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 De Thuiskomst 
 
 Terwijl de trekschuit, op deze koude namiddag van 28 april langzaam over de Schie voortgleed, 
zag Mienette vanaf het achterdek, over de loefruimte uitkijkend, het silhouet van Delft langzaam opdoe-
men. 
“ Nog even,” mompelde ze bij zichzelf, “ dan ben ik weer thuis.” 
De terugreis met de ‘Jacoba Maria’ onder het gezag van kapitein Dekker, was zonder noemenswaardige 
problemen verlopen. Kapitein Dekker had voor deze terugreis ruim tien weken nodig gehad voordat hij 
het schip in Rotterdam had kunnen afmeren. 
Mienette was, nu ze het einddoel dat haar zo zeer bekend was, bereikte, toch gespannen. De gedachte aan 
het weerzien van haar moeder en haar broer Jacobus maakte bij haar onverwachte emoties los. 
“ Nog even,” dacht ze nogmaals toen de trekschuit het laatste stuk naar Delft aflegde om vervolgens 
voorzichtig aan de Hooikade af te meren. Mienette nam de haar bekende omgeving goed in zich op en 
zag dat de Rotterdamse Poort al gedeeltelijk was afgebroken. 
“ O, wat vreemd. De Rotterdamse Poort wordt afgebroken. Daar heb ik in de brieven van Jacobus hele-
maal niets van vernomen.” 
Mienette verliet de trekschuit, nadat het schippersknechtje haar koffers die van vulcan fibre waren ge-
maakt, op de kade had gezet, de trekschuit. Ze bedankte de schipper en wandelde moe van de reis doch 
goed geluimd richting Oude Delft. 
 Met een stevige klap liet Mienette de klopper op de zware eikenhouten deur van het woonhuis aan 
de Korte Breedsteeg vallen. Even later hoorde zij de voetstappen van de dienstmeid op de betegelde 
gangvloer naderen. Sjaantje zwaaide met een ruim gebaar de deur open. 
“ Oh, juffrouw Mienette, welkom thuis,” stamelde ze verbaasd, “ wij hadden u nog niet verwacht, maar 
komt u toch binnen. Uw moeder en jongeheer Jacobus zijn in de salon. Zal ik uw valiezen binnenbren-
gen?” 
“ Dat is goed, Sjaantje.” 
“ Och, juffrouw, wat ben ik blij u in goede gezondheid aan te treffen. Gaat u maar naar binnen. Ik zorg 
wel voor uw koffers.” 
 Zonder haar hoed en haar mantel af te leggen liep Mienette gedecideerd richting salon om de daar 
aanwezigen eens flink te verrassen. 
“ Dag moeder, dag Jacobus,” zei Mienette toen ze de deur van de salon had geopend en bewust in de 
deuropening bleef staan. 
“ Och, Mienette. Het is niet waar?  Ben je er nu al? Wij hadden je veel later in het jaar verwacht. Kom 
laat me je omhelzen!” 
“ Trek je mantel toch uit en zet je hoed af. Het staat zo mal.” 
Ook Jacobus begroette zijn zusje allerhartelijkst en bood gedienstig aan haar mantel en hoed in de gang 
op te bergen. 
Nadat er vele omhelzingen en zoenen over en weer waren uitgedeeld, nodigde Jacobus haar uit plaats te 
nemen in een van de twee grote fauteuils waar hij zonet uit was opgestaan. Jacobus nam vervolgens 
genoegen met een eenvoudig Biedermeier stoeltje en vuurde al direct de eerste vragen op Mienette af. 
“ Mienette, hoe is de reis geweest?  Wanneer ben je vertrokken?  En waarom heb je niet eerst geschreven 
dat je zo snel terug zou komen?” 
“ Ho, ho, Jacobus. Niet zoveel vragen tegelijk. Mienette wil eerst even bijkomen van de reis, nietwaar 
Mienette? Wil je koffie, of heb je nog niet gegeten?” 
“ Ik zou graag een paar boterhammen met echte Hollandse kaas willen eten moeder. Vanaf twaalf uur 
vanmiddag heb ik eigenlijk niet veel meer gegeten. Ik was zo benieuwd om jullie te zien, dus ben ik nadat 
ik van boord ben gegaan op de Boompjes, direct met mijn zware koffers naar de trekschuit bij de Delftse 
Poort gegaan om daar de dienst van half vier te kunnen nemen. En nu ben ik weer thuis. Hebben jullie me 
gemist?” vroeg Mienette laconiek. 
“ Ach, Mienette, plaag ons toch niet zo. Natuurlijk hebben wij je gemist. Maar vertel ons eerst eens de 
laatste gebeurtenissen na je brief van januari jongstleden.” 
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Op een gewetensvolle toon vertelde Mienette, zonder al te veel ophef, over de ontvangst van Jacobus’ 
brief over het overlijden van haar vader. Ze vertelde over de weigering van Addie om haar op de terugreis 
te begeleiden en tenslotte over de terugreis zelf. 
 “ Moeder, hoe gaat het nu met u? Hebt u nog veel verdriet over het overlijden?” 
“ Ach, Mienette. Ik weet dat het niet hoort, maar het heeft mij zo aangegrepen. Ik heb dagen niet kunnen 
eten van verdriet. De laatste twee maanden gaat het wat beter en krijg ik weer wat grip op de dagelijkse 
dingen en weet ik mijzelf meer sturing te geven, maar Mienette, ik ben zo blij dat je terug bent. Ik voel 
me hierdoor enorm gesteund door jou weer te zien. Ik ben je daar heel dankbaar voor.” 
“ Ach, moeder, het is zo’n vreemd thuiskomen nu ik niet door vader begroet wordt en …...”  
Hier stokte Mienettes antwoord, haar gemoed schoot vol, waarop ze snikkend in de armen van haar moe-
der viel en zich overgaf aan haar emoties.  
“ Ik mis hem zo erg, moeder. Ik zou willen dat ik nog eenmaal zijn armen om me heen voelde.” 
Mienette vermande zich, nam een geborduurd zakdoekje, snoot haar neus erin en ademde een paar keer 
diep in. 
“ Ja, Mienette, het is voor ons allemaal verschrikkelijk geweest.”  
Jacobus zat er wat schutterig bij nu zijn zusje alleen maar oog had voor haar moeder. Gelukkig werd er op 
de salondeur geklopt een kwam Sjaantje binnen met de gevraagde boterhammen. 
“ Kom binnen, Sjaantje. Zet de schaal boterhammen en de koffie maar op de salontafel. Dank je wel 
Sjaantje.” 
“ Juffrouw Mienette, zal ik uw koffers al vast op uw slaapkamer zetten zodat u ze straks kunt uitpakken?” 
“ Graag, Sjaantje. Maar kom eerst even bij mij. Ik wil jou ook even omhelzen. Ik heb je zo lang gemist.” 
 Mevrouw v.d. Chijs nam een drietal kopjes en schoteltjes van het moderne koffieservies uit de 
vitrinekast, schonk de koffie in terwijl Mienette met smaak haar eerste boterham nuttigde. 
“ Zo, moeder, dat smaakt; een boterham met Hollandse kaas. Dat is wat anders dan de scheepsbeschuit, 
die ik de laatste weken voorgezet kreeg. Het is heerlijk om weer thuis te zijn. Maar nu wil ik ook alles 
horen van wat er de afgelopen tijd hier gebeurd is.” 

Op gedragen toon vertelde haar moeder haar over het overlijden van Mienettes vader, de daarop 
volgende begrafenis op de begraafplaats aan de Haagpoort en het condoleren van belangstellenden in het 
etablissement ‘De Gouden Molen’. Hier hadden veel bekenden hun deelname aan de familie betoond en 
hadden zij van een eenvoudige koffietafel gebruik kunnen maken. 
“ Kijk, Mienette, hier in De Haerlemsche Courant van 26 november heb ik de overlijdensadvertentie 
geplaatst.”  
Mienettes moeder liep naar de oude secretaire, sloeg de klep naar beneden en nam uit een van de laatjes 
een aantal malen gevouwen pagina van een krant en gaf deze aan Mienette, die de pagina uitvouwde. 
 
 Het familiebericht had als aanhef;  Geachte Belangstellenden, 
   
  Het heeft de Alles Magtigen Heer van Leven en Dood behaagt, myn zeer beminde Egtgenoot Jacob van der  

Chys, in de leeftijd van 57 jaren op den 22e dezer ’s avonds, door een zagte dood van myn zyde weg te 
rukken, en zoo ik met reden vertrouw, in zyn Zalige nabyheid overgehaald te hebben, nadat hy bevoorens 
verscheiden Jaren met zeer veel drukkende en smertelyke zwakheden van Borstziekte met een buitengewone 
Lyd-zaamheid en Christelyk gedult, zig het zelve heeft onderworpen. 

 
          UWED. 
        Anna Suzanna v.d. Chijs-Bagelaar 
 
“ Het is een mooie maar droevige mededeling, moeder.” 
Nu voor Mienette de realiteit onweerlegbaar was, frommelde ze bijna gedachteloos de krantenpagina 
weer ineen, gaf deze aan haar moeder en barstte nogmaals in snikken uit.  
Vervolgens vertelde Mienettes moeder haar moeilijk te uiten gevoelens omtrent de acceptatie van dit 
grote verlies dat voor haar zo plotseling kwam. 



 

6 
 

Regelmatig vulde Jacobus het relaas van zijn moeder aan en probeerde een aantal malen, tevergeefs het 
gesprek op een wat luchtiger onderwerp te brengen. Doch de verhalen over het overlijden en de begra-
fenis bleven de boventoon voeren. 
 Inmiddels was de avond al redelijk ver gevorderd toen Mienette kenbaar maakte naar bed te willen 
gaan om bij te komen van de vermoeienissen van de doorstane reis en de doorleefde emoties van deze 
avond. 
“ Moeder,” vroeg Mienette, terwijl zij opstond, “ zullen wij samen morgen het graf van vader bezoeken?  
Ik wil graag daar afscheid van hem nemen. Kunt u dat aan?” 
“ Jazeker, Mienette. Ik vind daarin steun om samen met jou ons verdriet over het verlies van je vader te 
kunnen verwerken.” 
 
 De volgende morgen maakten Mienette en haar moeder zich klaar om naar het kerkhof te gaan. Ze 
trokken hun beste zwarte kleding aan om op een waardige wijze de tocht naar de begraafplaats aan de 
Haagpoort te kunnen maken. Over de zwarte zijden jurken trokken ze een mooi zwart schort van lustre, 
ter bescherming van de zijden jurk, aan. Het jakje dat ze droegen had een opstaand kraagje aan de hals dat 
gesteund werd door kleine baleintjes. Dit mooie zondagse jak had een fijne voering van een goede soort 
katoen. Op het hoofd zetten Mienette en haar moeder bijna identieke mutsen op die met een zwart lint 
onder de kin werden vastgeknoopt. 
“ Och, moeder, zou u mijn schort op de rug even mooi willen strikken? We dragen straks buiten toch wel 
een mantel? Het lijkt me nog erg kil buiten.” 
“ Ja, Mienette, daar heb je wel gelijk in. Het is nu tien uur, als we zo dadelijk vertrekken kunnen we voor 
twaalf uur hier weer terug zijn. Het is nog een flinke wandeling.” 

Moeder en dochter trokken hun mantels aan en verlieten de woning om vervolgens de oostelijke 
zijde van de Oude Delft af te lopen. Ze liepen langs de statige patriciërswoningen, waarbij de grote parti-
culiere woonhuis, vlak voor de Peperstraat, van schoolmeester Hartman, bij Mienette tedere herinnerin-
gen opriep. Vervolgens staken ze de Peperstraat over, liepen via de boterbrug het Meisjesweeshuis voor-
bij. Op de hoek van de Nieuwstraat passeerden ze de Sint Hippolytuskapel. Tenslotte sloegen ze, bij het 
kerkplein van de Oude Kerk, linksaf over de Heilige Geestbrug om hun wandeling aan de westelijke zijde 
van de Oude Delft te vervolgen. Nu passeerden ze de hoofdingang van de Oude Kerk om vervolgens, na 
het passeren van de Kerkstraat, hun wandeling richting Lutherse Kerk voort te zetten. Tenslotte liepen ze 
langs de jeneverstokerij van de firma Meertens en zo de Oude Delft af. Na de bruggen van de Kolk gin-
gen ze het Noordeinde op, waar ze aan het eind het in de begraafplaats Haagpoort veranderde bolwerk, 
zouden opgaan. Gedurende deze hele wandeling liepen moeder en dochter stevig gearmd doch hadden 
niets tegen elkaar gezegd. Nu verbrak Mienettes moeder het stilzwijgen.  

