hebbende elk huisje  
zijne bijzondere naam, 't zij naar een  
Sint of Santin, 't zij naar een der  

folio 60 
plaatsen van 't H. land) en kogten  
aldaar eenige bloemen van de begijnen.  
Verder reden wij naar de Beurs,  
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waaraan niets remarquabels te zien.  
Boven een der gallerijen is de academie 
der schilders, welke mij bezagen  
en meriteert voornamelijk in de zaale 
gezien te worden. het pourtrait van  
een gewezen knaap (of knegt dezer academie)  
door Corn. de Vos, het pourtrait 
van Luintin Mathijs door hem 
zelf geschildert, en in de groote zaal 
de deuren, beschildert door M. Pepijn  
en Otto van Steen, om de uitvoerigheid  
van welken te zien, men ten minsten  
een week zoude moeten besteden, voorts 
een stuk verbeeldende Abraham en  
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Hagar, door Eijlkens als mede den H.  
Lucas, door Frans Floris, en nog de H.  
maagt met het kindeken door Rubbens  
mitsgaders in de directeur kamer een  
prent van de sabijnsche maagden roof 
welks origineel is in't cabinet van een  
particulier, en gehouden word voor het  
schoonste stuk, dat er in gants Braband 
is. Dit bezien hebbende reden wij verder 
naar de St. Jacobskerk wiens 
hoog autaar het fraaijste van Braband  
zijnde geheel van wit en zwart marmer  
en daarop in't midden staande het  
beeld van den H. Jacobus, gekleed in 't 
bisschoppelijk gewaad, en aller uitvoerigst  
gemaakt. Deze kerk is, zoo om 
deszelfs grootte, lugtigheid en architectuur 
als om deszelfs vercierselen, de 
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fraaijste die ik ooit gezien heb. In deze  
verdient opmerking de communiebank 
in de capelle van het H. sacrament 
geordonneert door 2 uillin die daarvan  
gewerkt heeft twee kinderkens, overheerlijk  
schoon, en de rest gewerkt door kerk  
alsmede x agter de kandelaren  

in de capelle van St. Yvo, ook  
den marmeren autaar in de capelle  
van O. L. V. en vooral het gedenkteeken  
der familie le Candele, verbeeldende 
de opregting van het kruijs gehouwen  
uit eene steen, wel 12 voeten hoog 
en agt breed, door den auden vervoort 
in 1705. Nog is de predikstoel gemaakt 
door L. Willemsens, wel waardig  
gezien te worden.  
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in deze kerk is nog remarquabel de  
capelle, waarin begraven is de ridder  
Petrus Paulus Rubbens, gestorven op de  
31 meij 1640, en naar zijne naam genoemt 
de capelle van Rubbens. Het  
altaarstuk in dezelve is een van zijne  
beste stukken. Die groote meester  
heeft daar zig zelfs levensgrote geschildert 
in de gedaante van ST. George 
en zijne drie huijsvrouwen, onder de  
gedaante van de heijlige maagt en  
twee andere santinnen. Vandaar 
zijn wij gereden na 't jagt, om het  
middagmaal te houden. Na den  
eeten zijn wij om 5 uuren gereden  
naar 't casteel, alwaar wij met  
een sergeant van het regiment  
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van den graaf van Murraij, gouverneur  
van Gend, hebben bezien de wallen,  
fortificatien en kerk waarin een tomke 
van don Fernando de Solisij Borgas 
chevalier de l'ordre de St. Jacques 
de Compostelle x x item het  
graf van Mondragon, met deze  
inscripsie:  
Christophorus Mondragon onder 
keizer Carel V en Philips , gouverneur  
van Zeeland en 't land van Brermaze.  
x anno 1596 den 3 januarij 
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in het kasteel niet in de stad komen 
als bij form van wagten.  
Van't kasteel zijn wij den tour 
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gereden buiten de Brusselsche poort 
en dei meder zijnde ingekomen gingen  
wij daar op de wallen, wandelden 
dezelve rond tot aan de Roode poort 
traden daar weder in de koetzen en  
reden naar 't jagt daar wij om 9  
uuren arriveerden  

Maandag den 2 julij 
zijn wij uitgereden om 10 uuren  
naar het waterhuis zijnde een  
gebouw, waarin het water uit de  
Herentalsche vaart, een groot half 
uur van de stad, door Oudenaardsche 
huizen geleit, word 't welk daarin 
een diepe put nederstort en door  
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een paard in een molen lopende met 
emmers werd opgehaalt, zodanig dat  
20 van deze emmers nederdalende 
om zig te vullen, 20 anderen zig 
van boven in een reservoir ontlasten 
waaruijt het water met buizen  
en kranen word medegedeelt aan  
alle de brouwers, die in dat kwartier 
moeten wonen. Dit bezien  
hebbende zijn wij gereden naar het  
klooster der norbertiner nonnen  
daar wij eenige bloemen kogten  
voorts naar den grooten en kleijnen  
bekhof daarwij bezagen de fraaijheden  
daar te vinden, als een reus 
en reuzin, een olijfant een schip  
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een x en meer andere dergelijke 