“ Nu, Mienette, hebben we dezelfde route gelopen als de begrafenisstoet. Nog een klein stukje dan steken 
we daar de Wateringse Vest over om dan in het parkje, dat op het vroegere bolwerk is aangelegd, naar het 
graf van je vader te lopen. Het graf is niet moeilijk te vinden. In dit parkje is een slingerpaadje aangelegd 
en bij de tweede bocht, aan de rechterkant bij een oude boom, ligt je vader begraven.” 
Zwijgend liepen ze de begraafplaats op, volgde het slingerpaadje om tenslotte bij de bedoelde grafzerk 
halt te houden. Op het graf lag een mooie zwart granieten steen waarin, met een Mediaeval lettertype, de 
naam, de geboorte- en sterfdatum van Jacob van der Chijs, waren gebeiteld. Onder de datums werd, op de 
overgebleven ruimte, de eindigheid van het leven gesymboliseerd door een opengeslagen bijbel, aange-
bracht. 
 Mienette en haar moeder stonden geruime tijd stil in gebed  voor het graf. Mienette voelde tranen 
in haar ogen opwellen. In zichzelf sprak ze een zelf bedacht gebed uit; “ Lieve vader, dit is het enige wat 
ik voor u kan doen. Om u treuren. Ik heb me zo verschrikkelijk geschaamd om het feit dat ik u in de steek 
heb gelaten. Vergeef me alstublieft zoals u mij al zo vaak mijn misstappen hebt vergeven. Vergeef me 
mijn nalatigheid om niet bij uw afscheid van uw leven aanwezig te zijn. Och, vader, ik mis u zo. Ik kan u 
alleen in gebed gedenken, ik had u nog zou graag voor uw dood in mijn armen genomen.” 
Mienettes moeder declameerde zachtjes, alleen hoorbaar voor Mienette, een gedicht van Van Alphen; 
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   “ Dit streelt mijn treurend hart in deze rampwoestijn, 
   Dat na een korte vlucht van snellende ogenblikken, 
   Mijn stof in ’t zelfde graf naast u geplaatst zal zijn, 
   En zich mijn geest met u voor eeuwig zal verkwikken. 
   Mij dunkt, ik hoor alreeds het wellecom! 
   Als mijn verloste ziel van verre uw woning nadert; 
   U zal ik de eerste zien en kennen uit den drom 
   Van al ’t gezaligd volk, met u tezaam vergaderd.” 
 

 
 
Na het uitspreken van dit gedicht legde Mienette haar arm om de schouder van haar moeder om haar te 
troosten en deze momenten van verdriet samen te delen. Toen verwijderden ze zich langzaam achteruit 
lopend van het graf om na enige meters het graf definitief de rug toe te keren.  
Voor Mienette was dit moment de enige afscheidsgroet die zij haar vader kon schenken. Een stil gebed, 
dat was alles wat zij hem kon bieden. 
 Nadat de sterkste emoties waren weggeëbd, vertelde haar moeder, op de terugweg, nogmaals over 
het verloop van de begrafenis. Hoe de begrafenisstoet uit louter mannen bestond en zich langzaam maar 
plechtig over de Oude Delft en het Noordeinde was gegaan, dezelfde route zoals zij nu hadden gelopen. 
Ze vertelde over de plechtigheden na de begrafenis in het etablissement ‘De Gouden Molen’ waar zij met 
haar zoons, Jacobus en Pieter Otto, de condoleances van zeer vele bekenden en hooggeplaatste personen 
in ontvangst hadden genomen. 
“ Vader is volgens zijn wens in een koets naar zijn laatste rustplaats vervoerd waar dominee Metelerkamp 
een mooie grafrede heeft gehouden. Tenslotte heeft iedereen, die op de begraafplaats aanwezig was, 
Mienette, een schepje aarde op de neergelaten kist geworpen.”    
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“ Ik verwijt mijzelf, moeder, dat ik niet bij u was om u in die moeilijke momenten te steunen. Vergeef mij 
alstublieft, opdat ik niet eeuwig met een schuldgevoel blijf rondlopen. Moeder, kunt u mij vergeven?” 
“ Natuurlijk, Mienette. Niemand van ons kon vermoeden dat je vader zo snel slechter zou worden en dat 
hij nog binnen een half jaar zou overlijden. Je moet jezelf beslist geen verwijten maken. Dat zou je vader 
beslist niet gewild hebben.”  
 Nu Mienette en haar moeder voor de hoofdingang van de  Oude kerk waren gearriveerd besloten 
ze naar binnen te gaan. 
“ Mienette, ik wil onder het oog van God een stukje uit de bijbel lezen. Wil je met me meegaan zodat we 
dit samen kunnen doen zodat we kracht kunnen putten uit het woord Gods?” 
“ Jazeker, moeder. Dat wil ik graag met u doen.” 
Hierna traden beiden het kerkgebouw binnen, liepen naar hun vaste plaats op een van de banken voor de 
leden van de kerkenraad, en nam mevr. v.d. Chijs haar bijbel uit haar mantel.  
“ Welke tekst wil jij lezen, Mienette?” 
“ Heeft de evangelist Johannes niet iets moois geschreven waarin ik vertroosting kan zoeken?” 
“ Dan zou je bijvoorbeeld Johannes 14 kunnen lezen of zou je niet liever een brief van Paulus aan de Tes-
salonicenzers willen lezen, bijvoorbeeld brief nummer 4 over de doden en de levenden?”    
“ Ja, moeder, dat lijkt mij wel geschikt.”  Vervolgens lazen ze samen de brief;   
 

‘……..doch broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij  
niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus 
gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen 
met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend verblijven zullen 
tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods 
nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die 
levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere 
tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.’ 

 
Na dit moment van vertroosting verlieten Mienette en haar moeder de kerk om hun wandeling over de 
Oude Delft richting Korte Breedsteeg voort te zetten. 
 Die middag bracht Mienette thuis door met het verrichten van wat praktische zaken en met haar 
moeder gezelschap te houden. Zo ontstond er tijdens het thee drinken het volgende gesprek; 
“Mienette,” zei haar moeder, “ mag ik je vragen, uit naam van je vader, of je tijdens je verblijf in Zuid-
Afrika over een eventueel acces met jonkheer Van Kinschot hebt nagedacht? Je hebt je vader destijds 
beloofd om na je reis over een eventuele relatie met de jonkheer uitsluitsel te geven. Op zijn sterfbed 
heeft je vader de wens geuit dat hij je graag gelukkig wilde zien en dat hij vurig hoopte dat jij in je leven 
de juiste keuze zou maken voor een echtgenoot. Hij heeft toen nogmaals de wens uitgesproken dat jij een 
acces aan zou willen gaan met de jonkheer. Ik heb tot nu toe slechts één formele brief aan de ouders van 
de jonkheer geschreven, waarin ik jouw situatie heb uitgelegd. Nu je weer thuis bent wil ik je vragen of je 
al een besluit hebt genomen, ondanks het feit dat je nu nog in de rouw bent. Ik vind dat we die familie op 
correcte wijze moeten benaderen en ze beslist niet de indruk moeten geven dat wij hen aan het lijntje hou-
den. De familie is per slot van rekening van adel en behoord tot de hoogstgeplaatste hier in Delft en om-
geving. Wat kan ik de familie meedelen? Wil je een acces met de jonkheer aangaan?”   

 
Een acces aangaan bestond onder meer uit de mogelijkheid tot correspondentie en conversatie met de beoog-
de verloofde. De jongeman vroeg eerst toestemming aan zijn mogelijke huwelijkspartner, voordat hij en zijn 
ouders, zich formeel tot de ouders van het meisje richtten. Hoewel mannen dus het initiatief tot de hofmakerij 
namen, hadden de vrouwen in kwestie wel de mogelijkheid hierop in te gaan, de huwelijkskandidaat af te wij-
zen of aan het lijntje te houden. De periode van het ‘vrijen’, de hofmakerij voor en na de verloving, was een 
tijd waarin de vrouwen een uitzonderlijke machtspositie in de relatie hadden, die ze na het huwelijk nooit 
meer zouden verkrijgen. Was het acces eenmaal toegestaan dan konden de conversaties, wandelingen en 
uitstapjes, gezamenlijke kerkbezoeken en een briefwisseling een invulling krijgen. 
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“ Moeder, ik heb er over nagedacht en ik heb er veelvuldig met Addie over gesproken. Ook heb ik Jan 
Theodoor  naar zijn mening gevraagd en zijn oordeel aangehoord. Nu heb ik mijn mening opgemaakt 
temeer, omdat het u en vaders wens is geweest, dat ik mij lieerde aan jonkheer Van Kinschot. Ik ben er 
dan ook van overtuigd geraakt toe te stemmen in het aangaan van een acces. U kunt de familie melden dat 
ik voorlopig, zolang ik nog in de rouw ben, uitsluitend een correspondentie met de jonkheer wil voeren. 
Op een later tijdstip zou dan deze relatie tot een meer persoonlijke kunnen uitgroeien.” 
“ Maar Mienette, je doet net alsof je iets verschrikkelijks zal overkomen. Maar geloof me, vader en ik 
hebben een prachtig huwelijk gehad. Wij zijn altijd intens gelukkig met elkaar geweest en hebben ons al-
tijd aan de trouwbelofte, die we bij ons huwelijk hebben afgelegd, gehouden. Dat is voor jou toch ook 
weggelegd. Je zult er zelf alleen van overtuigd moeten zijn of de jongeman die jij kiest, past in je levens-
verwachting.” 
“ Och moeder, ik voel me erg  bezwaard om direct de verantwoordelijkheid voor een compleet gezin op 
me te nemen. Ik acht mezelf daar nog niet toe in staat. Maar ik sta open voor de situatie en ik wil u en va-
der zaliger, niet teleurstellen door een halsstarrige houding mijnerzijds. Als de jonkheer mijn hart weet te 
veroveren en mij de kans geeft mijn toekomstige leven in te vullen zoals ik dat zie, dan zal ik met hart en 
ziel mijn liefde aan hem en zijn twee kinderen geven.” 
“ Mienette, ik heb het volste vertrouwen in deze jongeman. Hij komt uit één van de voortreffelijkste fami-
lies en heeft als jongen zijn belijdenis gedaan en daarna brieven ontvangen van zijn naaste familie leden, 
waarin zij hem waarschuwden voor de wereldse gevaren, die naar hem lonkten. Deze brieven herinneren 
hem aan de beloftes van belijdenis. Deze beloftes staan nog altijd fier overeind ondanks het feit dat hij 
zijn eerste vrouw zo jammerlijk heeft verloren na de geboorte van zijn tweede kind. Dat soort brieven 
ontvangt elke jongen, die zijn belijdenis heeft gedaan, zo ook je eigen broers. In deze brieven wordt de 
verwerping van de verleiding benadrukt. Deze brieven zijn een erfgoed, die een jongen bewaart en vaak 
herleest.”  
“ Maar moeder, ik heb het niet over brieven, die ik moet waarderen. Ik spreek over mijn toekomst. Ik 
moet als vrouw de geborgenheid van uw gezin opgeven. Ik moet het huis verlaten om hem te volgen. Ik 
zal zijn wensen moeten waarmaken, ik zal onderdanig moeten zijn. Dat zijn de zaken, die mij zo zeer be-
nauwen. Mijn eigen identiteit opgeven om mij volledig op te offeren aan de huwelijksmoraal, die in die 
kringen gebruikelijk is.” 
“ Natuurlijk zul je je moeten aanpassen, Mienette. Maar geloof me, je zult er veel waardevols voor terug 
krijgen.” 
Mienette boog gedwee het hoofd en accepteerde te situatie en beloofde serieus een acces met de jonkheer 
aan te zullen gaan. 
 Diep van binnen voelde Mienette zich eenzaam. Ze voelde zich door het lot verlaten. Haar vader 
was overleden en haar toekomst nu al ingericht. Ze voelde zich hopeloos. Ze wilde zich het liefst terug-
trekken op haar kamer, alleen zijn met haar gevoelens. Maar ze wilde haar moeder nu niet alleen laten. 
Ook zij had emotionele problemen met het overlijden van haar echtgenoot. 
“ Zeg, Mienette. Hoe denk je erover om je straks in te willen zetten voor de liefdadigheidsvereniging 
Dorcas?  Zou je dat willen? De vereniging zit erg verlegen om mensen, die huisbezoeken willen afleggen 
of zich op de hoogte willen stellen van de situatie van de wezen in het weeshuis alhier. Zou jij geïnteres-
seerd zijn om je daarvoor in te zetten?” 
“ Ach moeder, laat mij nu eerst mijn eigen leven op orde brengen. Wat u vraagt verlangt van mij erg veel 
inzet, terwijl ik nog niet eens weet hoe ik met het acces met de jonkheer moet omgaan. Ik wil nu eerst tot 
mezelf komen en niet voortdurend geconfronteerd worden met dingen, die ik moet doen.” 
“ Ik begrijp het Mienette. Ik zal je er niet meer mee lastig vallen. Maar over het acces gesproken. Ik zal 
een dezer dagen de familie Van Kinschot op de hoogte brengen van jouw besluit.” 
“ Dat is goed, moeder.” 
De rest van de middag verliep in een ordelijk theedrinken, waarbij allerlei zaken werden besproken, die in 
de belangstelling van beide vrouwen stonden.  
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De Brief 
 
Nadat Mienettes moeder de familie Van Kinschot door middel van een brief had ingelicht over het even-
tueel aangaan van een acces met hun zoon Charles Philip, werd op zekere dag de klopper op de huisdeur 
van het huis aan de Korte Breedsteeg met een luide klap neergelaten. 
“ Ach, Sjaantje, kijk jij eens wie er voor de deur staat?” 
“ Jazeker, mevrouw,” antwoordde Sjaantje en ze spoedde zich, de handen aan haar schort afdrogend, naar 
de voordeur, die zij vervolgens opendeed. 
“ Alstublieft, juffrouw. Een brief voor mevrouw,” meldde de bode, die voor de deur bleek te staan en 
geenszins van plan was zijn positie op te geven alvorens hij een drinkgeld zou hebben gekregen. 
“ Een brief?” zei Sjaantje aarzelend, terwijl ze de man inschatte, “ momentje, ik zal mevrouw even 
inlichten.” 
Sjaantje nam de brief van de bode aan en liep snel naar de salon waar mevrouw v.d. Chijs nog aanwezig 
was. 
“ Mevrouw, een brief. En ik geloof dat de brenger dezes een tegenprestatie verwacht.” 
“ O! Laat me eerst eens zien wie de afzender is. De familie Van Kinschot,” prevelde mevrouw v.d. Chijs 
zachtjes. 
“ Hier Sjaantje,” zei haar mevrouw terwijl deze wat in haar met kralen bezette beurs rommelde en er een  
muntstuk van een stuiver uitnam om hem vervolgens weer te sluiten. 
“ Geef dit stuivertje aan de bode en bedank hem voor zijn diensten.” 
Mevr. v.d. Chijs zette zich aan de oude secretaire van haar man, nam een briefopener en opende voor-
zichtig de brief door het lakzegel te verbreken en begon de brief te lezen. 
 
 

La Haye, le 2 mai de l’année 1834, Le Notre Dieu 
 
   Pour Mme. van der Chijs tres honorable, 
 

Après votre lettre du dernier reçu et lu, et son contenu ont été évalués, je peux vous 
dire que nous, en tant que parents de notre fils, Charles Philip Louis, aucune objection 
contre l’hypothése d’un engagement entre votre fille et notre fils.  

Nous espérons que ce le bon accès, sous forme honorable et digne de confiance 
aura lieu afin que, en temps utile, la nécessaire discussion sur l’avenir que nous devons 
relever. Pour l’instant nous sommes totalement impartial envers l’invitation que vous avez 
donné et nous nous attendons à des jeunes de leurs relations les uns aux autres avec 
dignité donnera un chiffre. 

 
Votre Honneur, et de haute naissance, 

 
La baronnesse de Kinschot-Bentinck 

                
     ( zie vertaling bijlage 1) 

 
“ Mienette, Mienette, “ riep mevrouw v.d. Chijs, nadat zij de brief had gelezen en zich gehaast naar de 
trap spoedde. 
“ Mienette, kom eens snel naar beneden! Ik heb een brief gekregen van de familie Van Kinschot.” 
Mienette, die juist bezig was haar kaptafel opnieuw in te richten, stond op en liep naar beneden om in de 
salon het nieuws van haar moeder te horen. 
“ Moeder, wat is er zo belangrijk dat ik spoorslags naar beneden moet komen?” 
“ Kijk eens, Mienette. Een brief van de barones Van Kinschot met het antwoord op ons verzoek tot het 
aangaan van een acces.” 
Mienette nam de brief voor zich, las hem aandachtig en vertoonde weinig emoties. 
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“ Wat nu, Mienette?  Vind je het niet geweldig dat de familie Van Kinschot ons het acces toestaat met de 
jonkheer?” 
“ Ach, moeder. Ik wacht wel de stappen wel af, die de jonkheer zelf zal zetten om mij te benaderen. Ik 
hoop dat u niet op voorhand al allerlei toezeggingen hebt gedaan. Ik wil eerst de kat uit de boom kijken 
voordat ik me hals over kop in een verbintenis aanga.” 
“ Mienette, de familie is van hoge komaf. Mij lijkt zo’n verbintenis uitstekend. De jonkheer is een goede 
partij en heeft een aanzienlijke status.” 
“ Moeder, ik weet het nog niet. Laten we nu eerst maar even afwachten. Ik voel me op dit moment in het 
geheel niet geroepen om voor stiefmoeder te gaan spelen. Ik twijfel nog altijd. Ik vind dat ik het volste 
recht heb om mijn toekomst zelf in te vullen.” 
“ Natuurlijk Mienette, dat respecteer ik ook. Ik wil geenszins vooruit lopen op de dingen die eventueel 
nog kunnen gebeuren maar je hebt bij je vertrek je vader wel een belofte gedaan.” 
“ Moeder, het ligt er helemaal aan hoe de jonkheer zich aan mij presenteert en of hij mij als vrouw wil 
respecteren in de wensen die ik heb. Maar moeder, ik ben boven nog bezig met mijn kapspulletjes, dat wil 
ik eerst afmaken, dan kunnen we straks, als we thee drinken, hier verder over praten en ons beraden op de 
nieuwe ontwikkelingen, die deze brief in mijn leven kan veroorzaken.” 
Mienette gaf de brief weer terug aan haar moeder, verliet de salon om haar opruimbezigheden in haar 
slaapkamer af te gaan ronden.  
 
 Terwijl Mienette bezig was met haar spulletjes op orde te brengen, overdacht ze haar situatie en 
kreeg ze een ingeving. 
“ Ja,” dacht ze bij zichzelf, “ laat ik eens raad vragen aan Sjaantje. Zij is de enige die mij onbevangen 
advies kan geven in mijn probleem.” 
Even later merkte Mienette dat Sjaantje juist boven kwam om haar werk op de eerste verdieping aan te 
vangen. 
“ Sjaantje, Sjaantje,” riep Mienette, zodra zij de dienstmeid boven aan de trap zag aankomen. 
“ Jazeker, juffrouw,” antwoordde Sjaantje. 
“ Kom eens even op mijn kamer, ik wil je iets gewichtigs vragen.” 
“ Iets gewichtigs, juffrouw?” 
“ Kijk Sjaantje, het zit zo. Mijn moeder heeft voor mij een acces geregeld met de jonkheer Van Kinschot 
en ik zal dus binnenkort wel kennis maken met dit heerschap. Wat ik je wil vragen, en daar ben ik heel 
nieuwsgierig naar, hoe doet men dat ‘acces’ vragen in jullie kringen. Heb jij wel eens een acces gehad, 
Sjaantje?” 
“ Ach, juffrouw Mienette, u vraagt nu iets ingewikkelds. Zo iets als een ‘acces’ aangaan hebben mijn 
ouders nooit voor mij gedaan. Dat is in onze kringen niet gebruikelijk.” 
“ Hoe krijgt een eerzaam meisje in jullie kringen dan kennis aan een jongen? Hoe gaat dat en hoe noemen 
jullie dat?” 
“ O, dat gaat bij ons heel eenvoudig hoor, zonder dat de vader of de moeder zich inspannen om contacten 
met een andere familie te leggen of vooraf huwelijkskandidaten uit te zoeken. Bij ons gaat dat zo. Eerst 
moeten een jongen en een meisje met elkaar kennismaken en dat gaat heel verschillend. Soms bij de 
catechisatie les of op de jaarmarkt. Ook gebeurt het wel eens in de winkel van de bakker of de groente-
boer dat een jongen een meisje aardig vindt en daarmee wil ‘verkeren’.  
Vaak vindt zo’n jongen ook wel een meisje in zijn eigen familiekring. Een nichtje of een achternichtje 
tijdens een bruiloft van een familielid.  
 Als dan de jongen zijn genegenheid of liefde  aan dit meisje kenbaar heeft gemaakt, dan probeert 
de jongen het meisje zo vaak mogelijk te ontmoeten. Op straat, op de markt of in de winkel al naargelang 
hij denkt de meeste kans op succes te hebben. Als dan de ‘verkering’, zo noemen wij dat, vaste vorm gaat 
aannemen, dan moet de jongen dat berichten aan de ouders van het meisje om de omgang met hun doch-
ter te mogen continueren. Anders zouden kwaadwillige tongen slechte dingen over het meisje gaan rond-
vertellen. Dan wordt de jongen door de familie beoordeeld en kan de verkering worden toegestaan. De 
jongen spreekt dan met het meisje een moment af dat hij zich presenteert bij haar ouders, meestal is dat 
op een zondagavond. Dan moet hij voor het meisje iets meenemen, meestal is dat een koek of een cake, 
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die dan aan de familie wordt uitgedeeld en opgegeten. Als de jongen dan de koek aan het meisje aanbiedt 
zal zij de koek aansnijden en onder haar familie verdelen. Nu is het voor het meisje van belang dat zij het 
juiste plakje koek of cake aan de jongen aanbiedt. Als zij niet met de jongen wil verkeren, dan geeft zij 
hem het kapje van de koek, wat voor hem een afwijzing betekent. Als zij hem een plakje koek uit het 
midden van de koek aanbiedt, dan betekent dat dat de jongen terug kan komen voor een zogenaamd ‘los 
verkeer’. Zo noemt men dat bij ons. Dat betekent nog lang niet dat ze verplichtingen jegens elkaar heb-
ben. Het betekent alleen dat het meisje toestemming heeft om met die jongen om te gaan. Soms komt het 
voor dat de familie een jongen niet aardig vindt. Hij wordt dan op de proef gesteld bijvoorbeeld doordat 
iedereen, die in de kamer aanwezig is, hem van alles tegelijkertijd aanreikt, zodat hij bijna altijd wel iets 
uit zijn handen laat vallen. Dan is het voor de jongen van belang zo lang mogelijk te blijven zitten en alle 
pesterijen te ondergaan. Want als hij dan te vroeg het huis van het meisje zou verlaten, dan wordt hem 
door zijn kameraden een ‘mislukte meidslag’ ingepeperd.” 
“ O,” zei Mienette verbaasd toen Sjaantje haar verhaal had verteld, ” dat gaat heel anders dan bij ons. Bij 
ons gaat het allemaal veel formeler en hebben de ouders de regie van het ‘acces’ in handen.” 
“ Maar Sjaantje, heb jij, nadat Krijn jou is ontvallen, ook nog wel eens verkering gehad?” 
“ Nee, juffrouw Mienette, ik was te zeer aan mijn Krijn gehecht. Hij is mij nooit uit de gedachten gegaan. 
Bovendien had ik de zorg voor mijn jongere broertjes  en zusjes, waardoor ik niet gemist kon worden in 
het huisgezin. Nee, juffrouw,” zei Sjaantje met een zucht van heimwee, “ op het moment dat mijn broer-
tjes en zusjes mijn zorg niet meer nodig hadden was mijn vrijerstijd voorbij. Ik kon me toen alleen nog 
het oude vrijsterschap aanrekenen. Nee een aanbidder heb ik nooit meer gehad. Niet dat de jongens niet 
naar me gelonkt hebben. Dat wel, maar ik gaf ze geen positieve reactie of ik wees hen koeltjes af. Dan 
dropen ze vanzelf na enige pogingen weer af. Tja, juffrouw Mienette, ik had mijn hart nu eenmaal aan 
Krijn verpand. Een ander heeft het nooit kunnen veroveren.”  
“ Ik begrijpt het, Sjaantje. Ik vind het heel erg fijn dat je zo openhartig tegen mij spreekt. Ik waardeer je 
daarom des te meer.” 
“ Nu juffrouw, als u verder geen vragen meer heeft, dan wil ik graag verder gaan met mijn werk. Ik heb 
uw moeder beloofd vanmiddag de thee klaar te zetten in de salon.” 
“ Ja, natuurlijk, Sjaantje, het is goed zo.” 
Mienette keek Sjaantje na toen ze haar kamer verliet en overdacht datgene, wat ze haar verteld had. 
“ Mmn, koel en gereserveerd optreden tegen de jonkheer. Dat zal me wel lukken,” dacht Mienette bij 
zichzelf. 
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De Uitnodiging 
 

Mienette bewoonde, sinds haar broer Jan Theodoor in 1827 het huis had verlaten, twee kamers op 
de eerste verdieping. De kleine kamer, die aan de straatkant lag en uitzag over het oostelijke zijde van de 
Oude Delft op de oude Jan, bezat geen stookgelegenheid. Deze kamer had zij ingericht als haar slaapka-
mer, terwijl zij de grotere kamer, die eertijds aan Pieter Otto en Jan Theodoor toebehoorde, en aan de 
grachtkant van de Oude Delft lag, zij als zitkamer had ingericht. Deze kamer zag met de twee grote ven-
sters uit op het pand van de ‘Fundatie van de Vrouwe van Renswoude’ aan de overkant van de gracht.  