zotternijen, omgevoert in zekere 
precesie van een jubilé voor een jaar 
drie à vier binnen Antwerpen gehouden.  
Vervolgens bezagen wij de  
kerk der grand Carmes of O. L. V.  
broeders, waarin verscheide zeer fraaije 
schilderijen, als een stuk verbeeldende  
de H. maagt, het kindeken  
en de H. Catharina, door Willebrord,  
een copij van Raphael  
de genezeing der kreupelen door Johannes  
en Paulus, een stuk, verbeeldende 
het dode lichaam van Christus 
tusschen de armen van God, den  
vader, door Rubbens. Het is ook  
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de moeijte waardig te zien de capelle 
van de H. maagt, geheel van wit 
marmer, met schoone basreliefs daar 
opgehouwen. De autaar dezer kapelle 
is mede van wit marmer, vercierd 
met zilvere bloemen en ornamenten,  
staande in het midden een  
zilver standbeeld van O. L. V. zijnde  
6 1/2 voet hoog, en wegende 73 lb.  
de deuren dezer kapellen, en de daarop  
staande standbeelden van koper  
zijn ook zeer fraaij. Boven in het  
autaar van 't H. kruijs is een klein  
schilderijtje, verbeeldende het hooft 
van Christus, op wit marmer geschildert.  
Het is gevonden in een Turks  
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schip, door de Christenen genomen,  
en door een koopman dezer stad 
aan de kerk vereert. Nog is waard  
te zien de predikstoel, gemaakt  
door Henricus Verbruggen. Van daar 
reden wij naar de kerk der paters  
augustijnen, waar bezienswaardig  
is het schilderij in het groot autaar 
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verbeeldende de H. maagt met het  
kindeken van extraordinaire groote 
voor Rubbens. Het autaar is fraaij, en van  
dezelve hoogte, als de kerk. Boven  
het autaar, toegeweid aan den  
H. Augustinus, is een zeer schoon  
stuk van Van Dijk, verbeeldende  
dien heilig, verbaast zijnde de  
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oogen hemelwaarts, alwaar hij Jesus 
ziet van een grote bende engelen 
omringt, aan de eene zijde staat de 
H. Monica, moeder van Augustinus,  
en aan de andere een broeder van zijn  
orden. Boven een ander autaar ziet 
men de marteldood van de H. Apolonia,  
een schoon stuk van Jacobus Jordaans.  
Onder de schilderijen boven de biegtstoelen 
verdient de meeste opmerking  
de vlugt van Christus naar Egijpten 
door Tijssens. Ook is in het aparte  
x van den prior een zeer fraaij geschildert  
crucifix, door Van Dijk 
Voorts reden wij naar de kerk van St.  
Walburgis, of de burgkerk en bezagen  
in dezelve het hooge choor maar  
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na toe men langs eenige trappen 
geklimt, rijdende de koetzen door 
een poort, daaronder door nog eenige 
 trappen hoger is het hoog autaar 
waarin een schilderij van Rubbens  
verbeeldende de kruiciging van Claris 
zeer stout geschildert x ziet 
men hier den H. Andreas met twee 
Seraphijnen in witten albast zeer kunstig 
gehouwen door A. Zuillin, insgelijks 
is fraaij het epitaphie der familie 
de koning, verbeeldende de  
patriarch Joseph, door Vervoort d'oude.  
In de kapelle van 't sacrament 

is een fraaije marmere communiebank  
gemaakt door Anleau in 't jaar 
1770. Deze kerk is de oudste parochie  
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dezer stad.  
Aan't jagt gekomen zijnde, aten wij  
dien middag met den hrn. Tibelilis 
predikant der gereformeerde kerke 
te Antwerpen wonende in het x  
huis. Dit schone gebouw, door de Hanze 
steden opgeregt in den jaare 1364 
is tand tot geen ander gebruik meer.  
Ten 1 uuren reden wij naar' stadhuis,  
dat van voren een fraaije 
facade heeft, dog van binnen niet  
veel bijzonders is. Daar is een fraaij 
platfond in de kamer van magistraat 
en in de groote state kamer  
de pourtraiten der hertogen en hertoginnen  
van Braband, waaronder 
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Albertus en Isabella, geschildert door 
Rubbens. Vandaar reden wij naar  
de abdij van St. Michiel, aldaar 
zagen wij de eetzaal, daar zij hunne 
gasten ontfangen, zijnde koepelsgewijze 
zeer fraaij gemaakt, voorts 
de appartementen en capel van  
den prelaat, zommige van welke  
met zeer fraaije schilderijen zijn  
behangen, ook de eetzaal van den  
abt, waarin schone stukken, voornamelijk  
de val der engelen door  
Rubbens. In den refter zijn  
ook fraaije stukken van Zuillin 
waarin deszelfs pourtrait, en dat 
van D. Teuliers en zijne huisvrouw 
de zuster van voorn. Zuillin, 
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als mede een zittende bedelaar. Voorts bezagen  
wij de kerk waarin aan de regterkand  
van 't choor het autaarstuk verbeelden 
H. Norbertus, door Rubbens te Romen 
geschildert, nog ziet men daar een stuk  
van voorn. Zuillin, zoo groot als de geheele  
muur, verbeeldende de genezing der 
zieken door zaligmaker. Op het 
choor is een tombe van Isabelle van  
Broubon, gravinne van Charolois 
gemalin van Karel den Stouten, hertog 
van Bourgondien en Brabant die  
in dit klooster den 13 september 1463 stierf.  
Alverder bezagen wij de bibliotheek, die 
fraaij was, en het huis van den heer provisoir  
Geleis, daar wij een uur doorbragten 
onder het drinken van een glas moezelwijn  
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met voorn. heer Geleis den bibliothecaris,  
en nog een heer van 't klooster 
tot dat wij om half negen aan 't jagt  
terug kwamen.  