Op deze ochtend in mei zat Mienette nog voor haar kapspiegel in haar slaapkamer. Zij zag er fris 
en helder uit. Ze droeg een eenvoudige matinee; een rok bestaande uit een japon met daar overheen een 
mantelet en een effen bovenlijfje. Beide kledingstukken waren van een donkergrijze wollige stof ge-
maakt, die glad over haar korset waren gebonden. Haar smalle middel was omsnoerd en gestrikt met een 
licht grijze zijden lint als ceintuur. Om haar hals droeg ze een fijn gouden kettinkje, waaraan een klein 
flikkerend cupidopijltje, de aandacht trok. Zij droeg geen ringen, ten teken dat zijn nog vrij en ongebon-
den was, ook droeg zij geen braceletten. Zij had iets specifieks, iets zeer gewilds, een eenvoudige en 
jonkvrouwelijke strijdige houding. Om haar voorhoofd en in haar nek kroezelden wat fijne lokjes haar als 
uitgerafelde zijde onder haar opgestoken knot, die met een roze zijden corsage was versierd. 

Nu Mienette negentien jaar oud was bezat ze een bijna volmaakte schoonheid, die men uitsluitend 
bij jonge vrouwen van die leeftijd kan aanschouwen. Ze had, nu ze voor de spiegel zat, een lichte blos op 
de wangen en bekeek haar slanke gelaat. Haar lichaamsvormen waren in verhouding met de geringe leng-
te van haar kleine persoon. In de hogere kringen zou men haar waarschijnlijk hebben toegewenst dat haar 
blos bleker ware geweest en haar lichaamsvormen wat robuuster. Een hofjonker had daardoor waarschijn-
lijk iets van een lagere stand in haar herkend, nl. het ontbreken van opvallendheid. Bij een eerste aanblik 
zag men direct dat haar handen en voeten welgevormd gevormd waren.  
“Wie zou zich mogen veroorloven te oordelen over de eigenschappen van een jonge vrouw? U rechter?” 
dacht Mienette bij zichzelf, terwijl zij zich bekeek in  de spiegel. 

Mienette bezat bruine ogen, die de wereld onbevangen en met een schalkse blik opnamen. Ogen, 
die voor sommige mannen, als de mooiste van de wereld golden. Ook al had men al veel gehoord over de 
gewoonten van burgerlieden toch kon men niet inschatten of Mienette ook opgevoed was naar die tradi-
ties. Zij was in haar jeugd gevormd door haar moeders praktische inzicht en haar vaders ondernemende 
geest. De trots van haar moeder lag voor haar in het feit van de herkenning van zichzelf, haar vroegere 
vrouwelijkheid en aantrekkelijkheid, in die van haar dochter. Dat beeld; ‘zo ben ik vroeger ook geweest’ 
had zich in haar gedachten vastgezet. 
Haar moeder had haar die levenskunsten geleerd, die elke moeder aan haar dochter overbracht; nl. vaar-
digheden om in het huwelijk te treden. Maar Mienette trok haar eigen plan, wars van alle voorbeelden en 
gebruikelijkheden, die haar aangedragen werden. Zij wenste zichzelf te zijn, onafhankelijk van anderen 
die, ondanks alle goede bedoelingen, haar niet konden overtuigen van hun gelijk. Zij zou zichzelf een toe-
komst aanmeten, los van wenselijkheden, die haar door vrienden en bekenden werden voorgespiegeld.  

Onbewust glimlachte Mienette in de spiegel van haar kaptafel en wreef in haar slanke kleine han-
den. Ze keek naar haar rozige gepunte nagels om vervolgens een van haar wijsvingers met haar tong te 
bevochtigen om haar donkerblonde wenkbrauwen glad te strijken en ze zo dun mogelijk te maken.  

Mienette realiseerde zich dat ze een bijna volwassen vrouw was. Ze dacht terug aan haar beleve-
nissen in Zuid Afrika en het afbreken van die reis door het overlijden van haar vader. Er kwamen herinne-
ringen bij haar op aan haar vader. Haar vader, die zij bovenal had verheerlijkt en aanbeden. Ze dacht aan 
de reizen, die zij met hem had gemaakt naar Amsterdam, Londen, Brussel en Parijs. In haar gedachten 
zag ze hem voor zich, een magere altijd in het zwart geklede man. Een fijngevoelig mens, die haar met 
zoveel geduld en liefde had omgeven.  

Mienette verjoeg de droevige gedachten door haar oog van de kamer naar buiten, naar de Oude 
Delft, te laten dwalen. Daar buiten zag zij de fruitman gaan. Voorovergebogen achter zijn zware handkar 
beladen met kistjes appels, peren en ander ooft. Een kar, die hij met zeer veel moeite de tonronde brug 
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van de Korte Breedsteeg opduwde. De man leek wel in tweeën geknakt, zo mager als een lat met een 
hoekig gelaat, waarop een oude vuile grijze pet het hoofd sierde.  

 
Behaaglijk keek Mienette de man na met iets van een egoïstische vreugde, dat de problemen van 

die man haar niet konden deren. Ze liet haar ogen over de gracht naar de toren van de Oude Kerk dwalen 
en dacht aan de bals, waar zij zich op witte satijnen schoentjes had voortbewogen en de complimenten 
van vele manspersonen had ontvangen. Ze had zich glijdend laten meevoeren door de zachte dwang van 
haar cavaliers van wie ze de meeste namen allang weer vergeten was. Zij herinnerde zich die ene man, die 
op het bal van de barones van Stoetwegen, zijn naam tot driemaal toe in haar balboekje had geschreven. 
Waren dat verholen aanzoeken geweest?  

 
Mienette verbrak haar dromerijen en stond op, inspecteerde haar nog onopgeruimde slaapkamer 

waar Sjaantje nog haar opruimende hand moest laten gelden. Haar Table de toilette á la Duchesse du Ber-
ry, geleek op een apotheose van tule en kant, grillig omgeven met satijnen rozetten van vroegere bals. Het 
tafelblad van haar kaptafel was overladen met flacons, kristallen potjes en coupes van Porcelaine-de-Se-
cres. Dit alles in wit en roze, dat schitterde in de spiegel, waar Mienette zich nog eens in bekeek om haar 
wenkbrauwen opnieuw glad te strijken. Haar ledikant verschool zich achter de roze gedrapeerde hemel-
gordijnen, die aan de onderzijde samengebonden waren met een rood koord. Op het opengeslagen onop-
gemaakte bed lag, onder een bordeaux rode deken, een smetteloos wit laken en een evenzo wit hoofdkus-
sen. Haar roze peignoir lag in een vormeloze hoop tussen het hoofdkussen en het opengeslagen laken. 
Mienette keek nog even rond en vond alles wel goed zo. Sjaantje kon straks haar best doen om haar ka-
mer te luchten en op orde te brengen. Mienette stond op, draaide zich resoluut om en verliet haar slaap-
kamer om beneden in de salon met haar moeder koffie te drinken. In haar loop naar beneden liep ze nog 
even haar zitkamer binnen die, ondanks de kilte van deze ochtend, behaaglijk aangenaam aanvoelde. 
Alsof er een sfeer van een oriëntaalse weelde hing, terwijl de vensters het aanblik gaven op de grauwe 
gevels aan de overzijde van de Oude Delft. Zij nam snel het laatste nummer van de Penelope van haar 
salontafel, sloot de deur van haar zitkamer en liep naar de salon. 
“ Zo, Mienette. Heb je eindelijk de weg naar beneden gevonden?” zei haar moeder niet geheel vrij van 
sarcasme.  
“ Dan kan ik nu de koffie in schenken. Je hebt toch wel trek in een kopje, Mienette? Ikzelf heb er al een 
genomen.” 
Mienettes moeder nam de koffiekan van het tete-a-tete koffieservies, dat op de salontafel stond. Dit kof-
fieservies, bestemd voor twee personen van Duits porselein, bestond uit een koffie- of chocoladekan 
aangevuld met een suikerpotje, een melkkan en twee kop-en-schotels. Het gehele servies stond op een 
porseleinen dienblad, dat gedecoreerd was met landschapsmotieven, welke motieven bestonden uit liefe-
lijke tuinscènes op de afzonderlijke serviesdelen.  

Mienettes moeder schonk de koffie in en bood Mienette een Belgische bonbon aan. 
“ Mienette, je ziet er weer beeldig uit. Ben je vandaag iets van plan of mag ik er naar raden?” 
“ Als u er naar wilt raden, dan mag dat van mij. Maar ik heb eigenlijk geen doel voor de dag van vandaag. 
Misschien ga ik wel met u mee als u vanmiddag weer een huisbezoek aflegt.” 
“ O, dat zou ik zeer aangenaam vinden. Ik wilde vanmiddag een bezoek brengen aan het Armenweeshuis 
van de kamer van Charitate om me te oriënteren op de noden, die dat huis de laatste tijd ondervindt. Als 
je meegaat dan kun je ook eens in contact komen met de meesters en de meesteressen van dat huis. Je 
kunt er dan wat rondkijken en het een en ander opsteken.” 

Op dat moment kwam Sjaantje, met een kort klopje op de deur, de salon binnen. 
“ Excuseer me mevrouw, er is een brief gearriveerd.” 
“ O, dank je wel, Sjaantje, geef de brenger van de brief een stuiver uit het potje in de hal.” 
“ Kijk nu eens Mienette. Deze brief is aan jou gericht. Alsjeblieft.” 
Mienette nam de brief aan, las de naam van de afzender en opende de brief door het lakzegel te verbre-
ken. Met een gefronst voorhoofd en met een sneller kloppend hart las Mienette de brief van jonkheer 
Charles Philip van Kinschot. 
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La Haye, le 15 mai de l’année 1834, Le Notre Dieu 
 
    A ma mademoiselle van der Chijs, gentilée, 
 

De dag waarop ik u ontmoette staat in mijn geheugen gegrift. Op dat prachtige bal 
bij de barones Van Stoetwegen mocht ik mijn naam driemaal in uw balboekje schrijven. 
Tweemaal heb ik toen met u mogen dansen. Een dans die, dankzij het goedvinden van uw 
moeder, een vervolg mag krijgen in een persoonlijke ontmoeting op aanstaande 
zondagmiddag om u voor te stellen aan mijn  familie. 

O, mademoiselle, wat zou ik graag een halve, neen, een hele dag aan uw voeten 
geknield willen liggen, met mijn hoofd in uw schoot, terwijl ik prachtige dromen droom en 
u deelgenoot maak van mijn gedachten. Van mijn smachtend verlangen waarbij ik, zonder 
iets te zeggen, mijn lippen op uw japon druk.  

O, ma très chère mademoiselle, ma bien-aimée, mon avenir. Zal ik u binnenkort 
weerzien? Mijn ziel brandt van verlangen om u te zien. Of blijft dat voor mij een illusie? 
Kan ik alleen maar dromen van een werkelijkheid die mij zo na aan het hart ligt?  

Ik verlang ernaar om u aanstaande zondag te mogen ontmoeten en van uw 
aanwezigheid te kunnen genieten. Wat heb ik uw mond lief, zo voluptueus; sta mij toe dat 
ik dat van u zeg. Ma muse, ma chèri. Mijn geduld is zo lang op de proef gesteld, ik kan de 
aanstaande ontmoeting bijna niet afwachten. Beantwoord mijn liefde, ik heb al zo lang in 
stilte op u gewacht. 

Ik zal, om u te kunnen zien, de zeeën willen bevaren en de hoogste bergen 
beklimmen. Niets zal mij weerhouden om u schoonheid te mogen aanschouwen. Dan zal ik 
denken aan de roomwitte schouders van mijn muze, ma chère mademoiselle. 

Oh, welk genot zal mij overkomen als ik de geur van uw haar tot me mag nemen, 
uw tere hand mag vasthouden en u tenslotte in mijn armen kan sluiten. Deze verlangens 
geven mij de moed om alles in deze wereld te overwinnen om één moment aan uw zijde te 
staan. 

Sommige van mijn vrienden zijn verbijsterd over mijn onstuitbare wilskracht, die ik 
op dit moment aan de dag leg. Maar zij hebben mijn geliefde nooit aanschouwd, zij kennen 
de vrouw niet, die louter alleen door haar verschijnen de angel uit mijn geleden verdriet 
zal nemen. Een kus verlang ik, mon ange sur la terre; un baiser, langzaam gegeven voor 
een rustgevende nacht. 

 
          Uw onderdanige dienaar, 
 
        Jonkheer Charles Philip Louis Van Kinschot 
 
 Nadat Mienette, met een zekere sceptisch instelling en een haastig kloppend hart, de brief had ge-
lezen, gaf zij de brief aan haar moeder.  
“ Wat een aanmatigend en bezitterig mens is die jonkheer.” 
“ Hoe dat zo, Mienette?” vroeg haar moeder terwijl ze de eerste alinea van de brief las. 
“ Het lijkt wel of de jonkheer mij al bezit, met zijn ‘ma chèri, ma bien-aimee, ma muze’ en meer van dat 
soort zinsneden. Waar haalt die man de brutaliteit om te doen alsof ik al ingestemd heb met een engage-
ment?” 
“ Ach, Mienette. Het zijn verliefdheden, die de jonkheer uit om jou te plezieren.” 
“ Mij te plezieren?” zei Mienette met een schamper lachje, “ hij noemt mijn mond ‘voluptueus’. Ik heb 
helemaal geen volle lippen. Ik heb juist hele smalle, dunne lippen. Heeft hij die brief al eerder gebruikt 
voor een andere gegadigde?”  
“ Toe Mienette, doe nu niet zo negatief. De jonkheer geeft in deze brief aan dat jij veel voor hem bete-
kent. Hij wenst met jou te gaan.” 
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“ Ja, dat zie ik. Aanstaande zondagmiddag al. Hebt u dat toegezegd? Ik zou alleen een schriftelijke corres-
pondentie aangaan met de jonkheer, dat was de afspraak. Wat heeft u beloofd?” 
“ God, ja Mienette. In mijn brief aan de barones heb ik vermeld, dat ik geen bezwaar maakte tegen een 
persoonlijke ontmoeting. Ik kon niet vermoeden dat de jonkheer dat direct ten uitvoer zou brengen.” 
“ Nee, daar ben ik dus mooi mee. En ik kan natuurlijk niet weigeren, want het is nu al te kort dag om dat 
de jonkheer te melden. En moet je eens zien wat hij schrijft; ‘hij wil de zeeën bevaren en de bergen be-
klimmen om mij te ontmoeten’. Zover ik weet bevinden zich geen zeeën en bergen tussen Den Haag en 
Delft. Ik vind het allemaal zo overdreven. En dan heeft hij het ook nog over ‘zijn vrienden’. Ik ben blijk-
baar al flink over de tong gegaan,” zei Mienette die een woedeuitbarsting in zich voelde opkomen. 
“ Mienette, Mienette. Beheers je toch in dat soort boute uitspraken. Ga nu eerst eens kennismaken voor-
dat je je overgeeft aan allerlei vooroordelen. Dan kun je altijd nog beslissen of je het acces doorzet. Er 
zijn nu nog geen verplichtingen aangegaan. Bekijk de situatie ook eens nuchter. Er is nog niets bepaald 
maar je kunt de familie Van Kinschot niet klakkeloos voor het hoofd stoten. Dat zou bovendien ook af-
breuk doen aan onze reputatie hier in Delft.” 
“ Poeh, reputatie! Wat kan mij dat deren. Over mijn  toekomst wordt nu al bedisseld om eventuele reputa-
tieschade te voorkomen.”  

Na nog wat gemopperd te hebben kreeg Mienette de brief van haar moeder weer terug, dronk 
zwijgend haar kopje koffie leeg, stond op en zei haar moeder formeel gedag om zich op haar zitkamer 
terug te trekken. 

 
Mienette opende de deur van haar zitkamer en zette zich neer in de fauteuil las nogmaals de brief 

van de jonkheer en gooide hem toen met een geïrriteerd gebaar op de salontafel. Zij vroeg zich nu af of ze 
er wel goed aan had gedaan zich zo snel gewonnen te geven door in te stemmen met een acces met de 
jonkheer. Een zeker wrevelig gevoel kwam in haar op maar tenslotte berustte ze in de situatie zich haar 
moeders woorden herinnerend, dat zij nog altijd vrij was aangaande het acces. 
“ Moeder heeft gelijk, ik kan beter de zaken, die gaan komen rustig afwachten en kijken wat er zich a.s. 
zondag zal gaan voordoen,” dacht Mienette bij zichzelf. 

Met verfijnd inzicht en tact had Mienette deze zitkamer een aanzien van weelde en zachtheid we-
ten te geven. De grote, als zitkamer ingerichte kamer, was bont van kleur en vol spulletjes, die zij uit al-
lerlei streken in een gewilde wanorde van natuurlijke stillevens bijeen had gebracht. Een lage divan, over-
dekt met een mooi geborduurde witte sprei, was overdadig gedecoreerd met bladafbeeldingen van de aca-
ciaboom. Een kleine schrijftafel, in de rechterhoek van de kamer naast het venster, was overladen met tal-
loze kleine voorwerpen, waaruit de weelde die Mienette zich kon permitteren zichtbaar was. Ook stond 
daar een portret van haar vader. Haar favoriete kleur roze was in alles aanwezig en voorzag de kamer van 
een warme uitstraling. De gordijnen van deze kamer waren in een bepaalde tint roze, zelfs de schoor-
steenmantel was van roze marmer, waaraan een Venetiaans spiegeltje was aangebracht dat rondom met 
rode koordjes en kwasten was versierd. Een porseleinen pendule, waar Amor en Psyche de wijzerblad 
omarmden, nam de centrale plaats in op de schoorsteenmantel. In de ruime boekenkast, aan de linkerzijde 
van de kamer, stonden vele boeken en geïllustreerde banden, die zij zich, na het overlijden van haar 
vader, had toegeëigend. 

Vaak vertoefde Mienette in deze kamer als zij de drukte van de dag wilde ontvluchten en zich 
voor het vallen van de avond nog even in de ruime fauteuil bij haar kleine salontafeltje wilde terugtrek-
ken, om dan een boek of het laatste nummer van De Penelope ter hand te nemen. De avonden zelf bracht 
zij meestal door in gezelschap van haar broer Jacobus en haar moeder in de salon op de benedenverdie-
ping. Dan werden er allerlei gebeurtenissen besproken, nieuwtjes uitgewisseld of een spelletje kaart of 
schaak gespeeld. Ook speelde Mienette regelmatig op haar piano en beoefende zij de tekenkunst, zeker nu 
zij het idee had opgevat, deel te gaan nemen aan het artistieke gezelschap Tandem Fit Surculus Arbor, 
waar men de tekenkunst als hoofddoel van kunstuiting had gesteld.  
“ Ik zal straks met moeder meegaan om het bezoek aan het weeshuis mee te maken, zij kan er eigenlijk 
ook niets aan doen dat die jonkheer zo voortvarend is om mij te ontmoeten. Wellicht kan ik met moeder 
het een en ander nog bespreken en mijn bezwaren alsnog kenbaar maken. Onze familienaam ten schande 
brengen wil ik al helemaal niet. Daarmee zou ik de gedachtenis aan vader bezoedelen.” 
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Mienette stond op en liep naar haar schrijftafel, pakte het miniatuurtje met de afbeelding van haar vader 
en drukte het tegen haar borst en bleef zo nog enige minuten in gedachten verzonken staan.  
 
 De daarop volgende zondag, nadat Mienette met haar moeder en haar broer Jacobus hun zondagse 
geloofsverplichtingen hadden nageleefd, haastten Mienette en haar moeder zich om zich om te kleden 
voor het bezoek bij de familie Van Kinschot in Den Haag. Hun stemmige zwarte kleding voor de zon-
dagsdienst wisselden zij om voor een fleurige modieuze kleding naar de huidige mode.  
 Mienette zat voor haar kaptafel en behandelde haar gezicht met gezichtscrème en tintpoeder. 
Vroeg in de ochtend hadden haar moeder en Sjaantje haar al geholpen bij het inzetten van de krulrollers 
voor haar kapsel van die middag. De gezette krulrollers had Mienette tijdens de kerkgang angstvallig ver-
borgen gehouden onder haar zwarte hoofddoek. Nu de ontmoeting met de familie Van Kinschot aanstaan-
de was, begonnen bij Mienette de spanningskriebels haar rustgevoel te ondermijnen. Mienette contro-
leerde, staand voor de spiegel van haar kaptafel, haar toilet. Ze droeg een wijde licht lila kleurige robe, 
die de voeten vrijliet. De breed uitlopende mouwen werden met een polsgesp gesloten. Over haar schou-
der droeg ze een evenzo gekleurde brede sjaal, die ruim over haar bovenarmen viel. De japon had een 
kraag, waarin een inzetje van batist met een opstaand kraagje, was geplaatst. In haar kapsel, dat een aantal 
gevlochten haarstrengen en krullende lokken aan weerszijden van haar gezicht bezat, droeg Mienette een 
zilveren ‘Fer de Berlin’ die bezet was met hele kleine zaadparels. Straks, als ze zouden vertrekken, zou 
Mienette een ruime licht cognackleurige luifelhoed met twee grote lila strikken opzetten. Een bijpassende 
parasol zou haar toilet completeren. 
 Nu Mienette klaar was met haar toilet, wierp ze nog eenmaal een blik in de spiegel alvorens naar 
beneden te gaan om daar met haar moeder in de salon te wachten op het rijtuig dat gestuurd zou worden.     
“ Zo, Mienette,” begroette haar moeder, die ook op haar best gekleed was, haar, “ we zullen ons hier in de 
salon nog even moeten verpozen totdat het rijtuig arriveert. Ik verwacht dat het rond twee uur wel zal 
voorrijden.” 
“ Moeder, zie ik er zo goed genoeg uit? Ik wil me zo goed mogelijk presenteren. Wilt u mijn kleding nog 
eenmaal controleren of alles goed zit en ik de juiste sieraden heb gekozen?” 
Behalve dat Mienette een prachtig ‘Fer de Berlin’ in het haar droeg, had ze een zwart fluwelen halsbandje 
om dat met een gouden medaillon werd vastgegespt.  Aan beide polsen droeg Mienette parelen armban-
den waarvan de parels in een zilveren zetting waren gezet. Ze droeg verder nog een klein amberkleurig 
handtasje van zacht varkensleer, dat aan de voorzijde versierd was met een stervormige zilveren sluiting, 
die eveneens was bezet met parels. 
“ Mienette, je ziet er werkelijk prachtig uit. Ik ben trots op je. Je vader had je eigenlijk zo moeten zien, 
wat zou hij dan groots op je zijn geweest. Ik denk dat we beslist een goede indruk bij de familie Van Kin-
schot zullen maken. Kom laten we even wat zaken doornemen. Ik zal telkens het voortouw nemen bij de 
kennismaking. Jij moet zo onzichtbaar mogelijk zijn en mij in alles volgen. In de gesprekken met de fa-
milie moet je volgzaam meegaan. Vergeet niet bij het voorstellen een mooie reverence te maken en houdt 
die, bij de jonkheer wat langer aan, zodat hij je goed kan opnemen. Tijdens de gesprekken mag je geen 
verholen of steelse blikken naar de jonkheer laten gaan. Dat zien de anderen ook. Daardoor kun je als 
minder chique of als een eenvoudig volksmeisje worden geclassificeerd. Tijdens het theedrinken wacht je 
altijd totdat de gastvrouw de aanzet daartoe geeft en ……” 
“ Moeder,” onderbrak Mienette haar relaas,” ik ben geen klein kind meer. Ik weet best hoe ik me in die 
kringen moet gedragen en hoe ik de etiquette moet handhaven. Bovendien wil ik wel mijn eigen inbreng 
hebben in de gesprekken, die zullen ontstaan. Ik ben zeker niet van plan om voor muurbloempje te spe-
len.”   
“ Dat begrijp ik best, Mienettte, maar doe dat dan wel met mate en laat zien dat je de familie respecteert 
en hoogacht.” 
“ Ja, ja, moeder. Ik weet het nu wel.” 
 Om te voorkomen dat Mienette geïrriteerd zou raken, sneed haar moeder een ander onderwerp aan 
waar ze samen gezellig over keuvelden. Terwijl zo de minuten voorbij gingen klonk op een gegeven mo-
ment hoefgetrappel op de Oude Delft dat de komst van een rijtuig aankondigde en tenslotte voor de wo-
ning aan de Korte Breedsteeg verstomde. Het rijtuig bezat een gesloten reiscoupé, voor de reiscoupé, 
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boven de voorwielen en op de bok, konden twee personen plaatsnemen. De koets zelf was in een prachtig 
donkerblauwe kleur gelakt, terwijl op het dak van de coupe een lage palissade van verfijnd verguld 
smeedwerk was aangebracht. 