Dinsdag den 3 julij 
zijn wij des morgens om half zeven van  
't jagt gegaan (dat dien dag om 10 uuren  
naar Brussel vertrok) en door de stad 
gewandelt naar 't bierhooft, daarwij 
over de Schelde voeren op 't Vlaamsche 
hooft, van waar wij om 7 uuren vertrokken 
met twee rijtuigen en reden door  
't land van Waas, voorbij de dorpen 
Borgt en Haasdonk op St. Nicolaas  
bezienswaardig om zijne exzensie fraaije  
kerk en groote markt waarop de  
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inwoners van 't land van Waas alle donderdagen 
met hunne granen ter markt 
komen. Na een uur daar vertoeft te hebben,  
reden wij op Waasmunster, zijnde 
ook een fraaij en groot dorp; bezagen aldaar 

de abdij der nonnen, en deszelfs 
tuin, en arriveerden vervolgens te Lokeren.  
Wij deden een wandeling door dat  
schone dorp, als mede over de markt, 
die ook zeer groot was, en waarop 's woensdags 
een dergelijke markt, als te St. Nicolaas,  
word gehouden. Wij bezagen 
de kerk, die mooij was, en aten 
daarna zeer wel en civiel in de 4 emmers 
onder anderen een visch, genaamt 
lampe, en in't Fransch bourbot. 
Vervolgens reden wij door de zeven eijken 

folio 77 

en soo christi op Gend, daarwij om 8  
uuren arriveerden, ons intrek namen 
au St. Sebastien op de Kouter, en dien 
avond nog een fraaij muziek van de militairen  
hoorden.  

Woensdag den 4 julij 
reden wij om 10 uuren met 2 koetzen  
naar de kerk van St. Bavo, daarwij 
eerst in de capelle van O. L. V. zagen  
een fraaije marmere graftombe van den  
heer P. E. van der Noot, 13de bisschop 
van Gend, vervolgens in de capelle van 
Adam en Eva, of die der dekens, een 
autaarstuk, verbeeldende de adoratie 
van 't lam, door van Eyck, zijnde het  
eerste stuk met olijverf geschildert  
in de Sebastiaanscapelle het autaarstuk 
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verbeeldende dien heijlig met pijlen  
doorschoten, zijnde het schoonste vleijskleur 
dat wij ergens gezien hebben. In de  
proostcapelle was een autaarstuk verbeeldende 
Christus, ondervragende de schriftgeleerden,  
onder de gedaante van die 
joodsche leeraars zag men de pourtraiten 
van Luther, Calvin, Zwingluis, Benza  
en anderen. In deze capelle was men 
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de het graf en tombe van Vigilius Zuickenmus  
x Ste. Proost van Gend. In 
de pastoorscapelle was een fraaij stuk  
van Rubbens. In de bisschopscapelle 
een stuk van houtkorst, verbeeldende 
wenende vrouwen en kinderen. De  
predikstoel in deze kerk is zeer fraaij van  
wit marmer, gemaakt door Delvaux  
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(abdij van St. Pieter?)  

Dezelve is voorts omcingelt met levensgrootte witte 
marmere 
beelden, waarop de kap insgelijks rust, zijnde  
in het midden der zelve een witte marmere duive H. 
geest 
agter in de deur der predikstoel is het pourtrait van 
den bisschop van Triest, mede van wit marmer. De voet 
van den boom is van toetsteen. Het choor was door drie 
kelcken, waarvan de houte schietzen, gereed stonden en 
die  
van koper moesten gemaakt worden, van de 
kerkafgescheiden.  
Het ckoor 
rust op witte marmere 
pijlaren, zijnde  
de persanten van toetsteen.  
Het groot altaar insgelijks 
twee portieques van de kelk waren insgelijks van wit 
marmer met toetsteen met levensgroote beelden. Het 
antepedes van het hoog altaar, is van wit marmer 
en basrelief à l'antique, superbe met goud uitgemonstert 
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(Delvaux) anno 1745, verbeeld den boom des levens 
voorts is deze kerk met allerleij marmer,  
gebronst koper en superbe tombes  
verciert, ook zal dezelve in't kort nog  
considerabel met marmer worden opgepronkt.  
Van daar reden wij naar de  
abdij van St. Pieter. In deze abdij  
waren zeven en dertig heeren. De refter 

was, zo wegens deszelfs groote, als schilderwerk,  
vorstelijk, het platfond is in  
55 dagen geschildert door Simon van Brussel  
en twee zijner knegts, en de wanden 
rondsom door andere meesters (voornamelijk van Artois) 
op 
de tafels stond voor elk heer een zilvere 
beker, waarop de drie sleutels van St.  
Pieter, zijnde het wapen der abdij  
en de naam van ijder met het jaartal  
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(bibliotheek)  