Een van de twee koetsiers steeg met een soepele en zwierige beweging van de hoog geplaatste bok 
af en liep naar de voordeur van de woning. Deze jongeman, van ongeveer begin twintig jaar, was gesto-
ken in het uniform der grenadiers, bezat een robuust gestalte en een knap gezicht. 
 De stevige klop op de voordeur deed Sjaantje in sneltreinvaart naar de deur gaan om deze voor de 
bezoeker te openen. 
“ Beste dienstmaagd,” sprak de jongeman haar quasi formeel aan,” zou u aan uw mevrouw willen melden 
dat het rijtuig van de familie Van Kinschot voorstaat?” 
“ Oh, jazeker, meneer, “ stamelde Sjaantje enigszins van haar stuk gebracht door de robuuste verschijning 
van de militair in volledig gala tenue, en haastte zich naar de salon. 
De jonge luitenant, die zich aangediend had, droeg het gala uniform van officier der grenadiers compleet 
met hoge sjako, sabel, gardelissen op het uniformjasje en andere fraaie ornamenten, wat bij dit uniform 
behoorde. Op de schouders van zijn jas droeg hij het embleem van het wapen der grenadiers nl. de jacht-
hoorn. 
“ Oh, mevrouw, mevrouw,” stotterde Sjaantje, toen ze de salon binnenging, “ het rijtuig van de familie 
staat voorgereden. Of u wilt instappen.” 
 Mienette en haar moeder verlieten de salon, sloegen hun mantelets om de schouders, namen hun 
parasols uit de houder in de gang om zich vervolgens naar de wachtende officier te begeven.  
“ Goedemiddag, dames,” begroette de militair hen vriendelijk, “ mag ik me even voorstellen; Gaspard 
Louis Van Kinschot. De familie heeft mij gestuurd om u te begeleiden. U bent verbaasd mij hier aan te 
treffen?” zei de vriendelijk glimlachende militair, “ mijn neef, Charles van Kinschot heeft mij verzocht u 
te willen afhalen, vandaar dat ik nu voor u sta. Ik fungeer vandaag als ‘chevalier d’amour’ zal ik maar 
zeggen.”  
Deze militair had zijn aankondiging met zo’n flair en flikkerende pretoogjes gedaan, dat Mienette een 
rode blos op haar wangen voelde opkomen. Gedienstig bood hij zijn arm aan aan Mienettes moeder om 
haar als eerste in het rijtuig plaats te doen nemen. Vervolgens begeleidde hij op elegante wijze Mienette 
naar het rijtuig om haar in de tweepersoonscoupé te doen plaats nemen. Tijdens deze begeleiding kon 
Mienette een glimlach van intense verrassing niet onderdrukken en keek de jongeman glimlachend aan. 
De militair sloot, nadat Mienette haar japon in de coupe had getrokken, het portier waarop het wapen van 
de familie Van Kinschot, een gekroond goudkleurig wapenveld, waarop horizontaal een beurtelings ge-
kanteelde zwarte dwarsbalk was aangebracht. 
 De koets werd getrokken door een tweespan, dat gemend werd door een bediende, die ditmaal als 
koetsier fungeerde. De grenadier nam plaats op de bok en beval de koetsier te vertrekken. Het rijtuig zette 
zich in beweging, ratelde de Oude Delft op nagestaard door Sjaantje, die zich in het huis om de huishou-
delijke zaken zou gaan bekommeren. Nadat de koets voor de Oude Jan was langsgereden vervolgde die 
zijn weg over het Noordeinde om na het passeren van de Haagse Poort de stad Delft te verlaten op zijn 
weg naar het Lange Voorhout in Den Haag waar de familie Van Kinschot zijn domicilie hield. 
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De Familie Van Kinschot 
 
 De koetsier bracht de koets voor de woning van de familie Van Kinschot tot stilstand waarna de 
grenadier met een gracieuze beweging het portier opende, een diepe buiging maakte voor Mienette om 
haar vervolgens de hand te reiken om haar behulpzaam te zijn bij het uitstappen. 

Mienette keek geïmponeerd naar de grote, hoog opgaande woning van de familie Van Kinschot. 
Het huis, waarvoor het rijtuig inhield en tenslotte stilstond, bezat een indrukwekkende gevel met een be-
nedenetage, en een tweetal bovenetages. De gevel was wit gestuct, terwijl in het midden van de beneden-
etage, tussen twee gelijke vensters links en rechts, een zware bewerkte eikenhouten deur was ingeklemd. 
De eerste en de tweede etage bezaten beide een vijftal vensters, waarvan de kozijnen, net als die van de 
benedenetage, geel waren geschilderd. De vensters zelf bezaten een zestal grote ruiten, waarvan het on-
derste paar uitzetbaar was. Op de daklijst, boven het middelste raam van de tweede etage, bevond zich 
een laad luik met hijsbalk. Links en rechts van dit laad luik bevonden zich twee dakkapellen, waar zich de 
kamertjes voor de dienstmeiden bevonden. Op het trapeziumvormige dak stonden een tweetal schoorste-
nen, terwijl een ander stel schoorstenen op de zijgevels stonden, verbonden met een ijzeren staaf aan het 
schuine dak.   
  De entree van de woning werd ingeleid door een natuurstenen trap van drie treden, die naar de 
zware eikenhouten toegangsdeur voerde. Nadat deze was geopend door een bediende, nodigde de grena-
dier Mienette en haar moeder uit binnen te gaan. 
“ Komt u maar verder, dames.” 
De grenadier ging hen voor door de statige gang, die aan de linkerzijde een groot stucwerk met een he-
roïsche voorstelling bezat en aan de rechterzijde een groot schilderij, dat een afbeelding van een Hollands 
tafereel bood. De gangvloer was belegd met grote witte marmeren tegels, terwijl aan het eind van de gang 
deze met een glas-in-lood deur afgesloten kon worden. Nadat het gezelschap deze deur was gepasseerd, 
kwam men in een rijk versierde grote gelambriseerde vierkante hal waar, aan de linkerkant, een brede trap 
naar de vestibule op de eerste etage leidde. De muren van deze hal waren voorzien van een tweetal grote 
portretten van een voorouderlijk echtpaar van de familie Van Kinschot. Verder bevonden zich het fami-
liewapen, met de wapenspreuk  ‘VIRTUTE DECET NON SANGUINE NITI’en een hertengewei aan de 
wit gestuucte muren. 
“ Geeft u mij maar uw mantelets,” zei de grenadier gedienstig en hing deze in een daarvoor bestemde 
grote garderobekast waarnaast zich aan de rechterzijde, de toegangsdeur naar de salon bevond.  
“ Goedemiddag, oom Hugo en tante Petronella. Mag ik u voorstellen aan uw gasten, mevrouw v.d. Chijs 
en mejuffrouw v.d. Chijs.” 

Nadat de kennismaking, met diverse reverences en handkussen, had plaatsgevonden nam het ge-
zelschap plaats aan de grote vierkante tafel, die in het midden van de ruime salon stond en omringd werd 
door een zestal stoelen. De stoelen bezaten hoge rechte ruggen en waren gestoffeerd, net als de zittingen, 
met een groen gebloemd trijp. Op de vierkante tafel lag een zwaar, eveneens in groene tinten geborduurd, 
tafelkleed met hetzelfde dessin als de stoelzittingen. Op de tafel stond, majestueus in het midden, een gro-
te bronzen lamp, die door een in zwart marmer uitgevoerde olifant, werd gedragen. In het brede voetstuk 
van dat pronkstuk was een speeldoos verborgen, dat bij de minste aanraking een melodie kon afspelen. 
 Aan de rechter, korte kant kwam de salon uit op een tuinkamer, die uitzicht bood op de in bloei 
staande planten en struiken van de aangrenzende tuin. Tegenover deze tuinzijde van de salon, aan de an-
dere wand, stond een brede marmeren schoorsteenmantel, waar boven de vuurplaats een grote spiegel in 
een vergulde lijst het interieur van de salon weerspiegelde. Op de schoorsteenmantel stond een vergulde 
pendule van Engelse makelij. Links en rechts van deze gestolpte pendule stonden twee vazen, waarin de 
bloemenoogst uit de tuin tentoon was gesteld. 
 Nadat de eerste voorzichtige opmerkingen over en weer waren gemaakt, betrad een oude ‘patrones 
de maison’ de salon. Zij droeg een dienblad, waarop een ouderwets theeservies van Chinese lange lijzen 
prijkte. Zij plaatste het dienblad op de domme knecht, die naast het moderne salondraaiorgel stond, en 
verliet, met een vriendelijk knikje naar de gasten, de salon. 
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“ U blieft waarschijnlijk wel een kopje thee, mevrouw en mejuffrouw v.d. Chijs?” vroeg de vrouw des 
huizes vriendelijk. 
Mevrouw Van Kinschot bleek een toonbeeld te zijn van voortvarendheid en doortastendheid. Met haar 
enigszins forse gestalte, domineerde zij al snel de andere aanwezigen. Ze had een luide, heldere stem en 
wist op een commanderende toon respect af te dwingen bij een ieder, die in haar nabijheid vertoefde. Zij 
had haar haar, een pruik wel te verstaan, gepoederd. Een klein vleugje van dat wit was met een mesje 
gladgestreken op haar voorhoofd. Met haar heldere, welgedane gezicht, met de goelijke kuiltjes die, als 
zij sprak, zich in haar wangen vertoonde, keek zij haar gasten aan. Om haar hals droeg ze een snoer met 
kleine opalen, waaraan een zilveren scheepje bungelde. Een mooi zwaar uitgevoerde Kamerijkse sjaal 
hing over haar schouders en bedekte deels haar laag uitgesneden decolleté.  
 Haar echtgenoot, de man, die door de grenadier met oom Hugo werd aangesproken, was kort van 
gestalte doch bleek, ofschoon hij al in de zestig was, een krasse kerel te zijn. Hij bezat een glanzende 
schedel, die hij zo nu en dan, voor bepaalde gelegenheden, met een bruine pruik, die tot ver over zijn oren 
reikte, bedekte. Hij bezat een rond blozend gezicht, geen bakkebaarden en aansprekende vriendelijke 
bruine ogen. Hij was gekleed in een wijde zwarte rok die, van achteren gezien, op een jas leek. Een grijze 
gestreepte pantalon en moderne zwarte lakschoenen completeerde zijn kleding. Een overhemd met jabot 
bedekte zijn borst. 
 De derde persoon van de familie, was de naar een verloving smachtende zoon Charles Philip 
Louis Van Kinschot. Deze jongeman bleek, hoewel hij een jongere uitgave van zijn vader was, nogal 
pafferig van postuur te zijn en kleine mollige handen te hebben. 
“ Mag ik u complimenteren met het prachtige behangsel op die muur,” opende Mienettes moeder het 
gesprek. 
“ Ja, prachtig, vind u ook niet,” antwoordde de heer des huizes, “ het is echt geschilderd op gespannen 
doek. Het is op mijn initiatief en naar mijn idee door een vermaard Haagse schilder gemaakt. Het land-
schap zoals het u getoond wordt, treft men aan in de kuststreek bij Noordwijk. Kijkt u maar eens naar de 
zandwegen met de diepe karrensporen, de waterplassen met het riet en de zwanen. De menselijke figuren 
stellen landvolk voor die een deel van de vlas oogsten. Het tableau bevat tal van landschapsvoorstellin-
gen. Ik kan er uren naar kijken en het verveelt mij nooit.”  