de boeken, welken rondsom in bruine kaften geplaatst  
zijn, zijn meest allen in Fransche banden en  
zeer net: de collectie der zelven is veel compleeter dan  
die in de abdijen van St. Bernard. Want behalven  
dat wij een goed gedeelte x publi. en eene fraaije 
en groote verzameling van historische boeken vonden  
zoo was het moderne ook gecontinueert en wij  
zagen verscheiden nieuwlings uitgekomene werken  
in allerhande faculteiten. Men onderrigtte ons,  
dat men bezig was eene catalogue raisonnee 
van dezelve te vervaardigen, om publijk uittegeeven.  
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(jaartal) wanneer zij geprofessiet waren, waren  
gesneden. Daarna wierden wij gebragt 
in de bibliotheek, die zeer gex  
kostbaar en net was. Het platfond 
was mede heerlijk beschildert door 
Gerard van Antwerpen, aan de beide 
einden dezer zaal waren zeer groote 
spiegels, waarin men een fraaij perspectief  
van boekzalen zag (zie folio 2291) Vervolgens 
bezagen wij de kerk, welkers entree 
zeer trots is, en die van binnen een  
schone coupel heeft. In deze kerk waren  
10 stuks fraaije tapijten, 5 verbeeldende 
de historie van Petrus, en  
5 die van Paulus, zijnde de kleuren  
schoon over de 200 jaren oud, nog zeer 
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fris (inzonderheid is fraaij een stuk, verbeeldende eene 
marmere vloer) 
op het ckoor dat geheel van  
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(geheel van) marmer was, de hooge autaar van  
koper vergult met zilver lofwerk in een  
zeer nieuwe smaak (zijnde de tabernakel geheel van 
zilver) er waren nog 2 
autaren fraaij van marmer gehouwen.  
Voorts zagen wij het huis van den prelaat  
waarin zeer fraaije tapijten en stoelen  
ook schoone schilderijen, onder anderen  
in de kapel een fraaij stuk van Otto  
van Veen (een dito van Van Dijk, zijnde Abrahams 
offerhande 
ook een crucifix geheel van ijvoor, uit 
een tand gemaakt, zijnde naar gissing wel 1 1/2 
voet lang) Wij zagen ook het pourtrait 
van den prelaat dreimaal ter voeten  
uit met het nieuwe plan der abdij in  
zijn land. Ook was er een gantsch nieuw 
en superbe gebouw, geschikt om in't vervolg 
de heeren dezer abdij te logeeren.  
Om half twee kwamen wij aan 't logement  
om te eeten.  
Om half vier gingen de heeren van middelsten  
en ik naar den toren van Belfort  
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+ dezelve moet voor eender grootten gehouden  
worden, en derzelve gedaante is omtrent driehoekig 
in dezelve leggen twee groote opene onbebouwde 
plaatzen, die tot x x en bleekerijen geschikt zijn.  
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van waar wij een fraaij gezigt over de  
stad hadden + Weder aan 't logement 
gekomen, reden wij om half vijf gesamentlijk 
naar de abdij van Baudelo  
daar wij bezagen den refter, behangen  
met de pourtraiten der abten. De 

kerk was niet groot, maar fraaij. De  
capelle en het schoolhuis waren proper,  
waarvan het laatste fraaij beschildert.  
In de appartementen van den prelaat 
zagen wij drie fraaije genaaide schilderijtjes.  
Voorts bezagen wij de kerk der 
augustijnen, waarin niets fraaijs. Vervolgens 
die der dominicanen, waarin 
mede niets raar, maar de refter was 
fraaij om zijn kunstig verwulfsel. Daarna 
reden wij het begijnhof rond,  
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't standbeeld van Karel de V 
hooftbrug  

Geboorteplaats van keizer  
Karel de V 

folio 87 

dat zeer groot was, vervolgens over de  
vrijdagsmarkt, waarop het standbeeld  
van keizer Karel de V, al vrij mat vergaan.  
Voorts over de hooftbrug maar 
op twee metala standbeelden, zeer de  
feet, moetende verbeelden een zoon, die 
zijn vader het hooft willende afslaan 
door het breken van het zwaart daar 
in belet wierd. Wij reden ook naar het  
huis daar keizer Karel de V geboren is,  
zijnde een oud kasteeltje, waaraan niets  
te zien. eijndelijk na een tourtje 
zoo binnen als buijten de stad gereden  
te hebben, arriveerden wij om 8 uuren  
weder aan 't logement.  
Donderdag den 5 julij 
zijn wij 's morgens om 10 uuren met  