Inmiddels had mevrouw Van Kinschot iedereen van een kopje thee voorzien en offreerde vervol-
gens een schaal met suikerwaren. Nu het ijs gebroken was verhaalden de gastheer en zijn vrouw al snel 
over hun dagelijkse bezigheden en vertelde Mienettes moeder over haar activiteiten voor de liefdadig-
heidsvereniging Dorcas. Al snel werd Mienette in het gesprek betrokken en vertelde zij over haar reis 
naar Zuid Afrika, dat bij de familie Van Kinschot nogal wat opzien baarde. 
“ Bent u geheel zelfstandig en alleen met uw chaperonne op reis geweest?” vroeg de heer Van Kinschot 
om zich te laten overtuigen. 
“ Jazeker, meneer Van Kinschot.” 
“ Hoor je dat, Charles. Die juffrouw is niet voor een kleintje vervaard. Dat zie ik jou nog niet doen.” 
“ Ach, vader. Voor mij is er geen noodzaak om zulke verre reizen te ondernemen. Ik beleef al meer dan 
genoeg avonturen in mijn werk als inspecteur voor het kadaster hier in Den Haag.” 
“ Charles toch,” viel zijn moeder haar echtgenote bij, “ heb je totaal geen interesse om meer van de we-
reld te zien dan alleen dit kleine stukje Holland? Kijk eens naar je ooms, die zich een toekomst hebben 
weten te verwerven in ons Indië. Dat is toch ook een prachtige doelstelling in je leven.” 
“ Ach, moeder, dat verre Indië met al zijn ziektes en zijn armzalige bevolking. Dat trekt mij in het geheel 
niet. Ik wil veel liever mijn leven hier in Holland voortzetten. Dan weet ik precies wat ik heb en wat me 
te wachten staat.” 
“ Nu, beste neef,” mengde de grenadier zich in het gesprek, “ als men mij zou vragen op reis te gaan, on-
geacht naar welk werelddeel, ik zou me geen moment bedenken en direct vertrekken.” 
 Nu het gesprek zich concentreerde tussen de familieleden Van Kinschot, ging Mienettes aandacht  
geheel naar de grote bronzen lamp, die voor haar op tafel stond. Ze bekeek het wonderlijke pronkstuk 
nauwlettend en ontdekte dat, tussen de poten van de zwarte olifant, zich een piepklein hendeltje bevond 
dat naar links of naar rechts verschoven kon worden. 
“ Waarvoor zou dat hendeltje zijn?” dacht Mienette bij zichzelf. 
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Mienettes aandacht werd zo opgeslokt door het voetstuk van de olifant dat het gesprek, dat de aanwezi-
gen voerden, geheel aan haar voorbij ging. 
“ Gaspard, de tijd voor verre reizen kan voor jou nog heel interessant zijn. Bedenk wel dat je door je mili-
taire opleiding naar diverse overzeese rijksdelen kan worden uitgezonden. Ook de gebieden in de West 
behoren tot die mogelijkheden. Het ligt er geheel aan wat er zich politiek gezien zal voordoen in die verre 
gewesten.” 
“ Oom Hugo, ik wacht wel af. Als ik de kans krijg zal ik ze zeker benutten.” 
“ Wat zou er gebeuren als ik dat hendeltje nu eens naar links druk?” 
Voorzichtig maar heel beslist schoof Mienette haar rechterhand naar voren, richting het mysterieuze hen-
deltje. De grenadier, die Mienette voortdurend in het oog hield, kon een glimlach niet onderdrukken en 
wachtte de gebeurtenissen geamuseerd af.  
 Nu had Mienette haar vinger boven het hendeltje gebracht en drukte het voorzichtig naar links; 
 
  “ Ach, mein lieber Augustin, Augustin, Augustin. Ach, mein lieber ……”  
schalde het getingel door de salon, het gesprek overstemmend. 
“ Mienette toch!” zei mevr. v.d. Chijs geschrokken. 
De grenadier schaterde het uit van het lachen; “ Wat een mop. Wat een vertoning!” lachte hij luidkeels. 
De vrouw des huizes was dusdanig geschrokken van dit onverwachte intermezzo dat, door de heftige 
lichaamsbeweging die zij maakte, de poeder van haar kapsel alle kanten uitstoof. Meneer Van Kinschot 
glimlachte geamuseerd, terwijl zijn zoon Charles als versteend naar de musicerende olifant keek. 
Mienettes moeder had op dat moment uit verlegenheid het liefst de hele olifant de kop willen indrukken, 
maar zij was onmachtig iets te doen. 
 
  “ Ach, mein lieber Augustin, Augustin ……!” klonk het dwingende getingel nog door.  
De olifant herhaalde nog driemaal het refrein en besloot toen dat het al zijn kunsten had vertoond en 
eindigde zijn concert met een ‘á la forte’ forse tingel.  
“ Zo, juffrouw v.d. Chijs. U heeft interesse voor techniek?” informeerde de heer des huizes droogjes. 
“ O, pardon, meneer, mevrouw. Het spijt me zeer,” stamelde Mienette. 
“ Ach, het is maar een speeldoos,” zei de gastheer en haalde resoluut het hendeltje van het mechaniek 
naar rechts waardoor een verder muzikaal optreden aan de olifant ontnomen werd. 

De draad van het gesprek werd weer opgenomen en allerlei zaken passeerden de revue. 
Mienette, die nu wel het gesprek aandachtig volgde, zag dat de grenadier, die tegenover haar zat, zo af en 
toe een steels knipoogje naar haar toezond en regelmatig naar haar glimlachte. Iets wat Mienette telkens 
weer met een rode blos op haar wangen moest beantwoorden. De huwelijkskandidaat, Charles van Kin-
schot, had in het gesprek weinig nieuws te melden. Vulde af en toe een stelling aan of verkondigde een 
mening. 
“ Wat denkt de jonge juffrouw in het leven te kunnen bereiken?” vroeg de heer des huizes vrij onver-
wacht aan Mienette.                      
Mienette, die nog net een knipoog van de grenadier wist te ontlopen, haalde diep adem en zei; “ ik weet in 
het geheel nog niet wat ik in de toekomst kan verwachten. Ik zal het vrijelijk over mij heen laten komen 
en ik beslis wel over die zaken, die ik dan voor mijzelf van belang acht. Mijn voorkeur gaat uit om iets in 
het onderwijs te gaan doen. Les te gaan geven aan een school of een instituut waar jonge meisjes worden 
voorbereid op hun toekomstige leven.” 
“ Zo, dat is niet mis, mevr. v.d. Chijs. Uw dochter heeft een uitgesproken mening en eist nu al het zelfbe-
slissingsrecht op. Dat vind ik nog eens een moderne opvatting. Maar, jongedame als u in een dergelijke 
positie verkeerd, is het toch niet mogelijk om een huwelijk aan te gaan? Of acht u het mogelijk om naast 
uw onderwijstaak de verplichtingen, die een huwelijk met zich mee brengt, te kunnen vervullen?” 
“ Ik vind dat ook vrouwen en meisjes het recht hebben hun eigen leven te bepalen. Waarom mogen alleen 
jongens studeren? Wij meisjes hebben toch ook rechten?” 
“ Maar de rechten van meisjes en vrouwen zijn nu eenmaal in onze maatschappij ondergeschikt aan de 
positie, waarin zij verkeren. Als zij ervoor kiezen om te trouwen dan zullen zij ook een gestalte moeten 



 

22 
 

geven aan de verplichtingen, die het huwelijk aan hen oplegt. Overigens, zou u genegen zijn om desge-
wenst een huwelijk aan te gaan met bijvoorbeeld onze Charles?” 
“ De tijd zal dat leren. Indien ik voldoende vertrouwen kan hebben in de persoon, die u mij aanbeveelt, 
dan zal ik beslist de overweging maken om mij voor Gods oog aan hem te willen binden.” 
Ofschoon Mienettes moeder met gekromde tenen de antwoorden van haar dochter afwachtte, had zij toch 
alle vertrouwen in de goede afloop van deze kennismakingsmiddag. 
 Nadat het gezelschap nog wat had gediscussieerd over de rechten van de vrouw en van de thee had 
genoten, nodigde de heer des huizes het gezelschap uit om de tuin in te gaan en deze te bekijken.  
Terwijl hij zijn gasten voorging in zijn domein, nestelde de jonge neef, Gaspardd zich aan de zijde van 
Mienette, waardoor Charles gedwongen was om, op de smalle tuinpaadjes van de klassiek aangelegde 
tuin, voortdurend achter het stel aan te lopen. Met andere woorden, de jongere neef nam op gewiekste 
wijze Mienette voor zich in. 
Na de tuinbezichtiging werd er nog gezellig nagepraat in de met rotan meubels ingerichte tuinkamer en 
namen Mienette en haar moeder rond half vijf afscheid van de familie van Kinschot om, onder de begelei-
ding van de jonkheer Gaspard van Kinschot, de terugreis naar Delft aan te vangen. 
 
 Met een elegante beweging deed de jonkheer het portier van de grote Landauer open en nodigde 
Mienette en haar moeder uit plaats te nemen in het voor zes personen ingerichte rijtuig. Deze Landauer 
was het grootste rijtuig waarover de familie Van Kinschot beschikte. Het was, net als het kleinere rijtuig, 
ook blauw van kleur en bezat op de portieren dezelfde wapenvoorstelling. Dit rijtuig bezat de mogelijk-
heid om zowel gesloten als open rijtuig gebruikt te worden. Het was namelijk mogelijk om de overkap-
ping van de koets weg te klappen, zodat men een vrij uitzicht rondom verkreeg.  
“ Stapt u maar in, dames. Ik heb voor de terugreis deze ruimere koets weten te reserveren, zodat u wat 
comfortabeler van het uitzicht kunt genieten.” 
Nadat Mienette en haar moeder waren ingestapt, stelde de jonkheer  hen de volgende vraag; “ Zou u mij 
willen toestaan bij u in het rijtuig plaats te mogen nemen, zodat ik u enige verpozing kan bieden tijdens 
de rit naar Delft?” 
Mienette bedacht zich geen moment en zei, nog voordat haar moeder kon reageren; “ Maar natuurlijk 
jonkheer Van Kinschot, wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.” 
 De jonkheer gaf de koetsier een vertreksein en stapte met een natuurlijke souplesse in en nestelde 
zich op een zitplaats tegenover Mienette op de zacht leren zittingen van de Landauer. Nu de jonkheer in 
zijn opzet was geslaagd, stak hij van wal. 
“ Mevrouw en mejuffrouw, staat u mij toe iets over mijzelf te mogen vertellen? Ik zou graag nader met u 
willen kennismaken door u iets over mijn afkomst en mijn positie te vertellen. Ik ben geboren in Amster-
dam, waar mijn vader, Roeland van Kinschot en mijn moeder een groot woonhuis bezitten in de nabijheid 
van het Rokin. Mijn vader is, zoals u misschien al hebt begrepen, een broer van mijn oom Hugo. Hij 
heeft, nadat hij zijn carrière in het leger noodgedwongen moest beëindigen, zich opgewerkt tot handelaar 
op de Amsterdamse beurs. Door zijn heldhaftig optreden tegen de opstandelingen in de Zuiderlijke Ne-
derlanden, ben ik er trots op in zijn voetspoor te mogen treden en wordt ik hier, in Den Haag, in de Oran-
jekazerne opgeleid tot officier der Grenadiers. Nu ik sinds kort bevorderd ben tot luitenant is het mijn 
taak om met mijn corps altijd aanwezig te zijn op die plaatsen waar de koning resideert om aldus zijn vei-
ligheid te garanderen. Zo ben ik meestal in Den Haag gelegerd of volg ik hem naar zijn buitenpaleis ’t 
Loo waar hij ’s zomers verblijft.” 
“ Bent u ook in Brussel gedetacheerd geweest?” vroeg Mienettes moeder. 
“ Nee, mevrouw, die situatie gold van voor de opstand, voordat ik gelegerd werd in de Oranjekazerne. 
Mijn vader heeft wel onder de koning in de Zuidelijke Nederlanden gediend. Hij heeft toen als majoor 
van de Zuid-Hollandse schutterij onder majoor De Bosson, een veldslag meegemaakt tegen de opstande-
lingen. Mijn vader was met zijn legeronderdeel naar Capelle opgetrokken, toen hij door een zeer sterke en 
talrijke vijandelijke overmacht werd tegengehouden en gedwongen werd zich terug te trekken op Putten. 
Tijdens deze tactische terugtocht werd mijn vader gewond aan zijn rechterbeen, waarna hij door de op-
standelingen werd overmeesterd en gevangen gezet in de citadel van Antwerpen. Na drie maanden ge-
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vangenschap werd hij bij de uitwisseling van krijgsgevangenen weer vrijgelaten en keerde hij, ofschoon 
hij nog steeds herstellende was, terug naar Amsterdam.” 
“ En u, jonkheer, bent u nog betrokken geweest bij deze schermutselingen?” vroeg Mienette, die geïn-
teresseerd had geluisterd. 
“ Nee, juffrouw, ik was tijdens de tiendaagse veldtocht een pas beginnend cadet. Onze groep werd voor-
lopig in reserve gehouden en onder gebracht in een kazerne te Breda. Hierdoor heb ik niet deel kunnen 
nemen aan de gevechtshandelingen.”    
“ Weet u, jonkheer,’ zei Mienettes moeder, “ dat mijn broer, de generaal majoor Bagelaar, direct aan de 
zijde van de kroonprins heeft meegevochten in de strijd tegen de opstandelingen? Hij is voor zijn  daden 
door de koning zelf gedecoreerd. Is uw vader ook gedecoreerd?” 
“ Jazeker, mevrouw, hij is ook gedecoreerd maar door zijn verwondingen is hij helaas ongeschikt gewor-
den voor de actieve dienst en heeft hij zich teruggetrokken uit het leger. Maar ik hoop in de toekomst net 
als mijn vader de rang van majoor te kunnen bereiken om dan ergens in Nederland, of in een van de over-
zeese gebiedsdelen, garnizoenscommandant te worden.” 
“ O, dat klinkt zeer avontuurlijk,” zei Mienette,” en heeft u nog een voorkeur voor een overzees gebied 
waar u aangesteld wenst te worden?” 
“ Nu, juffrouw, een directe voorkeur heb ik niet, maar West-Indië, op een van de eilanden, lijkt mij wel 
zeer aantrekkelijk.” 
Al babbelend en ideeën uitwisselend werd de terugreis zeer aangenaam afgelegd en arriveerde de Landau-
er kort voor zes uur ’s avonds in de Korte Breedsteeg waar de jonkheer Van Kinschot afscheid nam. 
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“ Mevrouw en mejuffrouw, het was mij een waar genoegen met u te mogen converseren en ik zou graag 
het contact met u willen behouden en voortzetten indien dat mogelijk is.” 
“ Maar natuurlijk, jonkheer. Ik zou het zeer op prijs stellen als u eens langskomt om nader kennis te ma-
ken met mijn broer en mijn verdere familie. Ik wil u zeer graag voor een soiree à tete à tete willen uitno-
digen.” zei Mienette. 
“ Deze uitnodiging neem ik maar al te graag aan,” antwoordde de grenadier, die vervolgens op hoffelijke 
wijze afscheid nam en zich op de bok naast de koetsier posteerde voor de terugreis naar Den Haag.  
Gedurende de rit over de Oude Delft keek de jonkheer nog verschillende malen om waarbij hij Mienette 
en haar moeder uitbundig gedag zwaaide. 
“ Mienette toch,” zei haar moeder bits toen zij in de gang van de woning stonden, “ wat speel jij nu weer 
voor een spel? Deze jonkheer uit te nodigen, terwijl je een acces bent aangegaan met de heer Charles van 
Kinschot!” 
“ Hoe dat zo, moeder? Ik heb de jonkheer toch alleen maar uitgenodigd voor een soiree bij ons aan huis. 
Daar is toch niets op tegen?” 
“ Maar Mienette. Wil je beweren dat ik alle moeite om met de familie Van Kinschot tot een acces te ko-
men voor niets heb gedaan?  Weet je wel wat je mij en de familie aandoet? Hoe moet ik dat in goede be-
woordingen bij de familie Van Kinschot uitleggen? Ze zullen het ons hoogst kwalijk nemen. Een acces 
opzetten ter wille van jou met hun zoon Charles om dit vervolgens af te blazen, waarbij blijkt dat jij een 
andere keuze hebt gemaakt. Mienette, je brengt me in een onmogelijke positie! En onze familie zal ook 
niet gecharmeerd zijn van dit optreden van jou.” 
“ Wat nu, moeder,” zei Mienette, die haar moeder voorging in de lange gang richting salon, “ er was toch 
nog niets definitief afgesproken. Dat hebt u zelf gezegd. Ik had toch alle vrijheid om mee te gaan in dit 
acces of het af te breken? Moeder, een verbintenis met die Charles zie ik echt niet zitten. Zo’n echt kan-
toormeneertje van het kadaster. Ik vind die neef Gaspard, veel leuker en avontuurlijker. Met hem zou ik 
wel een acces willen aangaan.” 
“ Oh, Mienette. Wat doe je me aan. Och, och, leefde je vader nog maar, dan kon hij zijn gewicht in de 
schaal leggen om jou tot ander gedachten te brengen.” 
“ Moeder,” zei Mienette enigszins gepikeerd, “ laat mij toch mijn eigen leven leiden. En ik zou het zeer 
op prijs stellen als u niet te pas en te onpas vaders nagedachtenis oproept om mij op het rechte pad te hou-
den.” 
Geïrriteerd verliet Mienette de salon, haar moeder in opperste verbazing achterlatend. Ze liep de gang 
verder uit en besloot een kijkje in de tuin te nemen om daar de gebeurtenissen van deze middag te over-
denken. 
 De tuin van de woning aan de Korte Breedsteeg had een behoorlijke oppervlakte. Zij besloeg de 
ruimte tussen de achterkanten van de huizen van de Korte Breedsteeg en de Korte Geer en reikte tot aan 
het grote pakhuis van de VOC. Het gevolg van deze ligging was dat de tuin nogal grillige geometrische 
vormen had, die door de aan de tuin verbonden hovenier Van Vuren tot een aangenaam mini park was in-
gericht met glooiende diepe en ondiepe borders met vaste planten en bloeiende heesters. In het optisch 
midden van de tuin was een ruim gazon aangelegd, waar in het midden een oude perenboom voor de 
noodzakelijke schaduw zorgde. 
 Mienette liep het gazon op en zette zich neer op een van de twee beukenhouten klapstoeltjes, die 
onder de perenboom stonden. Mienette overzag de nu nog amper in bloei staande tuin. De struiken en de 
vaste planten stonden vol in het blad, die door de ondergaande zon in een zachte schittering werden gezet. 
“ Wat een belevenis was dat bij de familie Van Kinschot,” dacht Mienette bij zichzelf en grinnikte nog na 
over het voorval met de speeldoos. 
“ Wat moet ik nu met die Charles aanvangen? Ik vind het maar een kwallerig mannetje. Niets om trots op 
te zijn of aantrekkelijk te vinden. O, o, had ik me maar niet in dit accesavontuur gestort. Maar moeder 
heeft haar zin doorgedreven, maar ik ben echt niet van plan met die Charles een verbintenis aan te gaan. 
Dan kent moeder me nog niet.” 
 Terwijl Mienette de gebeurtenissen van die middag verder overdacht stond ze op en liep de tuin 
verder in naar de border, die op het zuiden van de tuin lag. Tegen een muur van een van de schuurtjes van 
de buurwoningen had hovenier Van Vuuren voor Mienette een eenvoudig muurkasje gebouwd, waar Mie-
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nette plantjes probeerde op te kweken uit de meegebrachte zaden uit Zuid Afrika. Lopend langs het muur-
kasje bekeek ze de povere resultaten van haar tuinbouwkundige activiteiten. 
“ Nu, veel succes heb ik nog niet gehad met die zaadjes. Alleen de zaden van de Agapanthus en wat gras-
soorten doen het goed. Het meeste zaad is niet opgekomen of heeft bij de eerste de beste late nachtvorst 
de geest gegeven. Ik zal eens aan meneer Van Vuuren vragen wat ik precies verkeerd doe. Er moet toch 
een mogelijkheid zijn om zaden van gewassen uit andere streken hier op te kweken!” 
Zo in zichzelf pratend en redenerend liep Mienette de tuin verder door, langs de borders en bekeek de nu 
al fors opgegroeide en in de bloemknop staande planten zoals de pioenrozen en de anjelieren. Nu het al 
een tijdje in deze maand mei niet meer geregend had, zag de grond er droog en gescheurd uit. Ook van-
daag had de zon weer meedogenloos op de gewassen staan gloeien en had de temperatuur voor deze 
maand flink opgejaagd. Hier en daar zag Mienette plantjes, die bijna doorgegloeid en lamgestoofd waren.  
 Naar het zuidwesten over het dak van het huis kijkend zag Mienette, dat de kleine wolkjes, die die 
ochtend waren komen opzetten, zich nu tot grotere wolkenpartijen hadden gevormd en dikker en grauwer 
waren geworden. Het leek alsof de atmosfeer zich samenpakte om het licht op te slurpen en de glans van 
de bladeren van de planten te doven. Het felle licht deed pijn aan haar ogen als ze zo naar de lucht staar-
de. Mienette liep terug naar het zitje onder de perenboom en ze voelde een ontevreden en een onaange-
naam gevoel in zich rondwoelen. Dit was het gevolg van de onrust, die de gebeurtenissen van deze mid-
dag in haar teweeg hadden gebracht. De kennismaking met de vrolijke grenadier was voor haar het licht-
puntje van deze middag. De herinnering aan hem deed haar gezicht weer plooien in een glimlach. 
“ Ik hoop dat de jonkheer snel langskomt. Ik voel een sterke genegenheid voor hem.”  
Die gedachte speelde door Mienettes hoofd, terwijl zij een blos op haar wangen voelde opkomen. Zij riep 
zich zijn gezicht voor de geest en ervoer nogmaals de aangename gevoelens, die zij voor hem koesterde. 
Zij dacht aan zijn zachte, doch besliste rustige bewegingen, zijn steelse knipoogjes. Zij dacht ook aan het 
aardige moment, dat zij tijdens de wandeling in de tuin van de familie Van Kinschot hem aan haar zijde 
had. Uit die herinneringen putte zij een nagenieten, dat haar onrust zou kunnen wegnemen. 

Op dat ogenblik woei een koude windvlaag in haar gezicht, die haar gekrulde haartjes op haar 
voorhoofd in beweging bracht. Ze richtte haar hoofd en haar rechterhand op om te voelen of er al regen-
druppels vielen. Het was nu stil geworden rondom haar, een soort van lege overheersende stilte waar al-
leen de dood in aanwezig scheen. Een nieuwe windvlaag deed de bladeren van de perenboom zacht rui-
sen. Ze ritselden alsof zij door een rilling waren overvallen. In de verte kletste een deur dicht. In de hierop 
volgende windstilte begonnen de eerste grote, dikke, vettige regendruppels te vallen. Eerst nog een enkele 
maar al sneller en harder ontstond er een lichte roffel, die Mienette gehaast uit haar stoel deed opstaan om 
de tuindeur te openen. Ze bleef nu in de deuropening en onder het afdakje boven de tuindeur staan om zo 
de gebeurtenissen in de tuin te kunnen gadeslaan. Ze zag hoe de bloemknoppen van de pioenrozen zich 
onder geweld van de regen steeds dieper voorover bogen om tenslotte op de grond rust te vinden. Ze zag 
de bloemaren van de anjelieren zwiepend van links naar rechts buigen onder de kracht van de aanzwellen-
de wind. 
“ Mevrouw, mevrouw,” hoorde Mienette Sjaantje in de salon haar moeder roepen, “ zal ik boven de ra-
men maar sluiten, anders gaat het nog inregenen?” 
“ Goed Sjaantje, doe dat maar. De ramen aan de westkant en het zuiden moet je sluiten, die aan de oost-
kant kun je op een klein  kiertje open laten staan. Dan kan toch de frisheid van de natuur het huis binnen-
komen.” 
De regen veroorzaakte een plassend gesuis in de tuin, terwijl er diverse bliksemschichten hoog in de lucht 
door het grauwe regenscherm schoten. Mienette haalde diep adem, zij voelde zich koeler op haar lijf, vrij-
er op haar borst en ruimer in haar gedachten. Deze aangename frisheid stemde haar vrolijker, zij over-
dacht nu de prettige dingen, die zij deze dag had meegemaakt. Ze droomde zachtjes voor zich uit en richt-
te haar ogen op de perenboom, die nu in een waas van regen was gehuld. In haar fantasie zag zij in de 
boom de contouren ontstaan van jonkheer Gaspard. Zij riep in gedachten zijn gelaatstrekken weer in haar 
op en begon naar zijn aanwezigheid te verlangen. Zij liet allerlei situaties in zich opkomen, waarin zij hen 
beiden in plaatste. Haar hele lichaam werkte onbewust mee om haar fantasie te prikkelen. Ze stelde zich 
voor dat zij hem kon aanraken, hem kon voelen en ruiken. Zij had hem wel in haar armen willen nemen 
om hem tegen haar lichaam aan te drukken en . . . . . te kussen.  
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Er ging een lichte rilling door haar heen. Nu zij hieraan dacht voelde ze een ongeduldig verlangen dat zij  
nog niet kon plaatsen. Haar hart klopte zwaar onder haar korset als bij het naderen van onverwacht ge-
vaar. Het maakte haar onrustig en nieuwsgierig tegelijk. 
Mienette vermande zich en zei tegen zichzelf; “ Ik wil er niet aan denken. Ik mag er nog niet aan den-
ken.”  
Maar telkens kwamen dezelfde gedachten weer in haar hoofd weer terug en deden haar onrust verergeren. 
 Een felle bliksemschicht zette de tuin in een spookachtig lichtschijnsel, terwijl de zware donder-
slag, die erop volgde, de ruitjes in de tuindeur deed rinkelen. Mienette schrok op uit haar overpeinzingen, 
zij sloot de tuindeur en begaf zich naar de eerste etage om in haar kamer haar gevoelens tot rust te laten 
komen. 
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Bijlagen hoofdstuk 1 boek 2 
 
 
Bijlage 1 
 
 Den Haag, den 2e mei in het jaar des Heeren 1834 
 
Aan de Zeer Hoog geachte mevrouw van der Chijs, 
 
 Na uw brief van jongstleden ontvangen en gelezen te hebben, en op haar inhoud te hebben 
beoordeeld, kan ik u meedelen dat wij, als ouders van onze zoon Charles Philip Louis, geen bezwaar 
aantekenen jegens het aangaan van een engagement tussen uw dochter en onze zoon. Wij hopen dat dit 
acces op een juiste, eervolle en vertrouwenwekkende vorm zal plaats vinden zodat wij, te zijner tijd, de 
noodzakelijke besprekingen voor de toekomst kunnen aangaan. 
 Vooralsnog staan wij geheel onbevangen jegens de uitnodiging, die U ons hebt geboden en 
verwachten wij dat de jongelui hun betrekkingen tot elkander op waardige wijze een gestalte zullen 
geven. 
 
 Uw edelachtbare en hooggeboren, 
 

De barones Van Kinschot-Bentinck  
 
 