folio 88 

twee koetzen van Gend gereden, langs 
het klooster Melle (normaal door  
x x van de Franschen jegens de x  
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x aldaar op den 9 julij van den jaare 1745 voorgen. 
door widegom op Aalst. In het  
doorwandelen dier stad, daar het kermis 
was, zagen wji bij die gelegenheid eenige 
trommelslagers en fluiters voorafgegaan 
door twee karels met grote vuurroers 
allen in de oude Spaansche kleding  
de stad doorwandelen, om die geenen 
die naar de gaaij wilden schieten, 't  
welk een uur daarna geschieden zou 
door trom en fluit daarvan te verwittigen.  
Nog zagen wij hier in 't midden  
eener straat aan een lang touw een  
haan vastgehegt, om op een gezette 
tijd naar denzelve te knuppelen.  
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deze soorten van spelen, in Braband 
zeer gemeen, waren in vroeger tijden ook  
het vermaak der Hollandsche jeugd, maar 
zijn al seder lange jaren hier te lande 
in onbruijk geraakt. Van Aalst reden  
wij langs de abdij van Afleghem  
op Assche. Welk dorp benevens de kerk  
wij insgelijks bezigtigden. En kwam  
men om 7 uuren te Brussel, daarwij  
in 't jagt traden, liggende aan de  
magere varkemarkt.  

Vrijdag den 6 julij  
reden wij om 10 uuren met twee 
koetzen naar de kerk van Finisterre 
de predikstoel aldaar is zeer fraaij  
verbeeldende Moses en Aarom in de woestijne.  
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vandaar naar de kerk van 't groot 
begijnhof, toegewijd aan St. Jan Baptist.  
Dezelve is zeer schoon, en van een uijtnemende  
fraaije architectuur. Zij is in den  
jaare 1657 begonnen gebouwt te worden.  
Vervolgens naar de tapijt fabriek van  
Van der Borg, daar wij dezelve zagen  

meex en er voorts aan ons eenige zeer 
fraaije tapijten vertoont wierden. Daar  
na zagen wij aan het huis van den  
ridder x een superbe cabinet 
van schilderijen, onder anderen een  
stuk van Rubbens, door hem voor twee 
duizend ducaten gekogt. Eijndelijk  
kwamen wij aan de kerk van St. Gudela 
zijnde de cathedrale dezer stad,  
een een zeer fraaij gebouw. In de route 
ziet men van binnen langs de kapellen 
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in verscheide schilderijen verbeelt de  
historie der diefstal en conservatie van  
het heilig sacrament, waarvan binnne  
weijnige dagen het jubile stond geviert 
te worden. Deze stukken zijn bij gelegenheid  
van het jubile, in den jaare 1720 
gehouden, aan deze kerk vereert. Op het  
midden van 't groote ckoor is een tombe  
van Jan de twede, hertof van Braband 
gestorven den 27 september 1312, ook leggen 
hierin begraven Margareet, dogter van  
Eduard, koning van Engeland, en van  
Leonora van Castilien, gestorven in 't  
jaar 1318, en Anthonij, zoon van Philips  
de Goede, hertog van Bourgondien 
en Brabant, obut anno 1431. In  
hetzelve choor, aan de zijde van 't epistel  
ziet men het praalgraf van den  
aartshertog Ernest, in marmer zeer 
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kunstig uitgevoegt. In 't choor van  
O.L.V. zijn de tombes van de graven  
van Isemburg, gemaakt door voorspoelen  
van de familie van Philippe Jean  
d'Ennetieres, gemaakt door van Deelen.  
In dit choor zijn ook zeer fraaije geschilderde  
glazen. In 't ckoor van 't H. sacrament 
ziet men dat fraaije stuk  
van Rubbens, daar Christus de sleutels aan  
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St. Pieter overgeeft. De tabernakel van  
't altaar in dit choor is van massijf  
zilver. Ook worden hier verscheide altaar 
verscierselen van importante kostbaarheid  
bewaart: onder anderen een 
drie dubbele kroon, met paarden, diamanten 
en andere gesteentens verciert 
ter waardij van 10000 ducaten, vereert 
door Albertus en Isabella.  
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Ook zijn in dit choor mede zeer fraaije 
geschilderde glazen. Alle deze glazen  
zijn geschildert door den vermaarden Rogier.  
Deze kerk was tand zeer pragtig 
vercierd voor het aanstaande jubile onder  
anderen met een nieuw groot altaar 
waaragter een stuk schilderij van 1500  
guldens.  
Om half twee aan 't jagt gekomen 
zijnde om te eeten, reden wij om 5 uuren  
naar 't stadhuis, staand eop de  
groote markt, rondstom bebouwt met 
huizen der gildens dezer stad, die tans  
almede om 't jubilé, zeer fraaij  
geschildert en vergult waren, vooral dat der 
brouwers. op deze markt over het stadhuis  
staat een huis van de koning 
genaamt het broodhuis, alwaar  
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de graven van Egmond en Hoorn op den  
3 junij 1568 van Gend gebragt zijn, zijnde  
den 5de voor hetzelve op de markt 
onthoofd. Het stadhuis opgetreden zijnde  
kwamen wij in een kamer, waarvan het  
platfond verbeelde de drie leden van  
staat, geschildert door Janssens. Het  
schoorsteenstuk verbeelde Godefroij de 3de  
leggende in een zilveren wieg, aan een  
boom hangende in 't midden van het  
leger. In de conferentiezaal en een  
kleijnder kamer daar naast, ziet men 

de historie van Clovis in oude tapijten  
afgebeelt, terwijl het schoorsteenstuk  
in die zaal verbeelde Maximiliaan 
van Oostenrijk en Maria van Bourgondien  
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welke laatste op de kaart der 
Nederlanden aantoont, wat landen  
zij hem mede ten huwelijk brengt. In  
de groote vergaderzaal der staaten ziet 
men aan het einde onder een purperfluweel 
verhemelte hangen het pourtrait 
van Maria Theresia, geschildert door 
Dossij. Aan weerszijde van dit pourtrait 
zijn twee groote spiegels, onder 
ijder van welke staat een tafel van Gijs  
of naar gemaakt marmer, zeer kunstig 
ingelegt met de kaarten van Braband.  
Tusschen de ramen zijn verbeeld de steden  
Leuven, Brussel en Antwerpen, onder  
de gedaante van vrouwen. De 
tapijten waarmede deze zaal behangen  
is, zijn van een uijtnemende schoonheid  
en geweven in de jaare 1717.  
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dezelve verbeelden de blijde inkomst van  
Filips de Goede, de huldiging van keizer 
Karel de V, en deszelfs afstand van zijn  
staten. Over de glazen staat een witte  
marmere schoorsteen, waarvan het schilderij 
verbeelt de maagd van Braband,  
erkennende Karel den VI voor haren  
wettigen heer. In de gaanderij, waar  
uit men in de voorz. zalen komt, zijn  
zes pourtraiten der hertogen van Braband,  
als van Philips de Schoone, Karel  
de V, Philips deszelfs zoon, Albertus 
en Isabella, Philips de IV, en Karel 
de II, alle geschildert door L. Grangé 
voort bezagen wij de griffie en eenige 
apartementen.  
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aan het hof van prins Karel gekomen  
zijnde, traden wij langs een fraaije 
marmere trap, voorzien met een schoon  
gewerkte balustrade van koper vergult,  
naar boven, en kwamen op de antichambre  
van madame royale, vervolgens 
op haar audiente en slaapkamers,  
en door de kamer der kameniers in  
een gallerijtje met prenten behangen,  
waar op stont een fraaij en kunstig 
horlogie, vercierd met beelden, die  
op instrumenten speelen. Vervolgens door 
het laboratorium, behangen met wel  
40 pourtraiten van Brusselsche dames  
en waarin een ventje voor de chijmie  
in de Chineesche kabinetten,  
waarvan het een met heerlijk Chinees 
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versakwerk en het ander met Chinees 
borduurwerk ingelegt, in dezelve stonden 
verscheide Chinesche beelden, torens 
en diergelijke fraaijigheden. Vandaar 
kwamen in de slaapkamer van den  
vorst, met geele zijde en zilvere passementen 
behangen, voorts in een cabinetje  
met schilderijen van de beste 
meesters ingelegt, daarna door de audientie 
zaal met schone Brusselsche  
tapijten vereerd, in de kamer daar  
appartement gehouden word, en langs 
een anderen trap weder zijnde afgegaan, 
gingen wij in de koetzen, reden  
een tourtje door de stad, dog moesten  
om 8 uuren om de zware regen weder 
aan't jagt komen.  
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Saturdag den 7 julij 
reden wij 's morgens om 8 uuren met  
twee carossen de remise door Tenoi,  

Etterbeek, Averghem en het Sonienbosch  
op Ter Vuuren, lusthuis van  
prins Carel, alwaar wij vooreerst hebben 
gezien de apartementen van het  
huis. In de eetzaal stond een fraaije  
buster, verbeeldende Hendrik Walpot,  
gemaakt door Delvaux, in een andere 
eetzaal vind men in het midden  
der vloer eene route van hout, welke 
weggenomen, en de tafel beneden gedekt 
zijnde, dezelve gegarneert word 
naar haven gehijst. In de slaapkamer 
van madame roijale stont een  
fraaije lit d'anges, behangen met  
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geele zijde; waarop Chineesch borduurwerk 
Vervolgens bezagen wij de plantagie,  
waarop het slot zijn uitzigt 
heeft, met veel variatie tegen de  
hoogte aangelegt. In dezelve waren  
15 differente soorten van speelen, om  
zig mede te diverteeren. In een gedeelte 
van 't park, zagen wij een  
Chineeshuijsje, waarin twee baden  
en twee badkamers, proper gemaakt 
ook wat verder een voliere, dog alles 
zeer slegt onderhouden. Niet ver 
van deze baden was een vijver, waar 
in menigvuldige schildpadden zwommen,  
die daarin ook voortteelen. Van  
daar gingen wij door een groote allee 
langs een lange en brede vijver,  
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+ hier zijn ook fraaije venidas, waarin waren in de  
30 ruituigen, onder dezen waren er 2 remarquabel 
het eene was een rijtuig op 4 wielen, waarop 3 
bankjes voor malkanderen, het agterste het breedste 
het middelste wat smalder, en het voorste zoo smal 
dat er maar een persoon op konde zitten, dit was 
geschikt voor dames, die mede ter jagt, gingen 
het andere was insgelijks 
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op 4 wielen, waarop in't  
midden een stoel stond 
ronddraijende op een spil, en waaraan ter zijde 
waren: men kon op deze stoel zittende 
zig naar alle kanten draaijen, om teschieten  
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waarin eenige stukjes weijland, daar 
Zwitsersche kooijen in liepen, naar een  
gebouw, aan het eind dier vijver, regt 
over het huis, amphitheaters wijze getimmert,  
in hetzelfve waren vierderhande 
fabricquen, als het schilderen van cottenen,  
het weeven van grijn, van grof 
linnen, en van gaude en zilvere galennen  
van welk laatste 11 weefgetouwtjes 
door het water worden gaande gemaakt,  
en hunne werking verrigten  
ook had men hier een mechanisch 
weefgetouw, dat, als men 't eens met 
de hand aan't gaan maakte, verder 
van zelf voortging, en de werking deed.  
Van dit gebouw terug gekeert zagen 
wij de fraaije stallen voor paarden, muilezels 
en jagthonden, zeer kostbaar binnen  
korte jaren aan de poort van 't slot gebouwt +  
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na alles bezigtigt te hebben, reden wij  
om 1 uur wederom van daar, en arriveerden  
langs denzelven weg door de Leuvensche 
poort te Brussel aan't jagt.  
Om 5 uuren reden wij wederom uit naar  
de kerk der grand Carmes, die verciert 
was tot de processie van den volgenden 
dag en van een fraaije architectuur.  
En passant zagen wij de fonteijn, het  
manneke pis, of le petit manneke, 
genaamt. Dit is een metale beeldje,  
staande op een pijlaar op een hoek van  
een straat, 't welk altoos zijn water  
maakt. Dit beeldje word viermaal 
's jaars heel pragtig gekleed, met een  

degen op zij en een ring aan de vinger.  
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het heeft een kamer dienaar, die 25 stauvers 
daags trekt. Hetzelve zoude ook  
met het jubilé gekleed worden. Men  
verhaalt, dat keijzer Karel de V, ter  
occasie, dat hij daar zijn water had 
gemaakt, het heeft doen sligten. Vervolgens 
kwamen wij aan't convent der  
jesuiten, daar wij gerecipieert wierden  
door pater van Dale, die ons liet 
zien de kerk die fraaij, lugtig en van  
een schoone architectuur was, den refter,  
het klooster, en de bibliotheek, die vrij  
geextendeert was, en daarin verscheide  
schone werken. Rondsom de  
glazen hingen de pourtraiten van  
alle, zoo geleerde, als ander zints 
beroemde mannen, zijnde een  
zeer schone collectief. Aan het eind 
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der kamers, die de bibliotheek formeerden,  
stont een groote brandspiegel,  
die, als er een kaars voor gezet wierd,  
al de kamers verligte, zo dat men  
snagts met geen ligt bij de boeken behoorde  
te komen. Wij deden een wandeling 
door de tuijnen, die wel 8 verdiepingen 
hoog, en waarin verscheijde 
fonteijnen waren. Na afscheid van g 
en. pater van Dale, die geboortig 
van Gouda in Holland, en zeer vriendelijk  
was, genomen te hebben, reden wij 
naar de petits Carmes, bezagen aldaar 
de kerk, waarin een schoon autaarstuk 
door Rubbens, en not tien  
copien van die vermaarde schilderijen  
van Rubbens, door den brand op het hof  
in den jaren 1735 verteerd, als mede 
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het klooster en de tuijnen. Deden  
daarna een wandeling over den wal  
agter den tuijn van den hertog van  
Arenberg, van waar een fraaij gezigt 
over de stad en omliggende landen.  
Aan de Namursche poort traden wij  
weder in de koetzen, en reden van daar  
door't park naar 't jagt, daar wji na 
gesoupeert te hebben ons met goede  
naak ter rust begaven.  

Sondag den 8 julij 
reden wij om 10 uuren naar een huis  
om te zien een fonteijn die te Versailles  
gestaan had, en redelijk fraaij was.  
Voorts bezagen wij de kerk der minderbroeders 
waaraan niet veel te zien was.  
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wij reden van daar naar de hof capel 
daar wij de Coldor onder een zeer fraaij 
muziek de mis zagen bedienen. Daar zijnde  
verzogt de heer de Wit, Conseiller 
des finances, die 's morgens een visite aan  
't jagt had gegeeven, ons om de bibliotheek 
van prins Carel te zien, 't welk wij aen 
cepteerden. Wij wierden aldaar door den  
bibliothecaris, l'abbé Vicnaij, ontfangen 
die ons eenige fraaije boeken vertoonde.  
In't geheel was deze bibliotheek zeer net 
en proper geconditioneerd, gelijk ook het  
aldaar zijnde kabinet van medailjes.  
In deze kamer hing het schilderij van  
een man en vrouw geboortig van, en gewoont  
hebbende te Temiswar in Hongarijen,  
die men zegt, dat 147 jaar te  
samen zijn getrouwt geweest, zijnde  
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de man op zijn overlijden 172, en de vrouw 
164 jaar. Diezelve heer abbé liet ons  
ook zien de mechanische en phijsische  

instrument kamer van den vorst. voorts 
wandelde wij door de tuijnen van het hof,  
in een van welken een vijver, waarin verscheide 
goude en zilvere visjes. Wij bezagen 
ook de menagerij, daar wij, onder andere  
zeldzaamheden van gediertens, zagen  
en hen, welke getreedt wierd door een  
konijn, en een haan, uit die vermenging  
voorts gekomen, zijnde het onderlijf met  
wit haar bedekt, en de klaauwen krom 
en slap; Deze hanen, schoon zij de 
kunnne wel treden, telen egter nooit 
voort, dog de hennen van dat soort broeijen 
wel andere eijeren uit.  
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bij het jagt 't middagmaal gehouden  
hebbende, zijn wij on 5 uuren den tour  
gaan rijden buiten de lakenpoort en  
om half zeven gereden naar de comedie 
daar wij zagen vertonen le deserteur,  
drame en trois actes, melé de musique,  
voorafgegaan door le mari retrouvé,  
comedie, en gevolgt door een ballet, waar 
na wij om 9 uuren weder aan't jagt 
kwamen.  

Maandag den 9 julij 
vertrok de heer Burman ten 6 uuren  
naar Leuven en Mechelen. Om 9 uuren  
gingen de heren Smeessen Alberda het arsenaal  
bezigtigen, en zagen bij die gelegenheid 
 5 nieuwe wapens vervaardigt  
tot het jubilé, waarvan er een verbeelde 
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het oude testament, een het nieuwe 
testament, een het hoogweerdige, een de  
deugden van het huis van Oostenrijk, en  
een de zegenpralende kerk deze wagens 
kosten 20000 guldens. Ondertusschen  
waren de heer van Middelstum en ik 
eenige boodschappen gaan doen in de  
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stad, daar ik een visite gaf aan den heer 
van Beek, wij kwamen alle vier om  
half twaalf weder aan't jagt. Waar  
op wij quartier voor een uur afvoeren  
van Brussel door 4 paarden getrokken,  
en arriveerden om half drie aan  
de 3 fonteijnen; zijnde het eerste sas 
in de vaart van Brussel op Antwerpen,  
even voordat wij hier kwamen, passeerden  
wij de 3 gooten, zijnde een arm van  
de rivier de Reijne, welke dor Brussel  
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loopt, en voorts door 3 bogen onder 
de Brusselsche vaart door, zodat men 
daar met een boot kan door varen 
nadat wij waren doorgeschut, aten  
wij smakelijk op't jagt, passeerden  
voorbij Vilvoorden, en kwamen om 7  
uuren aan het twede sas te Tunbeek,  
terwijl het jagt wierd doorgeschut, deden 
wij een wandeling door de lanen  
van een aud vervallen kasteel aldaar,  
en vervorderden om 8 uuren onze reijs.  
Om 10 uuren kwamen wij aan het 3de  
sas te Tissel, om 12 uuren aan't  
4de sas te Groot Willebroek, en  

dinsdag den 10 julij 
's morgens om half twee aan het 5de  
en laatste sas te Kleijn Willebroek,  
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in het passeeren dezer sassen, ten x  
van 5, wert men telkens lager 
geschut, zodat men hier zijnde  
wel 75 voeten lager is, dan te Brussel.  
Om 7 uuren zeilden wij van daar  
door't wiel voorbij Boom, en kwamen  
om half 9 op de Schelde, en om  
9 uuren voor de abdij van St. Bernard,  
welke wij salueerden met 7 schoten,  

en alwaar wij het anker wierpen.  
Na den eeten ging de bode aan de abdij  
tegen half vier belet vragen, en te  
dier tijd daar zijnde wierden wij gerecipieert 
door den provisoir en dispensier.  
Wij vonden daar den hr. Burman, die  
van Mechelen gekomen zig daar weder  
bij ons vervoegde, als mede den  
heer en mevrouw Berkhout van Delft,  
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en heerlijk gewerkt. Voorts bezagen wij de  
kerk, waarin een zeer schoon autaar van  
marmer, vooral is daarin zeer fraaij gewerkten  
basrelief de instelling van't nagtmaal.  
Het choor dezer kerk is zeer schoon.  
Het wapen dezer adbij is een rijger, hebbende  
een aaltje in de bek, met het devies  
luoro sub littore vietum. na met  
een glaasje bourgonje wijn den pater 
dispensier bedankt te hebben, keerden  
wij weder naar 't jagt, en voeren om  
half zeven van daar, tot dat wij om  
half een des nagts het anker wierpen 
voor't paardeschor.  

Woensdag den 11 julij 
ligten wij om 5 uuren 's morgens het 
anker en voeren met contrarie wind 
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ter de hond tot voor Elleroutsewijk,  
lieten daar om half 12 het anker vallen,  
en voeren om half vijf weder weg, zodat  
wij om half negen kwamen op de Rhede 
van Aammekens. Wij wierden bij den capiteijn  
Grave van Bijland, gesauleert met  
19 schoten, en nadat de lieut. baron  
Kinkel met de sloep was aan boord geweest  
om te vragen of er iets van de  
ordres van haard ed. mag. was, bedankte  
het jagt met 7 schoten. Om elf uuren  
het anker geligt hebbende, voeren wij naar  
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de haven van Middelburg, binnen welke  
stad wij  

donderdag den 17 julij  
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